
116 Kabát ddf

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 93 cm
Hozzávalók:
1,15 m padlizsán, 0,90 m sárga,  
1,00 m fehér 150 cm széles nem 
foszló, finom gyapjúszövet; 1,65 – 
1,65 – 1,65 – 1,80 – 1,80 – 1,80 m  
140 cm széles bélés; 1 db 90 cm-
es bontható, kétkocsis cipzár;  
0,30 m 90 cm széles rávasalható szö-
vött közbélés
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Férc-
cel jelöljük át az anyag színére a fel-
hajtás vonalát, az eleje- és ujjapánt 
felvarrási vonalát. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), 
alján és ujja alján 4 cm felhajtás, bé-
lés 1-es rész elején 4 cm felhajtás, az 
oldalsó széle felé 1,5 cm ráhagyásra 
kifuttatva, az a) rész ráhagyását az 
adatok már tartalmazzák, a b) és c) 
rész hosszanti szélén nincs ráhagyás, 
felső végük 1,5 cm varrásráhagyást, 
alsó végük 4 cm felhajtást már tartal-
mazzák
Szabás:  
1 eleje 2x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 eleje ujja  2x
4 háta ujja  2x
8 zseblap  2x
9 eleje alátét  2x
10 háta alátét  2x
a) zsebpánt 2x 18 cm hosszú, 9 cm 
széles
b) elejepánt 4x 91 – 92 – 93 – 94 – 95 
– 96 cm hosszú, 3 cm széles
c) ujjapánt 2x 79,5 – 80,5 – 81,5 – 82 
– 83 – 83,5 cm hosszú, 3 cm széles
Bélés: 1, 2, 3, 4, 8-as rész
Vasaljunk közbélést a fonákoldalon az 
alátétekre, a zsebpántokra, az elejére 
a zsebpántok felvarrási vonalára, a 
zsebnyílás jelölése fölé 4 cm széles 
21 cm hosszú közbéléscsíkot. 
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Bélés
n Zsebpántos zseb 1-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé a zsebpántot. Varrjuk össze a 
végét. A ráhagyást vágjuk keskenyre. 
Fordítsuk ki, és vasaljuk le a pántot. 
Jelöljünk be az elején a zsebpánt je-
lölt felvarrási vonalától 3 cm-re egy 
segédvonalat. Gombostűzzük a zseb-
pántot kívülről az elejére, a zsebpánt 
hajtása a segédvonalon. Gombostűz-
zük a bélés zseblapot az ábra szerint 
a zsebpántra. Varrjuk fel a zsebpántot 
és a bélés zseblapot a jelölt felvarrási 
vonalon. 
n Kabát zseblap felvarrása  2 -es 
ábra

Színt színnel szemben gombostűzzük 
a kabát zseblapot egyenes végével 
a zsebpánt felvarrási vonalára. Varr-
juk fel, ekkor a varrás eleje és vége  
0,5 cm-rel rövidebb legyen a zseb-
pánt felvarrásánál. Vágjuk be az elejét 
a tűzésvonalak között a két vége előtt 
1 cm-ig, a sarkokban ferdén vágjunk 
be az öltésig.
n Zseblapok összevarrása: 3-as 
ábra
Hajtsuk be a bevágáson a zseblapo-
kat. Hajtsuk fel a zsebpántot, férceljük 
az elejére. A bevágás véggén levő kis 
háromszögeket húzzuk be, és varr-
juk a kabát zseblapra. A zseblapokat 
gombostűzzük össze, vágjuk egyfor-
mára és varrjuk össze. A zsebpántok 
keskeny végét kézzel, láthatatlan ölté-
sekkel varrjuk az elejére.
n  Oldalvarrás,  ujja  felső  varrása, 
ujjapánt: 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük, és 
varrjuk össze az oldalvarrást. Fek-
tessük az eleje ujját a háta ujjára, 
gombostűzzük és varrjuk össze a 
felső varrását (2-es varrásjel).  A rá-
hagyást vasaljuk szét. Gombostűzzük 
az ujjapántot az ujja felső varrása fölé 
fonákoldalával az ujja színére, a pánt 
középvonala a varráson van. Férceljük 
le az ujjapántot a szélétől 0,5 cm-re. 
Keskenyen tűzzük le a szélét.
n Ujja alsó varrása, 
ujja bevarrása:  5-ös ábra 
Hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé az ujját. Gombostűzzük és 

