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Extra szabásmintarózsaszín alányomássalKiszabandó részek: A szabásmintaív 1-4B szabásmintaív: 5-8

Felfektetési rajzok
150 cm széles whipcord

34 – 38-as méret
40 – 44-es méret

140 cm széles bélésSzabás: színével befelé hajtott dupla anyagból.



106 A Blézer df

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 52 cm

Hozzávalók:
34, 36-os méret: 1,30 m, 3 8-as méret: 
1,35 m, 4 0, 42, 44-es méret: 1,65 m 
150 cm széles whipcord; minden mé-
retre 1,25 m 140 cm széles bélés;  
0,70 m 90 cm széles rávasalható szö-
vött közbélés; 1 db gomb és 1 db lapos 
belső gomb; válltömés
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Gomb-
lyuk az 1-es és 3-as részben = 34-es 
méret. Többi méret: a méretvonalaknak 
megfelelően csúsztassuk előre. 
Ráhagyások: 
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), al-
ján és ujja alján 4 cm felhajtás, bélés há-
ta közepén 3 cm ráhagyás
Szabás: 
1 eleje középrész  2x
2 eleje alátét  x
3 eleje oldalrész  2x
4 háta  2x
5 oldalrész  2x
6 gallér, félbehajtott anyagból  2x
7 felsőujja  2x
8 alsóujja 2x
Bélés: szabjuk ki a dupla anyagból a 
3-ast a bélés vonaláig, a 4-est a háta 
közepén 3 cm-es ráhagyással, valamint 
az 5, 7, 8-as részt.
A közbélést ld. szürkével a felfektetési 
rajzon. A felhajtást is erősítsük meg. Va-
saljunk 4 x 4 cm-es közbélésdarabot az 
eleje oldalrész sarkába. 
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Bélés

Eleje középrész: 1-es ábra
Gombostűzzük, majd varrjuk az eleje 
középrészt az eleje oldarészre felülről a 
sarokig. A sarokban  az utolsó öltésig 
vágjuk be az eleje középrész ráhagyá-
sát.
Vízszintes varrás 
és gomblyuk 2-es ábra
Gombostűzzük az eleje oldalrészt a sa-
roktól kezdve az eleje középrészre. 
Varrjuk rá, a jelölések között hagyjuk 
nyitva a gomblyuk számára. Vasaljuk 
szét a ráhagyást. 
Háta:  3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a háta alkatrészeket, gombos-
tűzzük, majd varrjuk össze a középvar-
rást. Vasaljuk szét a ráhagyást. Fektes-
sük az oldalrészeket színt színnel szem-
ben a hátára, gombostűzzük, majd 
v a r r j u k  ö s s z e  a  h á t a 
szabásvonalvarrását (2-es varrásjel). A 
ráhagyást vasaljuk az oldalrészbe.
Gallér felvarrása:  4-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük, 
majd varrjuk az egyik gallérrészt a háta 
nyakkivágásra (3-as varrásjel). A ráha-
gyást vágjuk 7 mm szélesre, több he-
lyen vágjuk be és vasaljuk szét. 

Oldalrész varrása:  5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük az ol-
dalrészeket az elejére, gombostűzzük 
össze az eleje szabásvonalvarrást (5-ös 
varrásjel). Varrjuk össze. Vasaljuk szét a 
ráhagyást. Hajtsuk be, vasaljuk le, de 
még ne varrjuk le a kabát felhajtásráha-
gyását. 
Ujja varrása:  6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az al-
sóujját a felsőre, gombostűzzük össze 
az ujja hátsó varrását. Varrjuk össze. 
Vasaljuk szét a ráhagyást. Az ujjakör 
betartásához a jelölések között mindkét 
oldalról nagy öltéshosszal varrjunk vé-
gig a jelölt varrásvonal mellett. Hajtsuk 
össze hosszában színével befelé az uj-
ját. Gombostűzzük, majd varrjuk össze 
az ujja eleje varrását. Vasaljuk szét a rá-
hagyást. 
Ujja felhajtása:  7-es ábra
Vasaljuk be és laza kézi öltésekkel varr-
juk le az ujja felhajtását. Fordítsuk ki az 
ujját. 
Vállvarrás: 8-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az ele-
jét a hátára, gombostűzzük össze a vál-
lát, folytatólag gombostűzzük az eleje 
középrész felső szélét a gallér szélére, a 
varrások és varrásvonalak illeszkednek. 
Varrjuk össze. Vasaljuk szét a ráha-
gyást. 
Ujja beillesztése:  9-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujja hónaljívét a karkivágás hónaljívé-
re, az alsóujja és az oldalrész jelölése il-
leszkedik. Belülről gombostűzzük az 
ujjakör válla jelölését a vállvarrásra. Tol-
juk össze az ujjakört a jelölések között a 
behúzás alsó szálán a karkivágás mére-
tére. Gombostűzzük a karkivágásba a 
maradék ujját. Férceljük be az ujját. 
Ujja bevarrása:  10-es ábra
Az ujja felől varrjuk be az ujját az alsó je-
lölésnél kezdve szorosan a fércöltés 
mellett. Az ujjabevarrás ráhagyását si-
mítsuk az ujjába. Húzzuk ki a fércet. Az 
uj-
ja 
fe-
lől 

