
Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 103 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 2,40 m 140 cm 
széles poliészter; rávasalható szövött 
közbélés; 12 db gomb
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Gomblyukak és gombok jelölése az 
5-ös részben=34-es méret. Többi 
méret: az alsó helye minden méretnél 
azonos, a felsőt csúsztassuk felfelé, a 
többit egyenletesen osszuk be a kettő 
közé.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, a karkivágáson 
1 cm ráhagyás, szoknyarészek alján  
4 cm felhajtás
Szabás:
1 eleje 2x
2 eleje szoknyarész 2x
3 háta 2x
4 háta szoknyarész, 
félbehajtott anyagból 1x
5 elejepánt 2x
6 gallér fekvőrész, 
félbehajtott anyagból 2x
7 gallér nyakpánt, 
félbehajtott anyagból 2x
8 ferdepánt a karkivágáshoz 2x
10 fodor 2x
11 megkötős öv 2x
Vasaljunk közbélést az 5, 6 és 7-es 
részre.
Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés
1 Mellszűkítő/ háta középvarrás/ 
vállvarrás
Varrjuk össze az eleje mellszűkítőt az 
oldalától a csúcsáig. csomózzuk el a 
szálakat, vasaljuk lefelé a szűkítőt. Színt 
színnel szemben fektessük a egymásra 
a háta alkatrészeket, varrjuk össze a 
középvarrást. A ráhagyást tisztázzuk 
el, és vasaljuk szét.  Színt színnel 
szemben fektessük az elejét a hátára, 
varrjuk össze a vállát, 1-es varrásjel. 
A ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 

szét.  
2 Karkivágás
Hajtsuk félbe hosszában színével 
kifelé, és vasaljuk le a karkivágáshoz 
szabott ferdepántot. Gombostűzzük 
a pántot a karkivágás szélére: nyitott 
széle a ráhagyáson fekszik. Varrjuk 
rá 1 cm szélesen. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, vagdossuk be. Fordítsuk 
be a ferdepántot, férceljük és vasaljuk 
le a szélét. 5 mm szélesen tűzzük le a 
karkivágást.
3 Fodor
A fodor egyik hosszanti szélén vasaljuk 
be a ráhagyást (=külső széle). Sűrű 
cikcakköltéssel tűzzük le a hajtás 
mentén. A kiálló ráhagyást vágjuk le az 
öltésig. A fodor másik hosszanti szélét 
húzzuk be, ehhez nagy öltéshosszal 
varrjunk végig kétszer a jelölt 
varrásvonal mindkét oldalán. Húzzuk 
meg az alsó szálakat az eleje széle 
hosszára, csomózzuk el a szálakat, 
egyenletesen osszuk el a bőséget. 
4 Fodor felfércelése
Férceljük a fodrot fonákoldalával az 
eleje széle színére, 4-es varrásjel. 
A fodor keskeny szélét férceljük a 
nyakkivágásra és az alsó szélére.
5 Oldalvarrás
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, varrjuk össze az oldalát, 
2-es varrásjel. Színt színnel szemben 
fektessük az eleje szoknyarészeket a 
háta szoknyarészekre, varrjuk össze az 
oldalát, 3-as varrásjel. A ráhagyásokat 
tisztázzuk el, és vasaljuk szét. A 
karkivágás ráhagyását kézzel varrjuk a 
ferdepántra.
6 Hajtások berakása, szoknya 
behúzása 
A nyíl irányába, a színoldalon rakjuk 
be és férceljük le a szoknya felső 
szélének hajtásait. A behúzáshoz nagy 
öltéshosszal varrjunk végig a jelölt 
varrásvonal mindkét oldalán. Húzzuk 
meg az alsó szálakat a felső rész 
bőségére, csomózzuk el a szálakat, 
egyenletesen osszuk el a bőséget.
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Extra szabásminta, rózsaszín 
alányomással
A szabásmintaív: 1, 2, 8 és 10
B szabásmintaív: 3-7 és 11

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: a felfektetési rajz szerint, színével befelé hajtott dupla anyagból. A 
11-es részt utoljára, kihajtott anyagból szabjuk.

