
113 B Motoros dzseki dddd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 46 cm
Hozzávalók:
Velúr kecskebőr: vásárláshoz vigyük 
magunkkal a papír szabásminta min-
den alkatrészét, a bőr bolyhozásának 
megfelelően, a bőr minőségi eltéré-
seit is figyelembe véve, jobb és bal 
alkatrészeket szimmetrikusan fektes-
sük fel a bőr fonákjára, így állapítsuk 
meg a szükséges mennyiséget.
Alternatív anyag: 1,65 – 1,70 – 1,70 
– 1,70 – 1,70 m 140 cm széles mű-
bőr; 1,10 – 1,15 - 1,15 – 1,15 – 1,15 m  
140 cm széles bélés; rávasalható 
szövött közbélés; 1 db 35 – 40 – 40 
– 40 – 40 cm-es bontható fémcipzár; 
2 db 14 cm-es és 2 db 22 cm-es fém-
cipzár
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), 
alján és ujja alján 4 cm felhajtás
Szabás:
Bőr / Műbőr:
21 eleje 4x
22 eleje középrész 2x
23 eleje oldalrész 2x
24 háta középrész 2x
25 háta keresztpánt, 
félbehajtott anyagból  1x
26 háta oldalrész 2x
27 felsőujja 2x
28 alsóujja 2x
29 gallér fekvőrész, 
félbehajtott anyagból 2x
30 gallér állórész, 
félbehajtott anyagból 2x
31 háta alátét, 
félbehajtott anyagból 1x
32 zseblap  2x
33 könyökfolt a felsőujjára 2x
34 könyökfolt az alsóujjára  2x
Bélés: 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32-es 
rész, valamint a 24-es rész az alátét 
szélessége nélkül
A közbélést ld. a felfektetési rajzon, 
az eleje és háta oldalrész, valamint az 
ujja felhajtását is erősítsük meg.
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Bélés
Eleje szabásvonalvarrás 1-es ábra
Színt színnel szemben fektes-
sük az eleje oldalrészeket az ele-
je középrészre, varrjuk össze a 
szabásvonalvarrásokat (2-es varrás-
jel). A ráhagyást vágjuk le 7 mm szé-
lesre, simítsuk az eleje középrészbe. 
Keskenyen tűzzük le a varrásokat. 
Jobb eleje: az eleje középrészt fek-
tessük az elejére, varrjuk össze a 
szabásvonalvarrást (1-es varrásjel). 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, és va-
saljuk az eleje középrészbe. A varrás 

mentén keskenyen tűzzük le az eleje 
középrészt. 
Cipzár  2-es ábra
A 38-44-es méretnél rövidítsük meg a 
cipzárt, ld. külön. Bontsuk szét a cip-
zárt. Az egyik felét az ábra szerint fek-
tessük a felső oldalával a jobb eleje 
szélére (a felhajtás vonalán kezdve), 
gombostűzzük a cipzárpántot a ráha-
gyásra. A cipzár másik felét ugyanígy 
gombostűzzük a bal eleje középrész-
re, felül hajtsuk be cipzárpántot. 
Bal szabásvonalvarrás 3-as ábra
A közbélés nélküli bal elejét fektessük 
a bal eleje középrészre, gombostűz-
zük, és a cipzárbevarró talppal szo-
rosan a fogazat mellett varrjuk össze 
a szabásvonalvarrást. A ráhagyást 
vasaljuk az eleje középrészbe, keske-
nyen tűzzük le a varrást. 
Cipzáras zseb 4-es ábra 
Jelöljük át a bőr színoldalára az eleje 
középrész cipzár jelölését: a fonákol-
dalon levő jelölésre nyomjunk rá erő-
sen egy kés hátával. A bélés zsebla-
pot színt színnel szemben fektessük 
az eleje középrészre, a zsebnyílás 
vonalát varrjuk körbe. A varrások kö-
zött vágjuk be az anyagot, a sarkok 
felé ferdén. Húzzuk be a zseblapot, 
vasaljuk le.  
Zseblapok összevarrása 5-ös ábra
Ragasszuk a cipzárt a hasíték széle 
alá. A cipzárbevarró talppal keske-
nyen varrjuk fel a cipzárt. A bőr zseb-
lapot színt színnel szemben gom-
bostűzzük a bélés zseblapra, varrjuk 
össze a szélüket. 
Háta 6-os ábra
Varrjuk össze a háta középrészek 
középvarrását. A ráhagyást vasal-
juk szét, a varrást mindkét oldalról 
keskenyen tűzzük le. Varrjuk a háta 
keresztpántot a háta középrészre. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, és 
vasaljuk a keresztpántba, tűzzük le 
a varrást. Tűzzük le a keresztpántot 
4 x 2,5 cm-es távolságban. A háta 
oldalrészeket fektessük és varrjuk a 
háta középrészre (4-es varrásjel). A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, vasaljuk 
a háta oldalrészbe, keskenyen tűzzük 
le. 
Váll- és oldalvarrás 7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára. Gombostűzzük és 
varrjuk össze a váll- és oldalvarrást. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, és va-
saljuk szét, majd ragasszuk le. 
Könyökfolt  8-as ábra 
A könyökfolt részek (33, 34-es alkat-

