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Saját méretek alapján



Szerzői jogok
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Miután a https://dressmakerslife.hu/, https://oktatas.dressmakerslife.hu/, mint weboldal szerzői
jogi műnek minősül, tilos a https://dressmakerslife.hu/, https://oktatas.dressmakerslife.hu/
weboldalon megjelenő tartalmak, oktatási anyagok vagy azok bármely részletének letöltése
(többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus
tárolása, feldolgozása és értékesítése.

Megértésedet köszönöm!
Örülök, hogy mellettem vagy és ha Te pénzt áldoztál ezért a tanfolyamért, akkor nem adod tovább
senkinek ingyen...

Szilvi



Információk  és  szükséges  anyagok, kellékek

centi
nyomtatható méretvétel lap
szalag a derekadra
ceruza

barna csomoagolópapír vagy bármilyen nagy felületű papír, amire szerkeszthetsz
derékszögű vonalzó, egyenes vonalzó és esetleg íves vonalzó, ha van
ceruza
számológép

az általad kiválasztott anyag: mennyiséget nem igazán tudok mondani, hisz ez attól is függ milyen
hosszú szoknyát szeretnél. Annyit tudok segíteni (140 centi széles anyag esetén) hogy kb. 120-as
csípőbőségig elég egyszer a hossza, plusz 30 centi( öv, varrásráhagyások, avatás miatt)
ennél nagyobb csípőbőség esetén 2x kell venni a hosszát, plusz ugye ez a 30-40 centi
bélésből elég csak a hossza, plusz 10centi
ragasztós közbélés, kb 10 centi
cipzár
akasztó
kapocs

Szia, örülök, hogy belevágtál ebbe a tanfolyamba, megtetted az első lépést a szabadság felé... 
Igen szabadság, mert ha megtanulsz alap szabásmintát készíteni a saját méretedre, onnantól kezdve
nincs szükséged a konfekció ipar nem mindig tökéletes darabjaira és olyan szoknyát készíthetsz,
amilyet csak szeretnél. Későbbiekben érkezik majd a folytatás is, a modellező része ennek a
tanfolyamnak, ahol tovább tudsz majd fejlődni és onnantól már a szoknya fazonjának modellezése sem
lesz akadály. De ne szaladjunk ennyire előre... 
Néhány fontos információ után kezdheted is a méretvételt és a szerkesztést!

Jó tanulást és kellemes alkotó perceket!

Szükséges anyagok és kellékek:

Méretvételhez:

Szerkesztéshez:

Szoknyához:

Varrás előtt az anyagot célszerű beavatni. Ezt úgy teheted meg, hogy a mosdóba vagy egy lavorba
engedsz forró vizet, beleteszed és hagyod benne kihülni. Ez azért fontos, mert minél nagyobb az
anyagban a természetes szál aránya, (az összetételét a méterárú boltban meg is kérdezheted) annál
nagyobb mértékben tud összemenni, ezért kell pl. kicsivel több anyagot venni. Anyagok, amiket avatni
érdemes: pamutvászon, kordbársony, lenvászon, farmer anyagok, pamutszatén, düsessz...
Nyilván nem kell minden anyagot beavatni, de ami tartalmaz természetes szálat, azt mindenképp, a
többinek meg szerintem nem árt egy öblítés, így friss tiszta illatú anyaggal dolgozhatsz.
Gyapjú szövet esetén csak vasalóval vizes ruhán át a fonákoldaláról vasald meg!
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Szoknya szerkesztés

Méretvétel:
A méretre készített szoknyák esetében fontos, hogy megfigyeljük a test arányait és pontosan vegyük le
a méreteket. Próba során még lehet korrigálni az esetleges eltéréseket, de egy jó szabásmintával
könnyebb dolgunk lesz a későbbiekben.

A méretvételhez három fő méretet kell venni, ezzel már el lehet készíteni egy alap szoknya mintát. 
A többi méret a pontosabb minta elkészítéséhez viszont elengedhetetlen. 

A fő méretek a derékbőség(DB), a csípőbőség(CSB) és a szoknyahossz(SZH). 

Kiegészítésként én le szoktam mérni:
- a csípőmélységet(csm)
- a földig hosszt, elöl, oldalt és hátul is
- a fél eleje vagy háta derékbőséget(fed, fhd)
- plusz a fél eleje vagy a háta csípőbőséget(fecs, fhcs) 
Ezeknél a fél méreteknél elég vagy az elejét vagy a hátát mérni, mert utána a teljes bőségből ki tudjuk
majd vonni és megkapjuk a másik értéket.