vasaljuk le az ujja bevarrását, ekkor a 
betartás bőségét is vasaljuk be. 
Válltömés berakása:  11-es ábra
Kifordítva vegyük fel a kabátot. Gom-
bostűzzük rá a válltömést: a válltömés 
az ujjabevarrás ráhagyásánál végződik. 
Kézzel öltsük fel a válltömés csúcsát a 
vállvarrás ráhagyására, alsó végét az 
ujjabevarrás ráhagyására. 
Bélés háta: 12-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
össze a varrásvonalon a bélés háta al-
katrészeket. A kényelmi hajtáshoz elő-
ször a ráhagyás szélét 1 cm szélesen 
varrjuk össze, majd a középvarrást alul-
felül 5 cm hosszan. Vasaljuk oldalra a 
hajtást. Színt színnel szemben varrjuk 
az oldalrészeket a hátára (2-es varrás-
jel). A ráhagyást vasaljuk az oldalrész-
be.
Bélés varrása az alátétre és gallér-
ra: 13-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet a bélés eleje oldalrészre (1-
es varrásjel), varrásvonalak illeszked-
nek. Varrjuk rá. Színt színnel szemben 
gombostűzzük a szabad gallérrészt a 
bélés háta nyakkivágásra (3-as varrás-
jel). Varrjuk rá. A ráhagyást vágjuk 7 mm 
szélesre és vasaljuk a bélésbe.
Bélés összeállítása: 14-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
össze a bélés vállvarrását, folytatólag 
gombostűzzük az alátét felső szélét a 
gallér szélére. Varrjuk össze. Vasaljuk 
szét a ráhagyást. Varrjuk össze a bélés 
részeit, ld. a 6-os, 7-es, 9-es és 10-es 
ábrát. 
Kabát bélelése: 15-ös ábra
Engedjük le a kabát bevasalt felhajtását. 
Színt színnel szemben fektessük a bé-
lést a kabátra, gombostűzzük össze az 
alátét és a kabát eleje szélét, folytatólag 
a gallérok szélét - a vállvarrások és var-
rásvonalak illeszkednek. Varrjuk végig 
az eleje és a gallér szélét. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre és vasaljuk szét. 
Kabát felhajtása: 16-os ábra

Fordítsuk ki a kabátot színével kifelé. 
Hajtsuk be a kabát felhajtását, folytató-
lag az alátét belső szélét a bélés felvar-
rása előtt 4 cm-ig. Vasaljuk le. Laza kézi 
öltésekkel varrjuk le a felhajtást. 
Gallér befejezése: 17-es ábra
Férceljük le az eleje és a gallér szélét, a 
varrés pontosan a szélén van. Vasaljuk 
le. Gombostűzzük össze a gallérok fel-
varrását és folytatólag 10 cm hosszan 
az eleje szabásvonalvarrását. Hajtsuk 
fel a bélést, kézzel varrjuk össze a gallér 
felvarrásának és a szabásvonalvarrás 
ráhagyását. Engedjük le a bélést. 
Bélés felhajtása:  18-as ábra
Hajtsuk be a bélést a kabát alsó széle 
mentén, kissé vasaljuk le a hajtást. Az 
alátét nyitott alsó szélét és folytatólag a 
bélést lapos ívben csúsztassuk felfelé a 
felhajtásráhagyás felső széle felé, gom-
bostűzzük rá.Kézzel varrjuk le a mara-
dék alátétet és a bélést. Hajtsuk be a 
bélés ujjafelhajtását. Gombostűzzük és 
kézzel varrjuk a bélést a felhajtás felső 
szélére. 
Belső gomblyuk:  19-es ábra
A kabát színe felől gombostűzzük meg 
a gomblyuk két végét. A belső oldalon a 
gombostűk között vágjuk be az alátétet, 
a vége felé 3 mm-t ferdén. A bevágás 
szélét hajtsuk be, apró kézi öltésekkel 
varrjuk az eleje ráhagyására. 
Gombok felvarrása:  20-as ábra
Középvonalban illesztve fektessük a 
jobb elejét a balra, jelöljük meg gom-
bostűvel a gomb felvarrási helyét a 
gomblyuk eleje végében. Varrjuk fel a 
gombot a bal elejére. Jelöljük be és 
varrjuk fel a belső gombot a jobb eleje 
alátétére, ekkor ne öltsünk át kívülre.






