
103 Kabát ddd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 60 cm 

Hozzávalók: 
1,90 - 2,00 - 2,00 - 2,00 - 2,00 m 135 cm 
széles buklé hatású dzsörzé; 1,30 - 1,40 - 
1,40 - 1,40 -1,40 m 135 cm széles rugalmas 
bélés; 1, 70 m 90 cm széles rávasalható 
szövött közbélés; 2 db gomb;  
2 db kis felvarrható patent; válltömés;  
4,50 m - 4,60 m - 4,70 m - 4,80 m - 4, 90 m  
2,5 cm széles gyapjúszegély;  5,30 m -  
5,40 m - 5,50 m - 5, 70 m - 5,80 m fémlánc; 
maradék vastag, bolyhos gyapjúfonal
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről, a 7-es 
részt kétszer. A bélés szabásához vágjuk 
le a bélés vonalánál az 1-es és 2-es részt. 
A 9-es részt fektessük a 3-as kivágás 
szélére. Hajtsuk be a 3-as hasítékaláté-
tét, a 10-es és 11-es alátétét hajtsuk le. 
Jelöljük át az alátét szélét a hátára és a 
zsebre = bélés vonala. Vágjuk le a 4-es, 
5-ös és 6-os hasítékráhagyását.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), háta 
és ujja alján 4 cm felhajtás, nincs ráha-
gyás a bélés háta alsó szélén, bélés eleje 
oldalrész oldalsó szélén 4 cm
Szabás:
1 eleje középrész 2x
2 eleje oldalrész 2x
3 háta középrész 2x
4 háta oldalrész 2x
5 felsőujja  2x
6 alsóujja 2x
7 gallér, félbehajtott anyagból 4x
8 eleje alátét 2x
9 háta alátét, félbehajtott anyagból  1x
10 felső zseb 2x
11 alsó zseb 2x
Bélés: 1-6, 11 (1-es és 2-es a bélés vo-
naláig, 3-as hasítékalátét nélkül, a háta 
közepén 3 cm-es kényelmi hajtással,)  
10-es, 11-es alátét nélkül
A közbélést ld. szürkével a felfektetési 
rajzon. Erősítsük meg a felhajtás- és ha-
sítékráhagyást is (3, 4, 5, 6-os részben), 
valamint a felső zsebek alátétét.
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

Eleje szabásvonalvarrás, 
háta középvarrás 1-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az eleje 
oldalrészt az eleje középrészre. Gom-
bostűzzük, majd varrjuk össze a 
szabásvonalvarrást, a varrás elejét és vé-
gét visszaöltéssel rögzítsük. Színt színnel 
szemben fektessük egymásra a háta kö-
zéprészeket. Varrjuk össze a háta köze-
pét. Vasaljuk szét a ráhagyást.
Háta szabásvonalvarrás, 
hasíték 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a háta 
oldalrészeket a középrészre. Gombos-
tűzzük össze a varrást felülről a hasíték-
jelig. Varrjuk össze, vasaljuk szét a ráha-
gyást. Vasaljuk be a háta középrész hasí-

BS1404_103WS_T
Nähschule
BurdaStyle

BS1404_103WS_Z
Nähschule
BurdaStyle

Extra szabásminta rózsaszín alányomássalA szabásmintaív
Kiszabandó részek: 1, 4, 6, 7, 11B szabásmintaív
Kiszabandó részek: 2, 3, 5, 8, 9, 10

Felfektetési rajzok
135 cm széles dzsörzé

tékalátétét. Fektessük az oldalrész 
hasítékalámenetét a középrészbe. A hasí-
ték fölött ferdén futtatva vasaljuk be a rá-
hagyást, így elkerüljük az anyag bevágá-
sát. Vasaljuk be az alámenet alátétét. 
Gombostűzzük le a felső végét.
Vállvarrás 3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az elejét 
a hátára,  varrásokat és varrásvonalakat 
illesztve gombostűzzük össze a vállát. 
Varrjuk össze a vállvarrást. Varrjuk össze 
az eleje és háta alátét vállát. Vasaljuk szét 
a ráhagyást. 
Eleje alátét 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az aláté-
tet az elejére és a háta nyakkivágásra. 
Gombostűzzük, majd varrjuk össze a ki-
hajtót a jelöléstől, az eleje és az alsó szé-
lét. Egyelőre hagyjuk így az alátétet a ka-
báton.
Gallér varrása 5-ös ábra
Krétával jelöljük meg az alsógallért. Színt 
színnel szemben fektessük egymásra a 
gallér részeit. A felvarrási szélét gombos-

