
108 Buklékabátka dddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 47 cm
Hozzávalók:
1,35 – 1,35 – 1,40 – 1,40 – 1,45 – 
1,45 m 145 cm széles buklé; 1,05 
m 140 cm széles bélés; rávasalható 
szövött közbélés; formára vasalható 
közbélésszalag; 1 db 40 – 40 – 40 – 
45 – 45 - 45 cm-es kétkocsis cipzár
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben (bélé-
sen és közbélésen is)
Szabás:
Buklé:
1 eleje középrész 2x
2 eleje oldalrész 2x
3 eleje vállrész 2x
4 háta középrész 2x
5 háta oldalrész 2x
6 elejepánt 4x
7 hátapánt, félbehajtott anyagból 2x
8 eleje felhajtásalátét  2x
9 háta felhajtásalátét, félbehajtott 
anyagból 1x
10 felsőujja 2x
11 alsóujja 2x
12 ujja alátét 2x
a) rojtos pánt az ujja alsó szélére 2x 
28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 cm hosz-
szú, 3 cm széles
b) rojtos pánt az alsó szélére 1x 86 – 
90 – 94 – 98 – 102 – 106 cm hosszú, 
3 cm széles
c) rojtos pánt az eleje szélére és a 
nyakkivágásra 1x 132 – 135 – 137 
– 140 – 143 – 145 cm hosszú, 3 cm 
széles
Bélés: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11-es rész
Közbélés: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12-es 
rész, széltében, ragasztós felével be-
felé összehajtott közbélésre fektetve, 
ráhagyással. Vasaljuk fel az anyag 
fonákoldalára a közbélést. Tisztázzuk 
el körben a közbélés nélküli részeket, 
valamint az a)-c) részek egyik hosz-
szanti szélét. 
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Bélés
Eleje  1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
eleje oldalrészeket az eleje közép-
részre, gombostűzzük és varrjuk 
össze a szabásvonalvarrásokat (1-
es varrásjel), ekkor a pontok közötti 
szakaszon tartsuk be kissé a közép-
részt. Vasaljuk szét a ráhagyást. Színt 
színnel szemben gombostűzzük és 
varrjuk az eleje vállrészt az elejére (2-
es varrásjel). A ráhagyást vasaljuk a 
vállrészbe. 
Háta 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
háta oldalrészeket a háta középrész-

re, gombostűzzük és varrjuk össze 
a szabásvonalvarrást (3-as varrás-
jel). Színt színnel szemben fektes-
sük egymásra a háta alkatrészeket, 
gombostűzzük és varrjuk össze a 
középvarrást. A ráhagyást vasaljuk 
szét. Vasaljunk formára vasalható 
közbélészalagot a nyak- és karkivá-
gásra: a szalag láncöltése az anyag 
szélétől 1,5 cm-re legyen.  
Váll- és oldalvarrás 3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára. Gombostűzzük össze 
a vállvarrást (4-es varrásjel), ekkor 
a háta válla szélét tartsuk be. Gom-
bostűzzük össze az oldalvarrást (5-ös 
varrásjel). Varrjuk össze a varrásokat, 
vasaljuk szét a ráhagyásokat. 
Rojtos pánt  4-es ábra 
Férceljük a rojtos pántot (c) fonákol-
dalával az eleje és a kivágás szélére 
(színére), a sarokban rakjunk kis haj-
tást a pántba. A pánt tisztázott széle 
a kabát ráhagyásán fekszik, még ne 
rojtozzuk ki a pántot. 
Elejepánt  5-ös ábra
Fektessük az elejepántot a háta pánt-
ra, varrjuk össze a vállát (6-os varrás-
jel). Vasaljuk szét a ráhagyást. Színt 
színnel szemben gombostűzzük az 
egyik pántot az eleje szélére, varrjuk 
fel az aljától a sarokig. Vágjuk be az 
öltésig a pánt ráhagyását a sarok-
ban (nyíl). Gombostűzzük a maradék 
pántot a kivágásra, a vállvarrásokat 
illesszük egymásra. Varrjuk fel a pán-
tot. A ráhagyást vágjuk keskenyre, az 
ívelt részeken vágjuk be, és vasaljuk 
a pántba. 
Ujja varrása 6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
alsóujját a felsőre, gombostűzzük, és 
varrjuk össze az ujja hátsó varrását 
(9-es varrásjel). A ráhagyást vasaljuk 
szét. Hajtsuk félbe hosszában szí-
nével befelé az ujját. Gombostűzzük 
és varrjuk össze az ujja eleje varrását 
(10-es varrásjel). A ráhagyást vasaljuk 
szét.
Ujja alsó széle 7-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a rojtos pántot (a) az ujja alsó szélére. 
A pánt végét szükség esetén vágjuk 
le úgy, hogy azok illeszkedjenek egy-
másra. Az ujja alátétet varrjuk össze 
egy körré, a ráhagyást vasaljuk szét. 
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az alátétet az ujja alsó szélére, az 
alátét varrása az ujja hátsó varrására 
illeszkedik. Varrjuk fel az alátétet. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre. Fércel-

