
104 A Kiskabát dd dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 52 cm
Hozzávalók:
1,85 – 1,85 – 1,85 – 1,90 – 1,90 – 1,90 
m 140 cm széles jacquard; 1,30 m 
140 cm széles bélés; 90 cm széles rá-
vasalható szövött közbélés; 4 db go-
lyógomb és 1 db lapos belső gomb; 
válltömés
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Férc-
cel jelöljük át az anyag színére a fel-
hajtás vonalát, a zseb vonalait, vala-
mint az eleje közepét. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), 
alján és ujja alján 4 cm felhajtás, az 
a) – b) részek ráhagyását az adatok 
már tartalmazzák
Szabás:  
1 eleje 2x
2 oldalrész 2x
3 háta  2x
4 felsőujja   2x
5 alsóujja   2x
6 zsebfedő  2x
7 eleje alátét  2x
8 háta alátét, félbehajtott anyagból 2x
szegőpánt 2x 17 cm hosszú, 3 cm 
széles
zseblap 2x 15 cm hosszú, 17 cm szé-
les
Bélés:
9 eleje  2x
10 háta  2x
valamint a 2-es, 4-es, 5-ös, 6-os ré-
szek
b) zseblap 2x 15 cm hosszú, 17 cm 
széles 
Vasaljunk közbélést a 6-os, 7- es és 
8-as rész fonákoldalára, valamint az 
eleje, az oldalrész, a háta és az ujja 
felhajtásráhagyására. 
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Bélés
n Eleje bevágása  
1-es ábra
Vágjuk be az elejét a zseb jelölt vo-
nalán a zseb eleje vége előtt 1 cm-ig 
(nyíl). Vágjuk le a szűkítő mellett az 
ábra szerint a maradék alsó szélé-
nek ráhagyását. Ezután vágjuk be a 
szűkítő középvonalát a csúcsa előtt 
2 cm-ig. 
n Szűkítő / Zsebnyílás összeférce-
lése 2-es ábra
Hajtsuk félbe az elejét színével befe-
lé, a szűkítő vonalait gombostűzzük 
össze. varrjuk össze a szűkítőt a csú-
csa felé kifuttatva. Vágjuk le a szűkítő 
ráhagyását 7 mm szélesre, vasaljuk 
szét. Boszorkányöltéssel varrjuk ösz-
sze a zsebnyílás bevágott szélét. 
n Eleje szabásvonalvarrása / 
Zsebfedő:  3-as ábra

Színt színnel szemben varrjuk az ol-
dalrészeket az elejére. A ráhagyást 
vasaljuk szét. Folytatólag jelöljük be 
az oldalrészre a zseb vonalát, zseb 
hossza = 14 cm. Férccel jelöljük át 
a zseb vonalát a színére. Vasaljunk 
a zseb vonalára 4 cm széles 16 cm 
hosszú közbéléscsíkot (9-es ábra). 
Színt színnel szemben varrjuk össze 
a bélésből és a jacquardból szabott 
zsebfedőket. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, a felvarrási szélén 5 mm 
szélesre, az ívelt részeken vágjuk be. 
Fordítsuk ki, vasaljuk le a zsebfedő-
ket. 
n Zsebfedős zseb:  4-es ábra
A bevágás vonalára illesztve férceljük 
a zsebfedő felvarrási szélét az elejére 
és az oldalrészre, a zsebfedő felfelé 
néz, eleje vége 1 cm-rel a bevágás 
vége előtt van. Varrjuk fel a zsebfe-
dőt 5 mm szélesen. Szabókrétával 
jelöljünk be a kabát színére egy se-
gédvonalat a 1,5 cm-rel a bevágás 
vonala alatt. Hajtsuk félbe hosszában 
színével befelé és vasaljuk le a sze-
gőpántot. Férceljük fel a félbehajtott 
pántot úgy, hogy a levasalt széle a 
segédvonalra illeszkedjen. A leva-
salt széle mellett 5 mm-rel varrjuk 
fel a pántot, a varrás mindkét végén  
5 mm-rel rövidebb legyen a zsebfedő 
felvarrásánál. 
n Bélés zseblap felvarrása:  
5-ös ábra 
Vágjuk be az oldalrészt a tűzésvo-
nalak között a zsebfedő tűzésvona-
lának vége előtt 1 cm-ig. Vágjuk be 
az elejét és az oldalrészt a rajz szerint 
a tűzésvonalak vége felé ferdén. Fér-
celjük belülre a bélés zseblapot úgy, 
hogy a 17 cm-es széle a szegőpánt 
felvarrása fölött feküdjön. Kívülről, a 
felvarrásban tűzzük le a zseblapot. 
Vasaljuk le a zseblapot. 
n Kabát zseblap felvarrása:  
6-os ábra
A bevágás végén levő kis háromszö-
geket hajtsuk be. Férceljük fel a ka-
bát anyagából szabott zseblapot úgy, 
hogy a 17 cm-es széle a zsebfedő 
felvarrása fölött feküdjön. Tűzzük le 
a zseblapot kívülről a felvarrásban. 
A zseblapokat vágjuk egyformára, 
gombostűzzük és a bélés zseblap fe-
lől varrjuk össze, ekkor a háromszö-
geken is varrjunk át. 
n Háta középvarrás és 
szabásvonalvarrás:  7-es ábra  
Varrjuk össze a háta közepét. Vasal-
juk szét a ráhagyást. Színt színnel 
szemben fektessük az oldalrészeket 
a hátára, gombostűzzük és varrjuk 
össze a szabásvonalvarrást. Vasaljuk 
szét a ráhagyást.
n Előrehozott vállvarrás: 8-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, varrjuk össze a vállát. 

