
Méret: 34, 36, 38, 40, 42
Hossza: 44 cm
Hozzávalók: 
36-os mérethez 4 db összesen 28 négy-
zetláb bárány nappa egészbőr (1 négyzet-
láb = 30 x 30 cm), a többi méretnél vásár-
láshoz vigyük magunkkal a szabásmintát, 
vagy 1,10 – 1,15 – 1,15 – 1,20 – 1,20 m 
140 cm széles műbőr; 1,00 m 140 cm szé-
les bélés; formára vasalható 
közbélésszalag; ragasztószalag és 
ragasztóstift; textilragasztó; gemkapocs 
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Az 1-es 
részből az alátétet és a motívumot külön is 
másoljuk le. A motívumot 2x, szimmetri-
kusan másoljuk le a belső vonalakkal 
együtt. A bélés szabásmintájához az 1-es 
részt az alátét belső széléig másoljuk le, a 
2-es rész nyakkivágására fektessük fel az 
5-ös részt = háta bélés vonala.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, eleje és ujja alján 
4 cm felhajtás, nincs ráhagyás a motívu-
mon, bélésen 1,5 cm varrásráhagyás, bé-
lés eleje alján 4 cm felhajtás, a bélés háta 
közepén 3 cm kényelmi hajtás
Szabás: 
1 eleje  2x
eleje alátét  2x
2 háta  2x
3 felsőujja  2x
4 alsóujja  2x
5 háta alátét, félbehajtott anyagból  1x
Bélés: 1-4 alátét nélkül a bélés 
vonaláig, a háta közepén 3 cm-es 
kényelmi hajtással
Vasaljunk formára vasalható 
közbélésszalagot az elejerészek elejeszé-
lére, az eleje és háta nyak- és karkivágás 
szélére. 
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Bélés

Motívum felvarrása 1-es ábra
Szimmetrikusan szabjuk ki bőrből a motí-
vumokat. Pontosan szimmetrikusan ra-
gasszuk fel (stift) a motívumokat az eleje-
részekre. Gomblyukvarró cérnával, nagy 
öltéshosszal, keskenyen varrjuk fel őket 
az elejére. Ragasztószalaggal rögzítsük a 
papír szabásmintát a motívumra, kívülről 
befelé haladva varrjuk át a belső vonala-
kat, visszaöltés helyett belül csomózzuk el 
a szálat. Tépjük le a motívumról a papír-
szabásmintát.
Mellszűkítő 2-es ábra
A szűkítő középvonalán hajtsuk össze szí-
nével befelé az elejét. Az oldalvarrásnál 
kezdve varrjunk végig a mellszűkítő vona-
lán, visszaöltéssel kezdjünk, a csúcsában 
csomózzuk el a szálakat. A szűkítő mély-
ségét vágjuk le 7 mm szélesre, hajtsuk 
szét, és textilragasztóval ragasszuk le. 
Háta középvarrás, váll- és oldalva-
rrás 3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük egymás-
ra a háta részeket, a háta középvarrás rá-
hagyását gemkapoccsal rögzítsük. Varr-
juk össze a háta közepét a jelölt varrásvo-
nal mentén. Simítsuk szét és ragasszuk le 
a ráhagyást. Színt színnel szemben fek-
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Extra szabásminta
rózsaszín alányomással 
A szabásmintaív: 1 és 2
B szabásmintaív: 3-5

Felfektetési rajzok
140 cm széles műbőr

140 cm 
széles bélés

Szabás: A felfektetési rajz szerint, színével befelé hajtott anyagból. A motívumot kétszer, szimmetrikusan szabjuk ki. 

