
112 Kabátka dddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 54 cm
Hozzávalók:
1,30 m 140 cm széles kék (I), 0,50 
m barna (II), 0,40 m fehér (III) krepp; 
1,30 m 140 cm széles bélés; rávasal-
ható szövött közbélés; 6 db francia-
kapocs
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás körben (bélé-
sen és közbélésen is)
Szabás:
Kék krepp (I):
21 eleje felsőrész 2x
28 háta felsőrész, 
félbehajtott anyagból  1x
34 felsőujja  2x
35 alsóujja  2x
36 állógallér  2x
37 eleje alátét  2x
38 háta alátét, 
félbehajtott anyagból  1x
Barna krepp (II):
23 Barna háromszög  8x
27 eleje alsórész   2 x
33 háta alsórész, 
félbehajtott anyagból  1x
39 eleje felhajtásalátét  2x
40 háta felhajtásalátét, 
félbehajtott anyagból  1x
Fehér krepp (III):
22 eleje középrész  2x
24 eleje háromszög (eleje)  2x
25 középső háromszög (eleje) 2x
26 oldalsó háromszög (eleje)  2x
29 háta középrész  2x
30 háromszög (háta közép)   2x
31középső háromszög (háta)  2x
32 oldalsó háromszög (háta) 2x
Bélés:
41 eleje  2x
42 háta, félbehajtott anyagból  1x
valamint a 34-es, 35-ös rész a bélés 
vonaláig
Vasaljunk közbélést a 36-40-
es részekre, a 34-35-ös rész 
ujjafelhajtására a felhajtás vonaláig. 

Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Bélés

Eleje  1-es ábra
Fektessük egymás mellé az egyik 
eleje alkatrészeit, figyeljünk a há-
romszögek alsó szélének jelölésére. 
Ugyanígy állítsuk össze a másik ele-
jét. 
Háromszögek összevarrása 
 2-es ábra
Váltakozva varrjuk össze a fehér és 
barna kis háromszögeket: először 
mindig csak egyet gombostűzzünk 
és varrjunk össze. A ráhagyást vág-

juk 7 mm szélesre, vasaljuk szét. Ez-
után jön a következő háromszög, az 
oldalsó fehéret (26) még ne varrjuk rá. 
Eleje középrész és oldalsó három-
szög felvarrás 3-as ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük és varrjuk a nagy fehér három-
szöget az alsó sor felső szélére. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre és vasal-
juk szét. Varrjuk fel az utolsó kis fehér 
háromszöget (26) az alsó sor oldalsó 
szélére, a varrást fent a ráhagyáson 
(nyíl) fejezzük be, visszaöltéssel rög-
zítsük a varrást. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre és vasaljuk szét.  
Eleje felsőrész felvarrása 4-es ábra 
Gombostűzzük és varrjuk fel az eleje 
felsőrészt az eleje szélétől a sarokig. 
Az 1-es jelölést a vízszintes varrásra 
illesszük. Az öltésig vágjuk be az ele-
je felsőrészt a sarokban (nyíl). Gom-
bostűzzük és varrjuk fel a szélét a 
bevágástól a sarokig. Utoljára a kis 
vízszintes varrást varrjuk az oldalsó 
széléig (2-es varrásjel). A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, és vasaljuk szét. 
Háta 5-ös ábra
Ugyanígy varrjuk össze a háta al-
katrészeit: két, kis háromszögekből 
álló sorral kezdjünk (5-5 háromszög), 
majd varrjuk a sorok felső szélére a 
háta középrészt (nagy fehér három-
szög). Utoljára a háta felsőrészt varr-
juk rá. 
Eleje és háta alsórész 6-os ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az eleje alsórészt az eleje alsó 
szélére (3-as varrásjel). A háromszö-
gek oldala felől varrjuk rá, ügyeljünk, 
hogy a varrás pontosan a háromszö-
gek csúcsát érintse. Ugyanígy varrjuk 
fel a háta alsórészt is (6-os varrásjel). 
A ráhagyást vasaljuk szét.
Vállvarrás  
7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük ösz-
sze a vállvarrást, a háta válla szélét 
ekkor kissé tartsuk be. Varrjuk össze 
a alátét vállát is. Vasaljuk szét a rá-
hagyást. 
Állógallér 8-as ábra
A közbéléssel megerősített gallér-
részt színt színnel szemben férceljük 
és varrjuk a kabát nyakkivágására, a 
jelöléseket illesszük a vállvarrásra.
A ráhagyást vágjuk keskenyre, vág-
juk be és vasaljuk szét.
A másik gallérrészt ugyanígy varrjuk 
az alátét nyakkivágására. 
Oldalvarrás és hasíték  9-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 