jük körbe belül az alátétet, laza kézi 
öltésekkel varrjuk fel, vasaljuk le. 
Ujja bevarrása 8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
be az ujját a karkivágásba: az ujjakör 
jelölését a vállvarrásra, a felsőujja és 
az eleje 11-es varrásjelét egymásra il-
lesztjük. A pontok között kissé tartsuk 
be az ujjakört. Az ujja felől varrjuk be 
az ujját. A ráhagyást vágjuk keskeny-
re, az ujjakör ívén vasaljuk az ujjába. 
Bélés varrása  9-es ábra
Varrjuk össze a bélés alkatrészeket. 
Vasaljuk be a bélés alsó szélének és 
az ujja alsó szélének ráhagyását. A 
pántot a már leírt módon varrjuk a bé-

lés eleje és a kivágás szélére, ld. 5-ös 
ábránál, a varrást az alsó szélétől 7 
cm-re kezdjük és fejezzük be (nyíl). 
Az ívelt részeken vágjuk be a bélést. 
Hajtsuk előre és fel a pántot. A ráha-
gyást vasaljuk a bélésbe. 
Kabát alsó széle  10-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a rojtos pántot (b) a kabát alsó szélé-
re: a pánt vége elöl a pánt felvarrásá-
ra illeszkedik. Színt színnel szemben 
fektessük az eleje felhajtásalátétet a 
háta felhajtásalátétre, varrjuk össze 
az oldalvarrását. Vasaljuk szét a rá-
hagyást.

Extra szabásminta, rózsaszín alányomással
Kiszabandó részek: A szabásmintaív 1 – 12

Felfektetési rajzok
145 cm széles buklé

140 cm széles bélés 90 cm széles 
közbélés

Szabás: a felfektetési rajz 
szerint, színével befelé hajtott 
dupla anyagból.



Kabát bélelése 11-es ábra
Férceljük befelé a kabát és a bélés 
elejepánt ráhagyását. Vasaljuk le a 
szélét. Az elejepántot a béléssel színt 
színnel szemben gombostűzzük a 
kabátra. Varrjuk össze a nyakkivágás 
szélét. A ráhagyást vágjuk keskeny-
re, vagdossuk be. Gombostűzzük 
össze az elejepánt alsó szélét. A fel-
hajtásalátétet színt színnel szemben 
gombostűzzük a kabát alsó szélére, 
a vége az elejepánton fekszik. Varrjuk 
össze az alsó szélét. Vágjuk keskeny-
re a ráhagyást.
Bélés felvarrása a felhajtásalátétre 
12-es ábra
Fordítsuk ki a kabátot, a felhajtás-
alátétet hajtsuk be. Férceljük és va-
saljuk le a szélét. Kézzel varrjuk le a 
felhajtásalátétet. A bélés alsó szélét 
kissé csúsztassuk felfelé, és kézzel 
varrjuk a felhajtásalátétre. Az ujjabé-
lést ugyanígy varrjuk az ujja alátétre. 

A bélés többlethosszát kis hajtásban 
simítsuk le. A maradék eleje bélést 
kézzel varrjuk az elejepánt belső szé-
lére. Kézzel varrjuk az elejepántot a 
felhajtásalátétre. 
Cipzár bevarrása 13-as ábra
Szükség esetén rövidítsük meg a cip-
zárt, ld. a munkafüzet végén külön. 
Bontsuk szét a cipzárpántokat, felső 
végét hajtsuk be. Takart fogazattal 
gombostűzzük a cipzárpántokat az 
elejepántok közé. Férceljük össze az 
eleje széleket. A cipzárbevarró talp-
pal, 7 mm szélesen tűzzük le az elejét, 
ekkor varrjuk be a cipzárt, a belső ele-
jepántot is fogjuk a varrásba. 
Pántok rojtozása 14-es ábra
Rojtozzuk ki az alsó szélén, az elején 
és az ujja alsó szélén a pántokat: a tű 
tompa végével lazítsuk meg a szélső 
szálat, majd egymás után húzzuk ki a 
szálakat. 
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