
107 Kabát dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 56 cm
Hozzávalók: 
0,95 - 0,95 - 1,00 - 1,00 - 1,05 - 1,05 m 
140 cm széles mintás köpper; 0,65 - 0,65 
- 0,70 - 0,70 - 0,70 - 0,70 m 125 cm szé-
les fekete jacquard; 1,05 - 1,05 - 1,05 - 1, 
10 - 1,10 - 1,10 m 135 cm széles rugalmas 
bélés; 0,65 m 90 cm széles közbélés; for-
mára vasalható közbélésszalag;  
2 db 14 cm-es fémcipzár az ujjahasítékhoz; 
1 db 45 - 45 - 45 - 45 - 45 - 50 cm-es bont-
ható fémcipzár; 1 db 1,20 - 1, 25 - 1,30 - 
1,35 - 1,40 - 1,45 m vég nélküli fémcipzár; 
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. A varrás-
vonalon vágjuk szét a 2-es és 3-as részt = 
eleje felső- és alsórész, eleje vízszintes 
pánt, valamint háta felső- és alsórész, há-
ta vízszintes pánt. Vágjuk szét a 4-es részt 
a varrásvonal mentén = ujja felsőrész, ujja 
vízszintes pánt. A bélés szabásához ismét 
ragasszuk össze a szétvágott részeket = 
bélés eleje, háta és ujja. A 7-es részt fek-
tessük a 3-as rész kivágás szélére, jelöljük 
be az alátét szélét = bélés vonala.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), alján 
és ujja alján 4 cm felhajtás
Szabás:
Köpper:
2 eleje felső- és alsórész, szétvágva 2x
3 háta felső- és alsórész, szétvágva  2x
4 ujja felsőrész  2x
5 ujja alsórész  2x
Jacquard:
1 eleje betétrész 2x
2 eleje vízszintes pánt  2x
3 háta vízszintes pánt  2x
4 ujja vízszintes pánt  2x
6 eleje alátét  2x
7 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
Bélés: 2-es rész a bélés vonaláig, 3-as 
rész az alátét nélkül és a háta közepén  
3 cm-es ráhagyással, 4-es és 5-ös rész 
A közbélést ld. szürkével a felfektetési 
rajzon. Vasaljunk formára vasalható 
közbélésszalagot az eleje felsőrész karki-
vágására, vállvarrás és betétrész felvarrá-
si szélére, a betétrész válla szélére, a háta 
felsőrész karkivágására.
Varrás
Köpper színoldala
Köpper fonákja
Jacquard színoldala
Jacquard fonákja
Közbélés
Bélés
Betétrész, cipzár 1-es ábra
Férceljük a fonákjára a betétrész felvarrási 
szélének ráhagyását, vasaljuk le. A felvar-
rási vonalon gombostűzzük a betétrészt 
az eleje felsőrészre színével felfelé, keske-
nyen varrjuk fel. Nyissuk szét a bontható 
cipzárt. Férceljük a cipzárpántot az eleje 
jelölt szélétől kezdve a betétrészre, a fo-
gazat az elején van. A vállvarrás ráhagyá-
sánál vegyük le a fogakat. A fogazat mel-
lett és szorosan a széle mellett varrjuk fel 
a pántot,  varrást elöl 5 cm-rel a széle előtt 
kezdjük és fejezzük be.

Eleje vízszintes varrás 2-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük az 
eleje vízszintes pántot az eleje felsőrész 
alsó szélére. Varrjuk rá. A ráhagyást vasal-
juk szét. Színt színnel szemben gombos-
tűzzük az eleje alsórészt a vízszintes pánt 
alsó szélére. Varrjuk rá. A ráhagyást vasal-
juk szét. 
Háta  3-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
háta vízszintes pántokat a háta felsőré-
szek alsó szélére. Varrjuk rá. Vasaljuk szét 
a ráhagyást. Színt színnel szemben gom-
bostűzzük a háta alsórészeket a háta víz-
szintes pánt alsó szélére. Varrjuk rá. Vasal-
juk szét a ráhagyást. Színt színnel szem-
ben fektessük egymásra a háta alkatré-
szeket, gombostűzzük és varrjuk össze a 
középvarrást, vasaljuk szét a ráhagyását. 
Vállvarrás 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az elejét 
a hátára, gombostűzzük össze a vállát, 
ekkor tartsuk be a hátát. Varrjuk össze, a 
cipzárpántokon óvatosan haladjunk át. 
Vasaljuk szét a ráhagyást. Színt színnel 
szemben fektessük az eleje alátét vállát a 
háta alátét vállára. Gombostűzzük össze a 
vállát. Varrjuk össze, a ráhagyást vasaljuk 
szét. Az alátétet egyelőre tegyük félre. 
Oldalvarrás, cipzárpántok 5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük az elejét 
a hátára. Gombostűzzük össze az oldal-
varrást, a vízszintes jelöléseket illesszük. 
Varrjuk össze. Vasaljuk szét a ráhagyást. 
Mérjük le a vízszintes varrást. A vég nélkü-
li cipzárból vágjunk le egy ennek megfele-
lő darabot, bontsuk szét. Férceljük a cip-
zárpántot a betétrészre: a fogazat a felső 
- és alsórészen legyen. Vegyük le a foga-
kat az eleje ráhagyásánál. Varrjuk le a fo-
gazat mellett és a szorosan a pánt széle 
mellett. 
Kivágás és eleje széle  6-os ábra
Hajtsuk oldalra és gombostűzzük le a cip-
zárpántok ( betétrész) eleje végét. Színt 
színnel szemben fektessük az alátétet az 
elejére és a háta nyakkivágásra, gombos-
tűzzük össze a széleket, ekkor a vállvarrá-
sok illeszkednek. Varrjuk össze. A ráha-
gyást vágjuk keskenyre, az ívelt részeken 
vagdossuk be. Hajtsuk előre az alátétet, 
gombostűzzük és varrjuk le a cipzárpán-
tokat. Hajtsuk be és vasaljuk le az alátétet.
Ujja vízszintes pánt 7-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
pántot az ujja felsőrész alsó szélére. Varr-
juk rá, a ráhagyást vasaljuk szét. Színt 
színnel szemben gombostűzzük az ujja al-
sórészt a pánt alsó szélére. Varrjuk rá, a 
ráhagyást vasaljuk szét. Az ujjakör betar-
tásához nagy öltéshosszal varrjunk végig 
a jelölések között a jelölt varrásvonal 
mindkét oldalán. 
Ujja 8-as ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével befelé 
az ujját, a hasítékot hagyjuk nyitva.Varrjuk 