rész) íves széléről vágjuk le a ráha-
gyást. Az illesztési vonalon ragasszuk 
fel és keskenyen varrjuk fel a részeket 
a felső- és alsóujjára. Tűzzük le még 
2 x 1,5 cm-es távolságban a könyök-
foltot, a tűzés vonalát illanókrétával 
rajzoljuk fel. 
Cipzáras ujjahasíték 9-es ábra
Jelöljük át a bőr színoldalára a felső-
ujja cipzár jelölését. A vonalak között 
vágjuk be az ujját, a sarkok felé fer-
dén. A ráhagyást hajtsuk be, ragasz-
szuk le. Fektessük a hasíték széle alá 
a cipzárt, ragasszuk fel a cipzárpán-
tokat. A cipzárbevarró talppal keske-
nyen varrjuk fel a cipzárt. 
Ujja varrása 10-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
alsóujját a felsőre, gombostűzzük, és 
varrjuk össze az ujja hátsó varrását 
(9-es varrásjel). A ráhagyást vasaljuk 
szét és ragasszuk le. Hajtsuk félbe 
hosszában színével befelé az ujját. 
Gombostűzzük és varrjuk össze az 
ujja eleje varrását (10-es varrásjel). A 
ráhagyást vasaljuk szét és ragasszuk 
le.
Ujja bevarrása 11-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
be az ujját a karkivágásba: az ujjakör 
jelölését a vállvarrásra, a felsőujja és 
az eleje 11-es varrásjelét egymásra 
illesztjük. Az ujja felől varrjuk be az 
ujját. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 

az ujjakör ívén vasaljuk az elejébe és 
a hátába. Keskenyen tűzzük le az ujja 
bevarrását az ujja eleje és háta varrá-
sa között.  
Vállvarrás 12-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
háta alátétet a közbéléssel megerősí-
tett eleje (= eleje alátét) vállára, varrjuk 
össze a vállvarrást (5-ös varrásjel). Va-
saljuk szét a ráhagyást. Az eleje alátét 
felhajtásráhagyását az eleje szélétől 
az alátét belső széléig lapos ívben 
vágjuk le 1,5 cm-esre.
Bélés 13-as ábra
Vágjuk be a felsőujját (ld. a 9-as áb-
rát), vasaljuk be a ráhagyást. Varrjuk 
össze az ujjavarrását, ekkor az egyik 
ujja hátsó varrásán hagyjunk egy nagy 
részt nyitva a dzseki későbbi kifordí-
tásához. Varrjuk össze a bélést. Színt 
színnel szemben gombostűzzük a 
bélést az alátét belső szélére, a váll-
varrások ekkor illeszkednek egymás-
ra. Varrjuk össze, a ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az ívelt részeken vagdos-
suk be a bélést. Vasaljuk a ráhagyást 
a bélésbe. 
Gallér állórész 14-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a gallér állórészt a gallér 
fekvőrészre (6-os varrásjel). A ráha-
gyást vágjuk keskenyre, vágjuk be és 
vasaljuk szét. Mindkét oldalról keske-
nyen tűzzük le a varrást. 