Pl. fhcs=55   csb=100  akkor a fecs= 100-55=45

Ezekre akkor van leginkább szükség, amikor a test arányai nagyban eltérnek a konfekció mérettől.
Mondok pár példát, ha valakinek nagyobb a popsija, akkor nyilvánvaló, hogy a szoknya hát része
bővebb lesz az elejénél vagy fordítva, egy pocakos és laposabb fenekű nőnek a szoknya eleje része lesz
a bővebb, ha így mérünk, ekkor kerül pontosan oldalra a varrás. Ha ilyen alkatra konfekció méretű
szoknyát vesz fel valaki, az oldalvonal vagy előrébb vagy hátrébb fog esni. 
A csípőmélység is egyénenként változhat, pl. egy magasabb nőnek hosszabb lesz a csípőmélysége.
Emiatt kellenek a kiegészítő méretek a tökéletes szoknya mintájához.
 

A képen jól látszik, az első és az utolsó szoknyánál, hogy az eleje sokkal keskenyebb, mint a háta, vagy
az utolsónál, hogy a csípővonal lejjebb van. Ezért kellenek a kiegészítő méretek.
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Szerkesztés menete:
A mért adatokat írjuk be a táblázatba, adj hozzá a kényelmi bőségeket ahol szükséges (derék, csípő és a
félméretek) majd felezzük meg ezeket az értékeket. 

Húzznk egy függőleges vonalat a papír jobb oldalára, ez lesz a szoknya hátközép vonala. Erre mérjük
fel az 1-es pontból a csípőmélységet(2) és a szoknyahosszt(3). Ezekből a pontokból húzzunk merőleges
vonalakat(derék, csípő, aljavonal) majd pedig mérjük fel a fél csípőbőséget(2-4), kössük össze őket, így
egy téglalapot kapunk.
Ha ez meg van a "hagyományos" szerkesztésnél ezt meg szokták felezni, de itt kell nekünk a mért fél
háta/eleje értékek, a csípővonalra(2-4) A táblázatban lévő fél háta csipőbőség(fhcs) felét mérjük fel a
2-es ponttól, húzzuk meg a merőlegest és ez lesz a szoknya oldalvonala.
Ezennel kész is az alap. 
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Jöjjön egy kis matek...
Adva van nekünk a szoknya hossza és a földig hossz. A földig hosszból látjuk, hogy mennyi a különbség
az oldalán és a hátán, az elejéhez képest.

Mutatom, az én földig hosszam:
- E 112 
- O 114   tehát itt +2cm
- H 115   itt pedig +3cm

A képen látszik, hogy mennyivel magasabban van a háta dereka az elejéhez képest. Gondolj bele, ha
egyforma hosszúra készítenénk a szoknya elejét és a hátát, akkor egy ilyen testalkatú nőn a szoknya
alja hátra "csapna". Ezért kell pontosan mérni és megadni azt a hosszt, amit a testalkatunk kíván.
Azért írom le ezeket és szemléltetem képekkel, hogy jobban átlássátok, megértsétek mi, miért van.
Nyilván egy arányos testalkatnál nincs ilyen, nem kell ennyi plusz méret, de mivel mi most saját
testalkatra készítünk érdemes ezeket megmérni, ha mást nem kontroll mérés miatt.
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Ott tartottunk, hogy fölmérjük ezeket a plusz méreteket a helyükre, az oldal vonalára(5a-7) és a
hátaközép vonalára(1-6).
A 6-os pontból húzzunk egy kis merőleges vonalat, ugyanígy a 7-es pontból jobbra is és balra is.
A 7-es pontnál kell kimérni az oldal karcsúsítást, ez szintén egyénenként változó, én most 6 centit,
azaz 3-at 3-at mérek jobbra is és balra is. Ez a méret a testalkatt típustól függ, ha szembe állsz a
tükörrel, akkor láthatod, hogy mekkora az ív a derekad és a csípőd közt, pl. egy fiúsabb testalkatnál ez
az érték kevesebb lesz, hisz nincs akkora eltérés a két méret közt, míg ha valakinek gömbölyübb a
csípője, de ehez vékony derék párosul, akkor többet kell elvenni ezen a ponton. Általában 4-8 centi
közt szoktuk, de nincs vész, mert ha nem tökéletes, akkor a próbán még lehet igazítani.
A 6-7b és a 7a-4a pontot kössük össze.
A 7a és 7b pontot kössük össze az 5-ös ponttal, ha van íves vonalzód, akkor azzal formázd meg, hogy
legyen egy kis domborulata, ha nincs, akkor szabadkézzel íveld meg a vonalat.

Mellékelem a testalkat típusokat a szemléltetés végett, az első a homokóra alkat, nála látszik, hogy az
oldalán nagyobb lesz ez az oldalformázó, mint pl. a téglalap alkatnál. 

