
114 A Kiskabát dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 56 - 59 cm
Hozzávalók:
1,80 m 140 cm széles gyapjúszövet; 
1,30 m 140 cm széles bélés; 90 cm 
széles rávasalható szövött közbélés; 
6 db golyógomb és 1 db lapos gomb; 
raglán válltömés; gomblyukvarró cér-
na díszöltéshez
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Gomblyukak és gombok jelölése az 
elejében = 34-es méret. Többi méret: 
a felsőt a nyakkivágástól ezzel azonos 
távolságban jelöljük be. Az alsó helye 
minden méretnél azonos. Férccel je-
löljük át az anyag színére a felhajtás 
vonalát, a zseb illesztési vonalát, vala-
mint az eleje közepét.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), al-
ján és ujja alján 4 cm felhajtás
Szabás:  
Gyapjúszövet:
21 eleje középrész 2x
22 eleje betétrész  2x
23 eleje oldalrész  2x
24 háta felső középrész  2x
25 hátapánt, félbehajtott anyagból 1x
26 háta alsó középrész  2x
27 háta oldalrész  2x
28 felsőujja  2x
29 alsóujja  2x
30 gallér fekvőrész, 
félbehajtott anyagból  2x
31 gallér állórész, 
félbehajtott anyagból  2x
32 eleje alátét  2x
33 háta alátét, 
félbehajtott anyagból  1x
34 zseb  2x
35 zsebfedő  4x
Bélés:
23 eleje oldalrész  2x
27 háta oldalrész  2x
28 felsőujja  2x
29 alsóujja  2x
36 eleje középrész  2x
37 háta középrész  2x
38 zseb  2x
A közbélést ld. szürkével a felfektetési 
rajzon. Vasaljunk 4 cm széles közbélés 
pántot az eleje, háta és ujja felhajtás-
ráhagyására. 
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Bélés
Közbélés
n Eleje betétrész  1-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk az eleje betétrészt az elejére 
(1-es varrásjel). A jobb elején hagyjunk 
nyitva kis részt a gomblyukaknak a 
jelölések között (nyíl). Visszaöltéssel 
rögzítsük a varrást. Az ívelt részeken 
vágjuk be a ráhagyást. Az elejétől az 
eleje közepéig vasaljuk szét a ráha-

gyást, utána a betétrészbe vasaljuk. 
n Eleje szabásvonalvarrás 2-es ábra
Gombostűzzük, varrjuk össze csúcso-
san kifutva, és vasaljuk lefelé az eleje 
középrész szűkítőjét. Színt színnel 
szemben fektessük az eleje oldalrészt 
az eleje középrészre, gombostűzzük 
és varrjuk össze a szabásvonalvarrást 
(2-es varrásjel). Vasaljuk szét a ráha-
gyást. 
n Háta  3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a felső és alsó háta középré-
szeket, varrjuk össze a középvarrást 
(függőleges varrás). Vasaljuk szét a rá-
hagyást. Varrjuk fel a hátapántot színt 
színnel szemben a háta felső és alsó 
középrészre (3-as és 4-es varrásjel, 
vízszintes varrás). A ráhagyást vasal-
juk a pántba. Színt színnel szemben 
fektessük a háta oldalrészeket a háta 
középrészre. Gombostűzzük és varr-
juk össze a szabásvonalvarrást (5-ös 
varrásjel). Vasaljuk szét a ráhagyást.
n Vállvarrás
gallér állórész  4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és varr-
juk össze az előrehozott vállvarrást 
(6-os varrásjel). A ráhagyást vasaljuk 
a hátába. Színt színnel szemben gom-
bostűzzük és varrjuk a gallér állórésze-
ket a gallér fekvőrészekre (7-es var-
rásjel). A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
vágjuk be és vasaljuk szét. mindkét 
oldalról keskenyen tűzzük le a ráha-
gyást. 
n Gallér  5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük, 
és a külső szélén varrjuk egymásra 
a gallérrészeket. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az ívelt részeken vagdos-
suk be. Fordítsuk ki, férceljük össze 
a szélét, és vasaljuk le a gallért. A 
közbéléssel megerősített felsőgallért 
ferde feszítőöltéssel férceljük az alsó-
gallérra, ekkor tartsuk ívelten a gallért.
n Gallér felfércelése
oldalvarrás  6-os ábra
Középvonalban illesztve férceljük a 
gallért a jelölések között a nyakkivá-
gásra (8-as varrásjel). Az alsógallér a 
nyakkivágáson fekszik. Színt színnel 
szemben fektessük az elejét a hátára, 
gombostűzzük és varrjuk össze az ol-
dalvarrást, a ráhagyást vasaljuk szét. 
n Ujja  7-es ábra
A felsőujja szűkítőjét varrjuk össze 
csúcsosan kifutva, csomózzuk el a 
szálakat. Vasaljuk szét a ráhagyást, a 
szűkítő csúcsát vasaljuk el. Színt szín-
nel szemben fektessük az alsó ujját a 
felsőre, gombostűzzük, és varrjuk ösz-
sze az ujja hátsó varrását (11-es var-

