
115 Kabátka  ddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 56 cm
Hozzávalók:
1,65 – 1,65 – 1,70 – 1,70 – 1,70 –  
1,75 m 140 cm széles gyapjúanyag; 
1,30 m 140 cm széles bélés; rávasal-
ható szövött közbélés; 1 db 50 – 50 – 
55 – 55 – 55 – 55 cm hosszú bontható 
fémcipzár
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), 
alján 4 cm felhajtás
Szabás:
Gyapjúanyag:
1 eleje  2x
2 háta középrész  2x
3 háta oldalrész  2x
4 eleje középső alsórész  2x
5 eleje oldalsó alsórész  2x
6 háta középső alsórész, 
félbehajtott anyagból  1x
7 háta oldalsó alsórész  2x
8 felsőujja  2x
9 alsóujja  2x
10 gallér  1x
11 eleje alátét  2x
12 háta alátét, 
félbehajtott anyagból  1x
Bélés:
3 háta oldalrész  2x
5 eleje oldalsó alsórész  2x
6 háta középső alsórész, 
félbehajtott anyagból  1x
7 háta oldalsó alsórész  2x
8 felsőujja  2x
9 alsóujja  2x
13 eleje  2x
14 eleje középső alsórész  2x
15 háta  2x
Közbélés: erősítsük meg a 11-es és 
12-es részt.
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Bélés

Eleje / Szűkítő 1-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével be-
felé az elejét. Gombostűzzük össze 
a szűkítő vonalait, alulról a csúcsáig 
varrjuk össze, a csúcsában csomóz-
zuk el a szálakat. Vágjuk fel a közép-
vonalát a csúcsa előtt 4 cm-ig. Vágjuk 
le a ráhagyást 7 mm szélesre, vasaljuk 
szét, a szűkítő csúcsát vasaljuk el. 

Háta 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
háta oldalrészeket a háta középrész-
re, gombostűzzük és varrjuk össze a 
szabásvonalvarrásokat, 1-es varrás-
jel. vasaljuk szét a ráhagyást. Színt 
színnel szemben fektessük egymás-
ra a háta részeket, gombostűzzük és 

varjuk össze a középvarrást. Vasaljuk 
szét a ráhagyást.

Oldalvarrás 3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze az oldalát, 4-es varrás-
jel. Vasaljuk szét a ráhagyást. 

Eleje és háta alsórész 4-es ábra
Gombostűzzük és varrjuk ösz-
sze az eleje és háta alsórészek 
szabásvonalvarrását, 2-es és 3-as 
varrásjel. Vasaljuk szét a ráhagyást. 
Varrjuk össze az oldalvarrást, 5-ös 
varrásjel. Vasaljuk szét a ráhagyást. 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk az alsórészt a felsőre, 6-os 
varrásjel, ekkor a varrásokat illesszük 
egymásra. vasaljuk szét a ráhagyást. 

Cipzár bevarrása 5-ös ábra
Ha szükséges rövidítsük meg a cip-
zárt, ld. itt: http://burda.hu/burda_
praktikus/cipzar-roviditese/
Bontsuk szét a cipzárt, férceljük a 
pántokat felső oldalukkal kifelé az ele-
je szélének ráhagyására, a fogazat az 
elején fekszik. A cipzárpánt felső vé-
gét hajtsuk vissza kifelé. Cipzárbevar-
ró talppal varrjuk fel a cipzárt.

Vállvarrás 6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze a vállát. Vasaljuk szét 
a ráhagyást. Színt színnel szemben 
varrjuk össze az eleje és a háta alátét 
vállát, 12-es varrásjel. Vasaljuk szét 
a ráhagyást. Egyelőre tegyük félre az 
alátétet. 