tűzzük össze. Az alsógallért tartsuk ível-
ten, gombostűzzük össze a gallér külső 
szélét a sarka előtt 4 cm-ig - a varrásvo-
nalak nem illeszkednek. Tartsuk ívelten a 
gallér sarkát, gombostűzzük össze. Az al-
sógallér felől varrjuk össze a gallér szélét. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, a sarko-
kon ferdén vágjuk le.
Gallér felvarrása 6-os ábra
Fordítsuk ki és vasaljuk le a gallért. 
Csúsztassuk a gallért a kabát és az alátét 
közé: az alsógallér feküdjön a kabáton. 
Varrjuk az alsógallért a kabát nyakkivágá-
sára, a felsőgallért az alátétre. Vágjuk 
keskenyre a gallér és az alátét (kihajtó- és 
kabát széle, 4-es ábra) felvarrásának rá-
hagyását, az ívelt részeken vágjuk be. 
Gallér felvarrásának 
összevarrása 7-es ábra
Hajtsuk be az alátétet. Férceljük össze a 
széleket, a varrás pontosan a szélén le-
gyen. Vasaljuk le a szélét - a kihajtónál a 
hajtásvonalig az eleje felől, alatta az alátét 
felől. Gombostűzzük össze a gallér felvar-

rását. Hajtsuk fel hátuk az alátétet. A gal-
lér felvarrásának ráhagyását kézzel varr-
juk össze. Engedjük le az alátétet. 
Oldalvarrás 8-as ábra
Az eleje oldalrész szélénél engedjük le az 
alátétet. 5 cm hosszan vasaljuk szét a rá-
hagyást. Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára. Gombostűzzük össze 
az oldalvarrást és folytatólag az alátét 
szélét a felhajtásra. Varrjuk össze. Vasal-
juk szét a ráhagyást. Hajtsuk be az aláté-
tet és a felhajtást, ekkor a hasítékráha-
gyást hajtsuk szét. Vasaljuk le. A felhaj-
tást laza kézi öltésekkel varrjuk le.
Ujja varrása 9-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az alsó-
ujját a felsőre. Gombostűzzük össze a 
hátsó varrást felülről a hasítékjelig. Varr-
juk össze. Az alsóujja ráhagyását az 
alámenet végénél vágjuk be. Vasaljuk 
szét a ráhagyást. Az ujjakör betartásához 
a jelölések között nagy öltéshosszal varr-
junk végig a jelölt varrásvonal mindkét ol-
dalán. Hajtsuk félbe hosszában színével 

135 cm széles rugalmas bélés

Szabás: 
színével befelé 
hajtott dupla 
anyagból.



befelé az ujját. Varrjuk össze az ujja eleje 
varrását. Vasaljuk szét a ráhagyást. 
Hasíték eleje széle 10-es ábra
Hajtsuk fel a felsőujja felhajtását, jelöljük 
be a hasítékráhagyáson a felhajtás szélét. 
Engedjük le a felhajtást. Hajtsuk be a ha-
sítékráhagyást, szélét jelöljük be a felhaj-
tásra. Simítsuk vissza a hasítékráhagyást. 
Rajzoljuk be a varrásvonalat a jelölt pon-
toktól a felhajtás sarkáig. 
Borítéksarok 11-es ábra
A saroknál hajtsuk össze az ujját, gom-
bostűzzük egymásra a jelölt varrásvona-
lat. Varrjuk le, a varrást a ráhagyás széle 
előtt 1 cm-rel kezdjük és fejezzük be. A 
varrás mellett 5 mm-rel vágjuk le a sarkot, 
az alsó sarkát ferdén. Vasaljuk szét a rá-
hagyást. 
Ujja hasíték, alámenet 12-es ábra
Gombostűzzük az ujja színoldalára az al-
sóujja hasíték szélén a felhajtást. Varrjuk 
össze a széleket 1 cm szélesen alulról a 
felhajtásráhagyás széle előtt 1 cm-ig. A 
varrás végén hajtsuk le és gombostűzzük 
le a felhajtást. Az alámenet ráhagyását az 
utolsó öltésig vágjuk be. Az alsó sarkában 
ferdén vágjuk le a ráhagyást.
Ujja befejezése 13-as ábra
Fektessük a felsőujja ráhagyását színt 
színnel szemben az alsóujja hasítékráha-
gyására. Gombostűzzük és varrjuk egy-
másra a széleket felülről a bevágásig (12-
es ábra), varrásráhagyás 1 cm. Hajtsuk az 