rásjel). Vasaljuk szét a ráhagyást. Hajt-
suk félbe hosszában színével befelé az 
ujját, gombostűzzük és varrjuk össze 
az ujja eleje varrását (12-es varrásjel). 
Vasaljuk szét a ráhagyást. Az ujja fel-
hajtását vasaljuk be, férceljük és laza 
kézi öltésekkel varrjuk le. 
n Ujja bevarrása  8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az ujját a karkivágásba, ekkor az 
ujjakört a jelölt pontok között kissé 
tartsuk be. Az ujjakör szűkítőjét a háta 
jelölésére, a felsőujja és az eleje 13-as 
jelölését egymásra illesztjük. Az ujja 
felől varrjuk be az ujját. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, és az ujjakör ívén 
simítsuk az ujjába. Próbával gombos-
tűzzük be a válltömést, és kézzel varr-
juk a vállvarrásra és ujja bevarrásának 
ráhagyására. 
n Zseb 9-es ábra
Színt színnel szemben varrjuk a bélés 
zseblapot a kabát zseblapra szabott 
alátétre, ekkor 4 cm-t hagyjunk nyitva 
a kifordításhoz. A hajtásvonalon hajt-
suk ki az alátétet. Az alátét keskeny 
szélét és a bélés zseblapot varrjuk a 
zsebre. A ráhagyást vágjuk keskeny-
re, a sarokon ferdén vágjuk le, az ívelt 
részeken vágjuk be. Fordítsuk ki és 
vasaljuk le a zsebet. Készítsünk rá 
díszöltést (15-ös ábra).  Az illesztési 
vonalon férceljük az elejére, és lát-
hatatlan kézi öltésekkel varrjuk fel a 
zsebet. 

n Zsebfedő  10-es ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zünk össze egy közbéléssel megerő-
sített és egy sima zsebfedőt. Az ábra 
szerint varrjuk össze a széleket. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, vágjuk 
be. Fordítsuk ki és vasaljuk le a zseb-
fedőket. A felvarrási szél ráhagyását 
vágjuk le 5 mm szélesre, összefogva 
tisztázzuk el. Készítsünk díszöltéseket 
a zsebfedőkre (15-ös ábra). Felső ol-
dalával lefelé gombostűzzük és varrjuk 
a zsebfedőt a zseb fölé. Vasaljuk le a 
zsebfedőket. 
n Bélés összeállítása  11-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a bélés háta középrészeket, 
varrjuk össze a háta középvarrást és 
a kényelmi hajtást a jelölt vonalon. Va-
saljuk oldalra a hajtást. Varrjuk össze a 
bélést az azonos számokat egymásra 
illesztve. Varrjuk be a bélés ujját is. Va-
saljuk be az alsó szélén és az ujja alján 
a ráhagyást. 
n Alátét  12-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
háta alátétet az eleje alátétre, varrjuk 
össze a vállát. Vasaljuk szét a ráha-
gyást. Színt színnel szemben gom-
bostűzzük a bélést az alátét belső 
szélére (15-ös varrásjel), a vállvarrást 
a háta válla jelölésére illesszük. Varr-
juk fel a bélést, a varrást az alsó széle 
előtt 10 cm-rel kezdjük és fejezzük be 
(nyíl). Vágjuk keskenyre a ráhagyást. A 

Extra szabásminta, 
rózsaszín alányomással
A szabásmintaív: 21 – 28, 30, 31
B szabásmintaív: 29, és 32 - 38 

Felfektetési rajzok
140 cm széles gyapjúszövet

140 cm széles bélés

Szabás: A felfektetési rajz 
szerint színével befelé haj-
tott anyagból. Ügyeljünk a 
szálirányra!



bélés ráhagyását vágjuk be, vasaljuk a 
ráhagyást a bélésbe. 
n Kabát bélelése  13-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet a kabátra, varrjuk össze a 
szélét, ekkor a gallért is fogjuk a var-
rásba. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
az ívelt részeken vágjuk be, a sarko-
kon ferdén vágjuk le. Vágjuk le az ele-
je felhajtásráhagyását az alátét vége 
előtt 2 cm-ig. Hajtsuk be az alátétet. 
Fektessük a bélést fonákoldalakkal 
szemben a kabátba. Férceljük össze, 
és vasaljuk le a szélét.
n Felhajtás / bélés   14-es ábra
Férceljük be, vasaljuk le, és laza kézi 
öltésekkel varrjuk le a felhajtásráha-

gyást. A bélés alsó szélét az alján és 
ujja alján kissé csúsztassuk felfelé, 
és kézzel varrjuk a felhajtásra, ill. az 
ujjafelhajtásra. A bélés többlethosszát 
hajtásként engedjük le. A maradék bé-
lést varrjuk az eleje alátétre, az alátétet 
varrjuk a felhajtásra. 
n Díszöltések  15-ös ábra
Gomblyukvarró cérnával 5 mm-es öl-
tésekkel és közökkel varrjunk előölté-
seket a gallér külső szélétől 1 cm-re. 
Ugyanígy készítsünk díszöltéseket a 
betétrész oldalsó és alsó szélére, a 
zseb és a hátapánt szélére. 
n Középső gomblyuk 
az alátéten  16-os ábra
Gombostűvel kívülről jelöljük át az alá-

tétre az eleje középrész betétrész var-
rásába illesztett gomblyuk elejét és vé-
gét. A gombostű előtt 3 mm-ig vágjuk 
be az alátétet, a végén 3 mm hosszan 
ferdén vágjunk be. A széleket behajtva 
gombostűzzük és kézzel varrjuk le. 
n Gomblyukak
gombok  17-es ábra
Varrjuk be a gomblyukakat a jobb ele-
jébe vízszintesen, a felsőt a bal elejébe 
is. varrjuk fel a gombokat a megfelelő 
helyre és a lapos gombot belül a jobb 
oldali alátétre.
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