Vasaljuk szét a ráhagyást. Színt szín-
nel szemben fektessük a háta alátétet 
az eleje alátétre, varrjuk össze a vál-
lát. Vasaljuk szét a ráhagyást. 
n Ujja varrása:  9-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
alsóujját a felsőujjára, gombostűzzük 
és varrjuk össze az ujja hátsó var-
rását (5-ös varrásjel). Vasaljuk szét 
a ráhagyást. Hajtsuk össze az ujját 
hosszában színével befelé, gombos-
tűzzük és varrjuk össze az ujja eleje 
varrását (6-os varrásjel). Vasaljuk szét 
a ráhagyást. Az ujja felhajtását fércel-
jük be, vasaljuk le, és laza kézi ölté-
sekkel varrjuk le. 
n Ujja bevarrása:  10-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba, az ujjakört 
ekkor kicsit tartsuk be, az ujjakör je-
lölését a vállvarrásra, a felsőujja és az 
eleje 7-es jelölését egymásra illesz-
szük. Az ujja felől varrjuk be az ujját. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, az 
ujjakörnél simítsuk az ujjába. Próbá-
val helyezzük be a válltömést, kézzel 
varrjuk a vállvarrás és az ujja bevarrá-
sának ráhagyására. 
n Bélés varrása:  11-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a bélés háta alkatrészeket, 
varrjuk össze a háta középvarrást és 
a kényelmi hajtáshoz a jelölt vona-
lakon. Vasaljuk oldalra a hajtást. Az 
azonos varrásszámokat egymásra 
illesztve varrjuk össze a bélés részeit. 
Az ujját is varrjuk be. Vasaljuk be az 
alsó szélének és az ujja aljának ráha-
gyását.
n Varrjuk a bélést az alátétre: 
12-es ábra
Színt színnel szemben, a vállvarráso-
kat egymásra illesztve gombostűzzük 
a bélést az alátét belső szélére (9-es 
varrásjel). A bélés elejeének többlet-
hosszát a jelölés szerint rakjuk kis 

hajtásokba (nyíl). Varrjuk össze, a 
varrást az alsó széle előtt 10 cm-rel 
kezdjük és fejezzük be (nyíl). A ráha-
gyást vágjuk keskenyre. Vágjuk be 
több helyen a bélés háta nyakkivá-
gásának ráhagyását. Vasaljuk a ráha-
gyást a bélésbe. 
n Bélés bevarrása:  13-as ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük a bélést az alátéttel a kabátra. 
Varrjuk össze a szélét. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, az ívelt részeken 
vagdossuk be. Az eleje felhajtásrá-
hagyását csak az alátét vége előtt  
2 cm-ig vágjuk keskenyre. Hajtsuk be 
az alátétet, a bélést fonákoldalakkal 
szemben fektessük a kabátba. Fér-
celjük és vasaljuk le a szélét. 
n Felhajtás / Bélés felhajtása: 
14-es ábra
Férceljük be, vasaljuk le és laza kézi 
öltésekkel varrjuk le a felhajtásráha-
gyást. Kézzel varrjuk az alátétet a fel-
hajtásra. A bélés és az ujja bélés alsó 
szélét kissé felfelé csúsztatva kézzel 
varrjuk a kabát és az ujja felhajtásá-
ra. A bélés többlethosszát hajtásként 
simítsuk le. A maradék bélést kézzel 
varrjuk az eleje alátétre. 
n Gomblyukak:  15-ös ábra
Jelöljük be a jobb elejére a felső 
gomblyuk helyét a felső szélétől a 
34-es méretnél megadott távolságra 
a szabásminta (1-es rész) szerint. Az 
alsó helye minden méretnél azonos. 
A maradék gomblyukat egyenletesen 
osszuk el a kettő között. Varrjunk víz-
szintes gomblyukakat, a felsőt a bal 
elejére is jelöljük át és varrjuk be. 
n Gombok felvarrása:  16-os ábra
Középvonalon illesztve gombostűz-
zük a jobb elejét a balra, jelöljük be 
a gombok felvarrási helyét. Varrjuk 
fel a gombokat, a lapos gombot belül 
a jobb alátétre, ekkor ne szúrjunk át 
kívülre. 



Extra szabásminta, 
rózsaszín alányomással
A szabásmintaív: 1, 2, 3, 5, 6
B szabásmintaív: 4, 7, 8, 9, 10

Felfektetési rajzok
140 cm széles 
jacquard

140 cm 
széles 
bélésSzabás: a felfektetési rajz szerint 

színével befelé hajtott anyagból. 1

4

7 10

3 6

9

2

5

8

11 12

16

13 14

15

tel.: 06 1 781 11 26 
e-mail: info@burda.hu
Fizessen elő gyorsan, egyszerűen! 
Olvassa le mobiljával a kódot és 
a divat minden hónapban házhoz 
megy!