ujja bal oldalára a felsőujja felhajtását és 
hasítékráhagyását. Férceljük és vasaljuk 
le a hasíték és a felhajtás szélét. Laza ké-
zi öltésekkel varrjuk le a felhajtást. A hasí-
ték szélét alul patenttal zárjuk. 
Ujja behelyezése 14-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük az 
ujját a karkivágásba a hónaljív szakaszán, 
az alsóujja jelölései az oldalvarrásra, 9-es 
varrásjelek egymásra illeszkednek. Belül-
ről gombostűzzük az ujjakör válla jelölé-
sét a vállvarrásra. Toljuk össze az ujjakört 
a behúzás szálán, hogy az ujja a karkivá-
gásba illeszkedjen. Gombostűzzük a kar-
kivágásra a maradék ujjakört. Férceljük 
be az ujját a karkivágásba. 
Ujja bevarrása 15-ös ábra
Az ujja felől varrjuk be az ujját, a varrást az 
ujja varrásánál kezdjük. A fércelés mellett 
varrjunk, hogy a fércet kihúzhassuk. Az 
ujjabevarrás ráhagyását simítsuk az ujjá-
ba, az ujja felől kíméletesen vasaljuk be, a 
betartás bőségét is. 
Szegély  16-os ábra
Vasaljuk a fonákjára a szegélypánt végét 
1 cm szélesen. Varrjuk rá a lánc és a 
gyapjúfonal végét. 5 cm-enként egymást 
keresztezve hurkoljuk át a láncot és a fo-
nalat a szegélyen, a keresztezésnél öltsük 
rá. Fektessük a szegélyt az elejére és a 
hátára jelöléstől jelölésig az ujjabevarrás 
mentén, a jelölés után 1 cm-rel vágjuk el 
a szegélyt, végét hajtsuk be, a láncot 

csípjük le. Kézzel varrjuk fel a szegélyt.
Válltömés  17-es ábra
Illesszük be a válltömést a helyére: a váll-
tömés vége az ujjabevarrás ráhagyására 
illeszkedik. Kézzel varrjuk fel a válltömést 
a vállvarrás ráhagyására, a válltömés két 
végét elöl és hátul cérnahurokkal rögzít-
sük az ujjabevarrás ráhagyására.
Zsebek 18-as ábra
Színt színnel szemben fektessük a bélés 
részeket a megfelelő zsebrészre. Varrjuk 
össze, hagyjunk nyitva 5 cm-t a kifordí-
táshoz. A ráhagyást vasaljuk a bélésbe, 
az ívelt részeken vágjuk be. Fordítsuk ki a 
zsebet, vasaljuk le a széleket, varrjuk ösz-
sze a nyílást. Varrjunk szegélyt a zseb fel-
ső szélére. Gombostűzzük és kézzel varr-
juk a zsebet az elejére.
Bélés varrása 19-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egymás-
ra a bélés háta részeket. A kényelmi haj-
táshoz először 1 cm szélesen varrjuk egy-
másra a ráhagyást, majd alul-felül 5 cm 
hosszan varrjuk össze a közepét. Vasaljuk 
oldalra a ráhagyást. Varrjuk össze a bé-
lést, a háta szabásvonalvarrásnál hagyjuk 
nyitva a hasítékot. Az ujja hátsó varrásá-
nál varrjuk össze a hasítékot. Varrjuk be 
az ujját. 
Bélés bevarrása 20-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük, 
majd varrjuk a bélést a háta kivágásalá-
tétre és folytatólag az ívelés kezdetéig az 

eleje alátétre. Fonákoldalakkal szemben 
fektessük a bélést a kabátba. Húzzuk be-
le az ujját is. A hasíték felső végén gom-
bostűzzük össze a háta 
szabásvonalvarrásait (a kabátét és a bé-
lését), ekkor a bélést csúsztassuk kissé 
felfelé. 
Bélés felhajtása, hasíték 21-es ábra
A bélés háta középrész ráhagyását a sa-
rokban ferdén vágjuk be 1,5 cm hosszan. 
A bélést behajtva gombostűzzük a hasí-
tékalátétre. A bélés alsó szélét 5 mm szé-
lesen hajtsuk be, csúsztassuk a felhajtás 
és az alátét felső széle felé, gombostűz-
zük és kézzel varrjuk rá. A bélés többlet-
hosszát engedjük le. Kézzel varrjuk a bé-
lést a hasítékalátétre. Az ujjabélést1,5 cm 
szélesen hajtsuk be, kézzel varrjuk a fel-
hajtás felső szélére. 
Gomblyuk, gomb és 
szegély 22-es ábra
Varrjuk be a gomblyukakat a kabát jobb 
eleje szélébe. Varrjuk fel a gombokat a 
megfelelő helyre a bal elejére. Kézzel varr-
juk fel a szegélyt a gallér szélére és folyta-
tólag a kihajtó szélére (az alátét oldalán) a 
felső gomblyuk alatt 3 cm-ig. A kabát szí-
ne felől varrjuk fel a maradék szélére a 
szegélyt, a kihajtó hajtásvonala felett 3 
cm-re kezdjük és fejezzük be. Varrjunk 
szegélyt az ujja és a hasíték alsó szélére. 






