
120 Kabát ddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 95 cm
Hozzávalók: 
Minden mérethez 2,50 m 145 cm széles 
piké; 1,80 m 140 cm széles bélés; 1,10 m 
90 cm széles rávasalható szövött közbé-
lés; 5 db gomb; 1 db lapos belső gomb; 
válltömés 
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Férccel je-
löljük be az anyagon az eleje közepét, az 
illesztési és hajtásvonalakat. Gomblyukak 
a jobb elején = 34-es méret. Többi méret: 
a felsőt a kivágás szélétől azonos távol-
ságban jelöljük be, az alsó helye minden 
méretnél azonos, a harmadikat pontosan 
középre helyezzük el, a többit egyenletes 
közönként osszuk be.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), alján 
és ujja alján 4 cm felhajtás
Szabás: 
1 eleje felsőrész vállrésszel 2x
2 eleje középső alsórész  2x
3 eleje oldalsó alsórész  2x
4 háta felsőrész, félbehajtott anyagból 1x
5 háta középső alsórész  2x
6 háta oldalsó alsórész  2x
7 felsőujja  2x
8 alsóujja  2x
10 eleje alátét  2x
11 háta alátét, félbehajtott anyagból  1x
a) 4 db zseb 22 cm hosszú, ebből 4 cm 
alátét, 14 cm széles
Bélés: 1, 2 és 4 a bélés vonaláig és 
a háta (4-es rész) közepén 2 cm-es 
kényelmi hajtással, 3, 5, 6, 7 és  
8, 4 db zseblap (b) 14 x 14 cm
A közbélést ld. szürkével a felfekte-
tési rajzon. Vasaljunk közbélést a 2, 
3, 5, 6, 7 és 8-as rész felhajtására, 
és 5,5 cm szélesen a zsebekre 
szabott alátétre is. 
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Bélés
A varrás elejét és végét visszaöltéssel rög-
zítjük. 
Háta középvarrás, hosszanti 
szabásvonalvarrások 1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egymás-
ra a háta középső alsórészeket, gombos-
tűzzük, majd varrjuk össze a középvar-
rást. A varrást fent a jelölt varrásvonalon 
kezdjük. Vasaljuk szét a ráhagyást. Színt 
színnel szemben fektessük a háta oldalsó 
alsórészeket a középső alsórészre, gom-
bostűzzük össze a hosszanti 
szabásvonalvarrásokat (3-as varrásjel). 
Varrjuk össze, vasaljuk szét a ráhagyást.
Háta felsőrész felvarrása  
2-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
háta felsőrészt a háta jobb alsó felére az 
oldalsó szélétől a háta közepéig. Varrjuk 
rá. Ezután gombostűzzük a háta felső-
részt a háta bal alsó felére, varrjuk rá. A 
háta felsőrész alsó sarkában hajtsuk fel a 
ráhagyást. A felvarrás ráhagyását vasaljuk 
szét.
Eleje szabásvonalvarrások 
3-as ábra
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Extra szabásminta,
rózsaszín alányomással 
A szabásmintaív: 1, 2, 3, 5, 8, 11
B szabásmintaív: 4, 6, 7, 10