Ujja varrása 7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
alsóujját a felsőujjára, gombostűzzük 
és varrjuk össze az ujja hátsó varrá-
sát, 9-es varrásjel. vasaljuk szét a 
ráhagyást. Hajtsuk félbe hosszában 
színével befelé az ujját. Gombostűz-
zük és varrjuk össze az ujja eleje var-
rását, 10-es varrásjel. vasaljuk szét a 
ráhagyást. Az ujjafelhajtást férceljük 
és vasaljuk be, laza kézi öltésekkel 
varrjuk le. 

Ujja bevarrása 8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az ujját a karkivágásba: ekkor az 
ujjakört kissé tartsuk be a jelölések 
között. Illesszük az ujjakör jelölését 
a vállvarrásra, a felsőujja és az eleje 
11-es jelölését egymásra. Férceljük és 
varrjuk be az ujját az ujja felől. A ráha-

gyást vágjuk keskenyre, és az ujjakör 
ívén vasaljuk az ujjába. 

Gallér varrása 9-es ábra
A hajtásvonalon hajtsuk színével befe-
lé a gallért. Gombostűzzük és varrjuk 
össze a végét és az alsó szélét a jelö-
lésig, 8-as varrásjel. A ráhagyást vág-
juk keskenyre, a sarkokon ferdén vág-
juk le, a jelölésnél az öltésig vágjuk be. 
Fordítsuk ki a gallért. Férceljük össze, 
és vasaljuk le a széleket, a nyitott fel-
varrási szélét gombostűzzük össze.

Gallér felvarrása 10-es ábra
A jelölések között férceljük a gallért a 
nyakkivágásra, 8-as varrásjel. A gallér 
hosszabb vége a jobb elején fekszik, 
a gallér háta közepét illesszük a háta 
középvarrásra.

Bélés varrása 11-es ábra
Színt színnel szemben fektessük egy-
másra a háta alkatrészeket, varrjuk 
össze a középvarrást, és a kényelmi 
hajtáshoz varrjunk végig a jelölt vona-
lon. A hajtást vasaljuk oldalra. Varrjuk 
össze az eleje szűkítőit, vasaljuk az 
eleje széle felé. Varrjuk össze a bélés 
alkatrészeket, az azonos varrásjeleket 
illesszük egymásra. Varrjuk be az ujját 
is. vasaljuk be az alsó széle az ujja alsó 
szélének ráhagyását.

Alátét bevarrása 12-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet a bélésre, 15-ös varrásjel, 
a vállvarrásokat illesszük egymásra. 
Varrjuk össze, a varrást az alsó széle 
előtt 10 cm-rel kezdjük és fejezzük be 
(nyíl). A ráhagyást vágjuk keskenyre. A 
bélés ráhagyást a háta nyakkivágásnál 
vágjuk be néhány helyen. Vasaljuk a 
ráhagyást a bélésbe.

Bélés bevarrása 13-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a béléssel összevarrt alátétet a kabát-
ra. Varrjuk össze, az eleje szélén a cip-
zárbevarró talppal, a cipzárt is fogjuk 
közre. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
az ívelt részeken vágjuk be, az ele-
je felhajtásráhagyását csak az alátét 
vége előtt 2 cm-ig vágjuk keskenyre. 
Fonákoldalakkal szemben húzzuk a 
bélést a kabátba. Férceljük össze, és 
vasaljuk le a széleket.
Felhajtás / Bélés alja 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 alsó szélét az alján és 
az ujja alján kissé csúsztassuk felfelé, 
és kézzel varrjuk a felhajtásra, ill. az 
ujja felhajtására. A bélés többlethosz-
szát kis hajtásként simítsuk le. Kézzel 
varrjuk a maradék bélést az eleje alá-
tétre.

Extra szabásminta, rózsaszín alányomással
Kiszabandó részek:
A szabásmintaív: 1 - 9
B szabásmintaív: 10 - 15

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Futter 140 cm 55 “
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Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

140cm széles 
bélés

Szabás: színével befelé hajtott 
dupla anyagból. A 10-es részt 
utoljára, kihajtott anyagból szab-
juk.
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