varrjuk össze az oldalát, a varrást a 
hasítékjelnél fejezzük be (nyíl). Visz-
szaöltéssel rögzítsük a varrást, vasal-
juk szét a ráhagyást.  
Ujja  10-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
alsóujját a felsőre, gombostűzzük 
össze az ujja varrását (12-es varrás-
jel), varrjuk össze. A felhajtás hajtás-
vonalán hajtsuk ki és gombostűzzük 
meg az ujját. A felhajtásráhagyást 
gombostűzzük a hasíték szélére, 
varrjuk rá alulról a hasítékjelig (nyíl). 
A hasítékjeltől hajtsuk le és gombos-
tűzzük meg a felhajtásráhagyást, de 
még ne fordítsuk be a felhajtást.
Ujja 11-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével be-
felé az ujját. Gombostűzzük össze az 
ujja hátsó varrását (11-es varrásjel), 
varrjuk össze a hasítékjelig. Hajtsuk 
be és férceljük le a felhajtásráha-
gyást. Vasaljuk szét a ráhagyást. A 
felhajtást laza kézi öltésekkel varrjuk 
le. A hasíték fölött kézzel varrjuk egy-
mással szembe a ráhagyást. 
Ujja bevarrása  12-es ábra
Színt színnel szemben gombos-
tűzzük az ujját a karkivágásba: az 
ujjakört a jelölések között tartsuk be, 
a felsőujja és az eleje 13-as jelölését 
illesszük egymásra, az ujjakör jelölé-
sét a vállvarrásra, az alsóujja jelölését 
az oldalvarrásra. Az ujja felől varrjuk 
be az ujját. A ráhagyást vágjuk kes-
kenyre, az ujjakörnél simítsuk az uj-
jába.
Bélés varrása 13-as ábra
A kényelmi hajtáshoz színével befelé 
hajtsuk félbe hosszában a hátát. A 
jelölt vonalon varrjuk, közötte fércel-
jük össze. Vasaljuk oldalra a hajtást, 
bontsuk ki a fércelést. Varrjuk össze 
és vasaljuk lefelé a mellszűkítőt. A 
varrásjeleket illesztve varrjuk össze 
a bélés részeit. Varrjuk be az ujját. 
Vasaljuk be az alja és az ujja alja rá-
hagyását. 
Varrjuk a bélést az alátétre 
 14-es ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük és varrjuk az alátétet a bélésre. 

Ekkor illesszük egymásra a vállvar-
rásokat, a varrást a 17-es jelölésnél 
kezdjük és fejezzük be (nyíl). A háta 
nyakkivágásnál vagdossuk be a bé-
lés ráhagyását. Vasaljuk a ráhagyást 
a bélésbe.      
Férceljük az alátétet a béléssel a 
kabátra 15-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az alátétet a béléssel a kabátra. 
A gallér felvarrását illesszük egymás-
ra. Férceljük össze az alsó és eleje, 
valamint a gallér szélét.
Felhajtásalátét  16-os ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az eleje felhajtásalátétet az alsó 
szélére és a hasíték eleje szélére. 
Ugyanígy gombostűzzük a háta alá-
tétet a hátára. Varrjuk össze az eleje 
és háta gallérját és alátétét, ekkor 
a hasítékjelig varrjunk. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, az ívelt részeken 
vágjuk be, a sarkokon ferdén vágjuk 
le. 
Bélés felvarrása  17-es ábra
Hajtsuk be az alátétet. Fonákolda-
lakkal szemben húzzuk a bélést a 
kabátba. Férceljük és vasaljuk le a 
széleket. A bélés alsó szélét csúsz-
tassuk kissé felfelé, kézzel varrjuk 
a felhajtásalátétre. A bélés többlet-
hosszát hajtásként vasaljuk le. A bé-
lés maradék szélét kézzel varrjuk az 
eleje alátétre és a hasítékráhagyásra, 
az eleje alátétet a felhajtásalátétre, a 
bélés ujját az ujjafelhajtásra. 
Franciakapocs  18-as ábra
Varrjuk fel a szemeket a bal oldali alá-
tétre: a felsőt közvetlenül a gallér fel-
varrása alá, az alsót a felhajtás széle 
fölött 8 cm-rel, a maradékot egyen-
letesen osszuk el a kettő között. A 
szemek csak éppen hogy látszód-
janak ki a kabát szélén. Varrjuk fel a 
horgokat pontosan illeszkedve a jobb 
oldali alátétre, ezek ne lógjanak ki a 
kabát szélén. 
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Extra szabásminta, rózsaszín 
alányomással
Kiszabandó részek: 
A szabásmintaív: 21 – 26, 32, 
33, 35, 36, 39, 40, 42
B szabásmintaív: 27-31, 34, 37, 
38, 41

Felfektetési rajzok
140 cm széles kék krepp (I)

140 cm széles barna 
krepp(II)

140 cm széles fehér krepp (III)

140 cm széles bélés

Szabás: a felfektetési 
rajz szerint, színével 
befelé hajtott dupla 
anyagból.