VarrótanfolyamKÉPES

7 Szoknya felvarrása
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a szoknyát a felső részre, az 
oldalvarrásokat illesszük egymásra. A 
ráhagyást összefogva tisztázzuk el, és 
vasaljuk a felső részbe.
8 Felhajtás
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, a jelölt 
vonalon vasaljuk be és gombostűzzük 
meg. Laza kézi öltésekkel láthatatlanul 
varrjuk le. 
9 Elejepánt felvarrása
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az elejepántot a ruha eleje szélére, 4-es 
varrásjel, a ráhagyás alul kiáll. Varrjuk 
fel az elejepántot. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, és vasaljuk a pántba. A pánt 
másik hosszanti szélének ráhagyását 
vasaljuk be. A hajtásvonalon hajtsuk 
össze a pántot színével befelé. Varrjuk 
össze az alsó szélét. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, a sarkokon ferdén vágjuk le.
10 Elejepánt befordítása
Fordítsuk ki a pántot, belső szélét 
férceljük a felvarrásra. Vasaljuk le, 
kívülről a felvarrás mentén keskenyen 
tűzzük le, ezzel a belső szélét is 
levarrjuk.
11 Inggallér
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk össze a gallér fekvőrészek 
külső széleit. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, a sarkokon ferdén vágjuk 
le. Fordítsuk ki, és vasaljuk le a gallért. 
Vasaljuk be a közbélés nélküli nyakpánt 
felvarrási szélének ráhagyását. Színt 
színnel szemben gombostűzzük ezt a 
nyakpántot a közbéléssel megerősített 
gallér fekvőrészre, 5-ös varrásjel. Színt 
színnel szemben gombostűzzük a 

nyakpántra a közbéléssel megerősített 
nyakpántot. Varrjuk össze a nyakpántot. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, az 
ívelésnél vagdossuk be. Fordítsuk ki, és 
vasaljuk le a nyakpántot. 
12 Gallér felvarrása
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a közbéléssel megerősített 
nyakpántot a nyakkivágásra, 6-os 
varrásjel, a jelöléseket illesszük a 
vállvarrásra. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, vagdossuk be, és vasaljuk 
a nyakpántba. A belső nyakpántot 
férceljük a felvarrásra, kívülről 
keskenyen tűzzük le a gallér felvarrását, 
ezzel a belső szélét is levarrjuk. 
13 Gomblyukak és gombok
Varrjunk hosszanti gomblyukakat a jobb 
elejepántba a felső jelöléstől kezdve 
a gomb méretének megfelelően. 
varrjunk egy vízszintes gomblyukat a 
nyakpánt jobb eleje végébe. Varrjuk 
fel a gombokat a bal elejepántra és 
nyakpántra a megfelelő helyeken. 
14 Megkötős öv
Varrjuk össze az öv részeit egy hosszú 
darabbá. Vasaljuk szét a ráhagyást. 
Hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé az övet. Varrjuk össze körben 
a szélét, kis részt hagyjunk nyitva 
a kifordításhoz. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, a sarkokon ferdén vágjuk le. 
Fordítsuk ki, vasaljuk le az övet. Kézzel 
varrjuk be a nyílást.
15 Cérnahurok
Az öv számára varrjunk 4,5 cm-es 
cérnahurkot az oldalvarrásokra a 
szoknya felvarrásának magasságában. 
Ehhez fogjunk össze 3-4 szálat, és sűrű 
gomblyuköltéssel varrjuk körbe. IL
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Gr. 34
Gr. 36
Gr. 38
Gr. 40
Gr. 42
Gr. 44

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 44Stoff  140 cm 55 “
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