tessük az elejét a hátára, az eleje és háta 
vállvarrása (1-es varrásjel) és oldalvarrása 
(2-es varrásjel) illeszkednek. Gemkapocs-
csal rögzítsük a varrásszéleket. Varrjuk 
össze a vállát és az oldalát. Simítsuk szét 
és ragasszuk le a ráhagyást. 
Alátét összevarrása 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az eleje 
alátét vállvarrását a háta alátét vállvarrá-
sára, gemkapoccsal rögzítsük, és varrjuk 
össze. A ráhagyást simítsuk szét és ra-
gasszuk le. 
Alátét felvarrása 5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük az aláté-
tet az elejére és a hátára, az eleje szélek és 
a nyakkivágás szélek illeszkednek. Gem-
kapoccsal rögzítsük az alátétet. Varrjunk 
végig az eleje és a nyakkivágás széle 
mentén. A ráhagyást vágjuk 7 mm széles-
re, a sarkokon vágjuk le ferdén, az ívelt ré-
szeken vagdossuk be. Hajtsuk előre, ill. 
felfelé az alátétet, és szorosan a varrás 
mellett varrjuk a ráhagyásra. Hajtsuk be az 
alátétet. 
Ujja varrása 6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az alsó-
ujját a felsőujjára, az ujja hátsó varrását (3-
as varrásjel) gemkapoccsal rögzítsük, 
majd varrjuk össze. Hajtsuk félbe hosszá-
ban színével befelé az ujját. Illesszük egy-
másra, gemkapoccsal rögzítsük és varrjuk 
össze az ujja eleje varrását (4-es varrásjel). 
A ráhagyást vágjuk 7 mm szélesre, simít-
suk szét és ragasszuk le.
Ujja bevarrása 7-es ábra
Színt színnel szemben rögzítsük gemka-

poccsal az ujja alsó ívét a karkivágásba: 
az oldalvarrás és az alsóujja jelölése, vala-
mint a felsőujja és az eleje karkivágás 5-ös 
jelölése illeszkednek. Az ujjakör válla jelö-
lését belülről rögzítsük a vállvarrásra, ez-
után rögzítsük a maradék ujjakört. Az ujja 
felől varrjuk be az ujját a karkivágásba. A 
ráhagyást vágjuk le 7 mm szélesre.
Bélés háta varrása 8-as ábra
Színt színnel szemben fektessük egymás-
ra a bélés háta részeket. Gombostűzzük 
össze a háta középvarrást, a varrásvona-
lak illeszkednek. A kényelmi hajtáshoz 
először 1 cm szélesen varrjuk össze a rá-
hagyás szélét, majd a középvarrást felül-
ről 2 cm, alulról 5 cm hosszan. Vasaljuk ol-
dalra a hajtást.
Bélés varrása 9-es ábra
A bélés eleje 4 cm széles felhajtásráha-
gyását az oldala felé lapos ívben vágjuk 
1,5 cm-re. Varrjuk össze a bélés szűkítőit 
és varrásait, az egyik oldalvarráson hagy-
junk nyitva 15 cm-t a kifordításhoz. Varrjuk 
be a bélés ujját. Színt színnel szemben 
varrjuk a bélést az alátét belső szélére, a 
vállvarrások illeszkednek. A ráhagyást va-
saljuk a bélésbe. Az eleje alsó szélén hajt-
suk ki az alátétet.
Bélés alsó széle 10-es ábra
Rögzítsük gemkapoccsal az eleje alsó 
szélének ráhagyását. A bélés alsó szélét 
rögzítsük a kabát alsó szélére, a felhajtás 

jelölt vonalai ekkor már nem illeszkednek. 
Varrjunk végig a felhajtás vonala mentén 
az eleje szélétől az alátét közepéig, ezután 
ívesen a bélés, ill. a felhajtás széles felé, 
folytatólag 1 cm szélesen varrjuk egymás-
ra a bélés és felhajtás ráhagyását. A másik 
oldalon ugyanígy varrjunk az eleje szélén.
Felhajtás és ujjafelhajtás  
11-es ábra
Hajtsuk a felhajtásráhagyást a kabát bel-
ső oldalára, ragasszuk le. A bélés oldalán 
levő nyíláson át fordítsuk ki a kabátot. A 
bélés többlethosszát engedjük és vasal-
juk le. A bélés ujját fonákoldalakkal szem-
ben húzzuk a kabát ujjába. Az ujja eleje 
varrásánál hajtsuk be egymással szem-
ben a kabát és a bélés ujja alsó szélét, 
gemkapoccsal rögzítsük. A nyíláson nyúl-
junk be a kabát és a bélés közé, és húzzuk 
ki az ujját. 
Ujjafelhajtás 12-es ábra
Vegyük ki a gemkapcsot, de fogjuk az ujja 
szélét. Színt színnel szemben 1 cm széle-
sen varrjuk egymásra az ujjak alsó széleit. 
A bőr ujja felhajtásráhagyását hajtsuk fel, 
ragasszuk le. A kabát színoldala felől húz-
zuk ki az ujját, ekkor a bélés ujja magától 
befordul. A bélés többlethosszát enged-
jük és vasaljuk le. A másik ujján ugyanígy 
varrjuk le a felhajtást. Kézzel varrjuk össze 
a bélés oldalán a nyílást. 

A motívumot lásd a 
42. oldalon
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