varrjuk össze az ujja alsó varrását (3-
as varrásjel). Színt színnel szemben 
gombostűzzük az ujját a karkivágás-
ra, akkor az ujja alsó varrása az oldal-
varrásra illeszkedik. Az eleje ujja és az 
eleje 4-es jelölése illeszkednek. Az ujja 
felől varrjuk be az ujját. Vágjuk le alul 
az ívelés ráhagyását. Vasaljuk szét a 
ráhagyást felülről az ívelés kezdetéig. 
n Bélés és alátét: 6-os ábra
A kabáthoz hasonlóan varrjuk össze 
a bélést. Színt színnel szemben fek-
tessük az eleje alátétet a háta alátétre, 
varrjuk össze az alátét vállát. Vasaljuk 
szét a ráhagyást. Az alátétet színt 
színnel szemben varrjuk a bélés nyak-
kivágás szélére. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, a bélés ráhagyását vágjuk 
be. A ráhagyást vasaljuk a bélésbe. 
Vasaljuk be a bélés ujja alsó szélének 
ráhagyását. 
Elejepánt: 7-es ábra  
A jelölt illesztési vonalon gombostűz-
zük a pántot az eleje elejeszélére, az 
eleje ráhagyása ekkor kiáll. Keske-
nyen varrjuk le az elejepánt oldalsó 
szélét. A felvarrás mellett 1,5 cm-re 
vágjuk le az elejét a pánt alatt a pánt 
középvonalán. Ugyanígy varrjuk fel a 
pántot a bélés elejére, és vágjuk kes-
kenyre a bélés elejét.    
n Nyakkivágás: 8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az alátétet a béléssel a kabátra, 
az alátét vállvarrása illeszkedik az ujja 
felső varrására. Az elejepántok egy-
máson fekszenek. Gombostűzzük és 
varrjuk össze a nyakkivágás szélét. A 

ráhagyást vágjuk keskenyre és vágjuk 
be. 
n Bélés alsó széle: 9-es ábra
Gombostűzzük a bélés alsó szélét a 
kabátéra. A felhajtás jelölt vonala elöl 
illeszkedik. Varrjunk végig az eleje 
szélétől a pánt belső széléig a felhaj-
tás vonalán, majd lapos ívben a bé-
lés, ill. a felhajtásráhagyás széle felé, 
folytatólag 1,5 cm szélesen varrjuk le 
a bélést. 
n Felhajtás és ujjafelhajtás: 10-es 
ábra
Fordítsuk ki fonákjával befelé a kabá-
tot. A jelölt vonalon férceljük be a fel-
hajtásráhagyást, és laza kézi öltések-
kel varrjuk le. A bélés többlethosszát 
engedjük és vasaljuk le. Fonákolda-
lakkal szemben húzzuk a bélésujját az 
ujjába. Hajtsuk be és gombostűzzük 
le az ujja felhajtását, laza kézi öltések-
kel varrjuk le. A bélésujja alsó szélét 
csúsztassuk kissé fel, és kézzel varr-
juk az ujja felhajtására. 
n Cipzár: 11-es ábra
Rövidítsük meg a cipzárt a megfele-
lő méretűre, ld. a munkafüzet végén. 
Bontsuk szét a cipzárt. Hajtsuk be a 
cipzárpánt felső végét. Látható fo-
gazattal toljuk a cipzárpántokat az 
elejepánt ok közé. A nyakkivágás 
ráhagyása a cipzárpántok alatt van. 
Gombostűzzük össze az elejepánto-
kat, 0,5 cm szélesen férceljük össze. 
A cipzárbevarró talppal keskenyen 
tűzzük le a szélét, ekkor a cipzárt is 
levarrjuk, az elejepánt belső szélét is 
fogjuk a varrásba. 

BS1609_116NS_
T

Nähschule

BS1609_116NS_T_
vermasst

Extra szabásminta, 
rózsaszín alányomással

A szabásmintaív: 1 és 3

B szabásmintaív: 2, 4 és 8 - 10

Szabás: A felfektetési rajz szerint 

színével befelé hajtott anyagból. 

Ügyeljünk a szálirányra!



Felfektetési rajzok
150 cm széles finom 
gyapjúszövet
padlizsán

sárga

fehér

140 cm széles bélés
34 – 38-as méret

BS1609_116NS_Z

BS1609_116NS_Z

BS1609_116NS_Z

40 – 44-es méret