Homokóra        Körte           Alma          Téglalap      Fordított háromszög

Copyright: www.dressmakerslife.hu



Ha ez megvan, akkor újra számolunk, hisz meg kell határoznunk a szűkítők mélységét.
A fél eleje csípőbőségből kivonjuk a fél eleje derékbőséget, majd ugyanígy a fél háta csípőbőségből a fél
háta derékbőséget.
Ismét mutatom a méreteimmel:

   fecs: 22,7       fhcs: 27,7
- fed: 18,6      - fhcs: 18,1
----------     ----------
            4,1                    9,6

Az oldalából elvett értékeket(nálam a 3-3centit) kivonjuk ezekből és így megkapjuk az eleje és a háta
szűkítők mélységét, így lett nekem 1,1cm és 6,6cm
Abban az esetben, ha a hátánál sok az elvét, akkor két szűkítőt rajzolhatunk be a szoknyánkba, az én
esetemben is ez fog történni, ezt a 6,6-ot ketté osztottam és lesz egy 2,6 és egy 4cm mély szűkítőm.
Ha neked 4centi vagy annál kisebb érték jön ki, elég egy szűkítőt berajzolnod.

Háta derekát(6-7b) harmadoljuk el, ebből a két pontból húzzunk merőlegest a csípővonalra. Ettől a
ponttól jobbra, balra mérjük ki a szűkítők felét, tehát az én esetemben 1,3-1,3 és 2-2 centit. 
Ezután a szűkítők hosszát kell bejelölni a függőlges vonal(ak)ra, az én esetemben ez ~15 és ~8 centi,
majd összekötjük a szűkítők szárát. Ezek is átlag méretek, amik változhatnak a testarányok különbsége
miatt, pl. ha valakinek mélyebben van a csípővonala, lehet hosszabb szűkítőre van szükség vagy
nagyobb popsi esetén hamarabb domborodik, ekkor a szűkítő rövidebb lesz, ezeket méretvételkor
figyeld meg magadon egy tükör előtt, mérhetsz is egy hozzávetőleges hosszt is.

Ha egy szűkítőt kell berajzolnoda hátán, akkor felezd meg ezt a távolságot és rajzold be a ~15 centis
szűkítődet.

Elején ugyanúgy harmadold el a 4a-7a távolságot és ide kell felmérni a szűkítőt, de! itt a derékvonalra
legyen merőleges a szűkítő vonala, erre mérj le ~8centit ez lesz a szűkítő hossza. A hossz itt is
változhat a fentebb írtak miatt.
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Amint látjátok kész is a szoknya, vagyis majdnem, kis finomítás kell még rajta, mégpedig a háta
szűkítőnél. Igazítsd egyenesre a 9-6 pont közti szakaszt, majd a szűkítőnek ezt a szárát mérd át a
másikra(9a) és láthatod, hogy egy kicsit hosszabb, ezt a vonalat igazítsd meg, így egyforma hosszú lesz
a szűkítő két szára. A kisebb mélységű szűkítőknél nincs ezzel dolgod, mert ott nincs számottevő
különbség.

A szoknya mintánk ezennel kész is lett. Már csak az övet kell, megszerkeszteni.
Húzz egy egyenes vonalat, mérd fel a fél derékbőség + 0,5 centi kényelmi bőséget, erre még mérj rá 2
centit. A szélessége tetszőleges, 2-4 centis szokott lenni egy öv,  természetesen lehet szélesebb is.... 
az enyém most 3cm széles lesz, ezt mértem fel rá 2x.

6
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csípőmélység
eleje és a háta közti bőségkülönbség
a hossztöbblet, amit a popsim "felvesz"
a szűkítők
és természetesen a hossz sem mindegy

A végére hagytam a konfekció méretre és a saját méretre szerkesztett szoknya közti különbségeket.
Így jól látható, hogy mekkora eltérések lehetnek a két minta közt és érteni fogod miért áll esetleg
rosszul egy egy üzletben vásárolt szoknya. A magasságomat leszámítva azt gondolná az ember, hogy
nem nagyon térek el a konfekciós daraboktól, pedig de, a méretre készített minta az én méreteim
alapján készült.

Az eltérések:

Konfekció szoknya                           Méretre készített szoknya

Most már tényleg befejeztük! :) Hogy ment? Érthető volt minden?  Ha esetleg megakadtál vagy
kérdésed lenne nyugodtan írj, segítek!
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Felfektetési rajz

Itt láthatod a felfektetési rajzot, így tudod elhelyezni kb. 120-as csípőbőségig, ha ennél szélesebb,
akkor az csak egymás alatt tudod majd.
Az eleje kerül az anyag hajtott széléhez (erre figyelj!) a háta közepe pedig az ép szélekhez. Arra is
figyelj, hogy a szabásminta párhuzamos legyen az anyag szélével! 
Az oldalakra 2-2 centit hagytam, az aljára 4-et, a derekára és az övre meg 1-1 centit. 

Copyright: www.dressmakerslife.hu

El
ej

e 
kö

zé
p 

(h
aj

to
tt

 s
zé

l)

H
át

a 
kö

zé
p



Méretvétel

Jegyzet:
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

Anyagminta:
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