Gallér felvarrása 15-ös ábra
Az egyik gallért színt színnel szemben 
gombostűzzük és varrjuk a jelölések 
között a dzseki nyakkivágására (7-es 
varrásjel). Ugyanígy varrjuk fel a másik 
gallért az alátét nyakkivágására. A rá-
hagyást vágjuk keskenyre, vágjuk be, 
és vasaljuk szét. 
Gallér összevarrása 16-os ábra
Gombostűzzük össze a gallér része-
it: kívülről csúsztassunk némi több-
letbőséget a felsőgallérba, a jelölt 
varrásvonalak így már nem teljesen 
illeszkednek egymásra. Varrjuk ösz-
sze. A ráhagyást vágjuk keskenyre, az 
ívelt részeken vágjuk be. Az eleje és 
az alátét ráhagyását a jelölésnél a tű-
zés vonaláig vágjuk be (nyíl), a kihajtó 
ráhagyását a bevágástól hajtsuk fel.
Kihajtó alsó széle 17-es ábra
Gombostűzzük az alátétet a jelöléstől 
az elejére, ekkor kívülről csúsztas-
sunk némi többletbőséget a kihajtó-
ba. Gombostűzzük egymásra az alsó 
szélét, folytatólag gombostűzzük le a 
bélést. Varrjuk össze a széleket, ekkor 
alul az eleje szélétől 4 cm hosszan a 
felhajtás vonalán varrjunk, majd lapos 
ívben a bélés ráhagyásának széle felé. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, az ívelt 
részeken vágjuk be, a sarkokon fer-
dén vágjuk le.

Felhajtás 18-as ábra
A felhajtásráhagyást 4 cm szélesen 
hajtsuk be, a hátán és az eleje oldal-
részeken ragasszuk le. Ugyanígy ra-
gasszuk le az ujjafelhajtást is, a felső 
2 cm-t még hagyjuk nyitva, itt varrjuk 
majd le a bélést. Fordítsuk ki a dzsekit 
a bélés ujján levő nyíláson át. Keske-
nyen varrjuk össze a nyílásnál a szé-
leket. Fonákoldalakkal szemben húz-
zuk be a bélés ujját a dzseki ujjába. 
Keskenyen tűzzük le az eleje szélét, a 
gallért és a kihajtót.
Bélés az ujjafelhajtásnál 19-es ábra
Hajtsuk be alul a bélés ujja ráhagyá-
sát. Az ábra alapján gombostűzzük a 
bélés ujját az ujja felhajtására, a hasí-
ték széle a cipzárpántokon van. Nyúl-
junk be a bőr és a bélés közé a cipzár 
nyílásán keresztül, húzzuk ki az ujja 
alsó szélét. Vegyük ki a gombostűt, de 
fogjuk a széleket. A bélés alsó szélét 
színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujja felhajtására, varrjuk össze a 
széleket. 
Bélés a cipzárnál 20-as ábra
Fordítsuk vissza az ujját. Gombostűz-
zük a bélés hasíték szélét a cipzárpán-
tokra, ekkor a bélés többlethosszát 
rakjuk be lefelé kis hajtásba. Kézzel 
varrjuk a bélést a cipzárpántokra. 

D szabásmintaív, piros kontúrKiszabandó részek: 21 – 34





Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 46 cm

Hozzávalók:
Valódi bőr: vásárláshoz vigyük ma-
gunkkal a papír szabásminta minden 
alkatrészét.
Alternatív anyag: 1,65 – 1,70 – 1,70 
– 1,70 – 1,70 m 140 cm széles mű-
bőr; 1,10 – 1,15 – 1,15 – 1,15 -1,15 m  
140 cm széles bélés; rávasalható 
szövött közbélés; 1 db 35 – 40 – 40 
– 40 – 40 cm-es bontható fémcipzár; 
2 db 14 cm-es és 2 db 22 cm-es fém-
cipzár
Varrás: 
A B modell szerint, ld. a Varróiskolá-
nál. 
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D szabásmintaív, piros kontúr
Kiszabandó részek: 21 – 34
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Felfektetési rajzok
A, B modell
140 cm széles műbőr
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140 cm széles bélés

Szabás: színével befelé 
hajtott dupla anyag