össze, a ráhagyást vasaljuk szét, a hasí-
tékráhagyást vasaljuk be. A felhajtás jelölt 
vonalától gombostűzzük be a cipzárt (szí-
néről): a fogazat a hasíték szélén van. A 
cipzárpánt alsó végét hajtsuk be. Varrjuk 
be a cipzárt szorosan a fogazat mellett és 
a pánt szélén. Vasaljuk be, és kézzel varr-
juk le a felhajtást.
Ujja behelyezése 9-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük be 
az ujját a hónaljív mentén a karkivágásba, 
az ujja varrása és az oldalvarrás, valamint 
a 7-es varrásjelek illeszkednek. Belülről 
gombostűzzük a vállakör válla jelölését a 
vállvarrásra. A betartás szálán toljuk ösz-
sze az anyagot, hogy a karkivágásba il-
leszkedjen. Gombostűzzük le a maradék 
ujjakört. Férceljük be az ujját. 
Ujja bevarrása 10-es ábra
Az ujja felől és az ujja varrásánál kezdve 
varrjuk be az ujját a karkivágásba, szoro-
san a fércelés mellett haladjunk, hogy a fér-
celés kibontható maradjon. Vegyük ki a fér-
cet. Az ujjabevarrás ráhagyását simítsuk az 
ujjába, az ujja felől óvatosan vasaljuk le, ek-
kor a betartás bőségét vasaljuk be. 
Cipzárpántok  11-es ábra
Vágjunk le egy 25 cm-es darabot a vég 
nélküli cipzárból, szedjük szét, a pántok 
két végéről 1 cm hosszan vegyük le a fo-
gakat. Hajtsuk be a pántok végét, jelöljük 
be a közepét. Gombostűzzük a pántokat 
az elejére és a hátára: a fogazat az ujján 
feküdjön, a bejelölt közepe a vállvarrásra 
illeszkedjen. Szorosan a fogazat mellett 

és a pánt szélén varrjuk fel. 
Felhajtás  12-es ábra
Simítsuk előre az alátétet. Férceljük befelé 
és vasaljuk le, de még ne varrjuk le a fel-
hajtásráhagyást. Hajtsuk be az alátétet.
Bélés varrása 13-as ábra
Színt színnel szemben fektessük egymás-
ra a háta részeket, a varrásvonalakat il-
lesztve gombostűzzük össze a háta köze-
pét. A kényelmi hajtáshoz 1 cm szélesen 
varrjuk egymásra a ráhagyást, ezután alul-
felül 5 cm hosszan varrjuk össze, közötte 
férceljük és vasaljuk oldalra a háta köze-
pét. Varrjuk össze a vállát, oldalát, és ujját. 
Az ujján hagyjuk nyitva a hasítékot. Varrjuk 
be az ujját.
Bélés bevarrása 14-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
bélét a háta nyakkivágás alátétére és foly-
tatólag az eleje alátétre. Varrjuk rá. Fonák-
oldalakkal szemben fektessük a bélést a 
kabátba, az ujját is húzzuk bele. Hajtsuk 
be és laza, kézi öltésekkel varrjuk le a ka-
bát felhajtását. Hajtsuk be az alátétet.
Bélés felhajtása 15-ös ábra
Hajtsuk be a bélést a kabát alsó széle 
mentén, kissé vasaljuk le a hajtást, és a 
felhajtásráhagyás felső széle felé csúsz-
tatva gombostűzzük le. Kézzel varrjuk le 
az alátét szélét és a bélést. A bélés ujján 
hajtsuk be a hasítékráhagyást. Hajtsuk be 
1,5 cm szélesen a bélés ujja alsó szélét, 
kézzel varrjuk a felhajtás felső szélére. A 
bélés többlethosszát engedjük le. Kézzel 
varrjuk a bélést a hasíték ráhagyására. 
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Extra szabásminta
rózsaszín 
alányomással
Kiszabandó részek:
A szabásmintaív 
1-3, 5-7
B szabásmintaív 
4 és 6

Felfektetési rajzok
140 cm széles mintás köpper

125 cm széles 
fekete jacquard

135 cm széles 
rugalmas bélésSzabás: színével befelé 

hajtott dupla anyagból.



MAgAzin 
64. OldAl