Színt színnel szemben fektessük az eleje 
középső alsórészeket az eleje oldalsó al-
sórészekre, a saroktól, ill. a jelöléstől gom-
bostűzzük össze a hosszanti 
szabásvonalvarrásokat (1-es varrásjel). 
Varrjuk össze. A ráhagyást vasaljuk szét. 
Színt színnel szemben fektessük az eleje 
felsőrészeket az eleje alsó felére, gom-
bostűzzük össze a szabásvonalvarrásokat 
(2-es varrásjel). Varrjuk össze. Vasaljuk 
szét a ráhagyást. 
Vállrész felvarrása 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a jobb 
eleje felsőrészre szabott vállrészt a jobb 
háta felsőrészre. Gombostűzzük össze a 
felvarrást (5-ös varrásjel), a varrásvonalak 
illeszkednek. Varrjuk össze. Ugyanígy 
gombostűzzük és varrjuk fel a bal eleje fel-
sőrészre szabott vállrészt a háta másik fe-
lére. Vasaljuk szét a ráhagyást.
Eleje széle és nyakkivágás 
5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
egymásra az alátét vállát (6-os varrásjel). 
Varrjuk össze. A ráhagyást vasaljuk szét.  
Színt színnel szemben fektessük az aláté-
tet az elejére és a hátára, gombostűzzük 
össze az eleje és a nyakkivágás szélét. 
Varrjuk össze. A ráhagyást vágjuk kes-
kenyre, az ívelt részeken vagdaljuk be, a 
sarkokon ferdén vágjuk le. Hajtsuk be az 
alátétet. Vasaljuk le a szélét. 
Oldalvarrás 6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az elejét 
a hátára, gombostűzzük össze az oldal-
varrást (8-as varrásjel). Varrjuk össze. Va-
saljuk szét a ráhagyást.
Ujja varrása 7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az alsó-
ujját a felsőujjára, gombostűzzük össze az 
ujja hátsó varrását (9-es varrásjel). Varrjuk 
össze. Vasaljuk szét a ráhagyást. Az ujja 
betartásához a jelölések között nagy öl-
téshosszal varrjunk végig a jelölt varrás-
vonal mindkét oldalán. Hajtsuk félbe hosz-
szában színével befelé az ujját. Gombos-
tűzzük össze az ujja eleje varrását. Varrjuk 
össze. vasaljuk szét a ráhagyást.
Ujja behelyezése 8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük az 
ujját a karkivágás alsó ívére, az alsóujja je-
lölése az oldalvarrásra, a 11-es varrásjelek 
egymásra illeszkednek. Belülről gombos-
tűzzük az ujjakör válla jelölését a vállrész 
válla jelölésére. A behúzás alsó szálán tol-
juk össze az ujjakört, amíg a karkivágásba 
illeszkedik, ezután gombostűzzük be a 
maradék ujjakört. Férceljük be az ujját. 
Ujja bevarrása 9-es ábra
Varrjuk be az ujját az ujja felől, a varrást az 
ujja varrásánál kezdjük. Szorosan a férce-
lés mellett haladjunk de ne varrjunk át raj-
ta, hogy kibontható maradjon. Bontsuk ki 
a fércelést. Az ujjabevarrás ráhagyását si-
mítsuk az ujjába. Az ujja felől vasaljuk le az 
ujjbevarrást, a betartás bőségét is vasal-
juk bele. 
Válltömés 10-es ábra
Próbával helyezzük be a válltömést: a váll-

tömés vége az ujjabevarrás ráhagyását 
érinti. Varrjuk a válltömést az ujjabevarrás 
ráhagyására. 
Felhajtás, ujjafelhajtás 11-es ábra
Hajtsuk előre az eleje szélén az alátétet. 
Az alátét felvarrásának ráhagyását 10 cm 
hosszan vasaljuk szét. Vasaljuk be, de 
még ne varrjuk le a felhajtásráhagyást. Va-
saljuk be és laza kézi öltéssel varrjuk le az 
ujjafelhajtást. 
Zsebek 12-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük és 
varrjuk a bélés zseblapokat a kabát zseb-
lapok felső szélére. A ráhagyást vasaljuk a 
bélésbe. Hajtsuk be a zseb felső szélét 4 
cm-rel a bélés zseblap felvarrása mellett, 
gombostűzzük egymásra az oldalsó és al-
só széleket, összefogva tisztázzuk el, 
majd vasaljuk be. Az illesztési vonalon 
gombostűzzük és kézzel varrjuk a zsebe-
ket az elejére, ekkor az eleje alátétet ne 
fogjuk bele. 
Bélés varrása 13-as ábra
A kényelmi hajtáshoz alul-felül 5 cm hosz-
szan varrjuk össze a háta felsőrészt a jelölt 
háta közepe mentén, vasaljuk oldalra a 
hajtást. Varrjuk össze a bélést a kabátnak 
megfelelően. 

Bélés bevarrása  14-es ábra
A kabát felhajtásráhagyását engedjük le. 
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
bélést az alátét belső szélére. Varrjuk rá. 
Fonákoldalakkal szemben fektessük a bé-
lést a kabátba, az ujját is húzzuk bele.
Felhajtás, bélés felhajtása 
15-ös ábra
A kabát felhajtásráhagyását hajtsuk be, és 
laza kézi öltésekkel varrjuk le. Hajtsuk be 
az alátétet. A kabát alsó széle mentén 
hajtsuk be a bélést, enyhén vasaljuk le a 
hajtást és lapos ívben felfelé csúsztatva 
gombostűzzük a felhajtásra. Kézzel varr-
juk le a bélést és alátétet. A bélés többlet-
hosszát engedjük és vasaljuk le. Az ujja-
bélést hajtsuk be 1,5 cm szélesen, kézzel 
varrjuk a felhajtás felső szélére. 
Gomblyukak és gombok 
16-os ábra
A szabásminta alapján illanókrétával jelöl-
jük be a jobb elején a gomblyukak és 
gombok felvarrási helyét. A felső gomb-
lyukat (a belső gomb számára) a bal elején 
is jelöljük be. Varrjuk be a gomblyukakat. 
Varrjuk fel a gombokat a megfelelő helyre. 

Felfektetési rajz
145 cm széles piké
34 – 44-es méret

140 cm széles bélés

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




