
101 Blézer dddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 67 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 2,05 m 140 cm 
széles viszkóz sztreccs; 1,45 m  
140 cm széles bélés; rávasalható szö-
vött közbélés; 2 db nagy és 6 db ki-
sebb gomb; raglán válltömés
Szabásminta:
Másoljuk le a szabásmintaívről. Zseb-
vonal eleje vége az 1-es részben = 
34-es méret. Többi méret: a szűkítőtől 
ezzel azonos távolságban jelöljük be. 
Férccel jelöljük át az anyag színére a 
zseb, a hasíték, a felhajtás, ez eleje 
közepe vonalát és a hajtásvonalat.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), 
alján és ujja alján 4 cm felhajtás, az a) 
és b) rész ráhagyását az adatok már 
tartalmazzák
Szabás:
1 eleje  2x
2 háta  2x
3 oldalrész  2x
4 felsőujja  2x
5 alsóujja  2x
6 gallér alsórész, 
félbehajtott anyagból  1x
7 gallér felsőrész, 
félbehajtott anyagból  1x
8 gallér állórész, 
félbehajtott anyagból  2x
9 zsebfedő 4x
10 eleje alátét 2x
11 háta alátét, félbehajtott anyagból1x
a) szegőpánt a zsebhez 4x 17 cm 
hosszú, 3 cm széles
b) zseblap 2x18 cm hosszú, 17 cm 
széles
Bélés: 
12 eleje  2x
13 háta  2x
valamint a 3-as rész a 4-es és 5-ös 
rész a hasítéknál a bélés vonaláig és 
a zseblap (b)
A közbélést ld. szürkével a felfek-
tetési rajzon (1, 7-11). Vasaljunk 
közbélésszalagot a háta és ujja ha-
sítékalátétére, valamint az oldalrész, 
háta és ujja felhajtásráhagyására. 
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Bélés
Eleje szűkítő  1-es ábra
Vágjuk be az elejét a zseb jelölt vo-
nalán a vonal vége előtt 1,5 cm-ig. 
Vágjuk le a széle ráhagyását. Vágjuk 
fel a szűkítőt a középvonalán a csú-
csa előtt 2 cm-ig. Gombostűzzük, 
és a csúcsáig varrjuk össze a szűkí-
tőt. A ráhagyást vágjuk keskenyre és 
vasaljuk szét, a csúcsában vasaljuk 
laposra. A zseb bevágásának szélét 
boszorkányöltéssel varrjuk össze. 
Eleje szabásvonalvarrás 2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
oldalrészt az elejére, gombostűzzük 

és varrjuk össze a szabásvonalvarrást, 
1-es varrásjel. Vasaljuk szét a ráha-
gyást. Illanókrétával jelöljük be az 
oldalrészre a zsebvonalat az eleje 
bevágásának meghosszabbításával, 
hossza a zsebfedő hossza, 14 cm. 
Vasaljunk 4 cm széles közbéléspántot 
az oldalrészre a bejelölt vonalra.
Szegély felvarrása 3-as ábra
Illanókrétával jelöljünk be egy segéd-
vonalat az anyag színére a zsebvonal 
alatt és fölött 1,5 cm-re. Hajtsuk félbe 
és vasaljuk le a szegőpántot. Gom-
bostűzzük fel a szegőpántot: a haj-
tása az illesztési vonalra illeszkedik. 
Jelöljük be a pánton a zseb végét. A 
hajtás mellett 7 mm-re varrjuk fel a 
szegőpántot. Vágjuk be az oldalrészt 
a zseb vége előtt 1,5 cm-ig, a sarkok 
felé ferdén, hogy kis háromszöge ke-
letkezzen, a szegőpántot ne fogjuk a 
vágásba!
Bélés zseblap felvarrása 4-es ábra 
Hajtsuk a szegőpántot a bevágásba, 
vasaljuk le. Hajtsuk be a kis három-
szögeket, és varrjuk a pántra. Fek-
tessük a bélés zseblapot belülről a 
szegőpánt alsó varrása fölé, színével 
a fonákoldalára. A zseblap ekkor fel-
felé néz. Kívülről, a pánt alsó felvarrá-
sában varrjuk fel a zseblapot. Vasaljuk 
lefelé a zseblapot. 
Zsebfedő  5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zünk össze egy közbéléssel meg-
erősített és egy sima zsebfedőt. Az 
ábra szerint varrjuk össze a szélét. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, és vág-
juk be. Fordítsuk ki, és vasaljuk le a 
zsebfedőt. Csúsztassuk a zsebfedő 
nyitott szélét a felső szegőpánt alá, 
gombostűzzük meg. 
Zseblapok összevarrása  6-os ábra
Belülről, színt színnel szemben fektes-
sük a blézer zseblapot a bélés zseb-
lapra, gombostűzzük rá a felső pánt 
felvarrásában. Kívülről a felső pánt 
felvarrásában varrjuk fel a zsebfedőt 
és a zseblapot. Gombostűzzük össze, 
vágjuk egyformára és varrjuk össze a 
zseblapokat. 
Háta középvarrás 7-es ábra
Vágjuk le a bal hátát a LINKS KANTE 
vonaltól 1,5 cm-re. Színt színnel 
szemben fektessük egymásra a háta 
alkatrészeket, férceljük össze a kö-
zépvarrást felülről az aljáig, varrjuk 
össze a hasítékjelig. Az alámenet vé-
gén (jobb hátán) a ráhagyást vágjuk 
be a sarokban (nyíl). 
Egyoldalas hasíték 8-as ábra
A bevágásig vasaljuk szét a ráha-
gyást. A hasítékráhagyást vasaljuk 

a bal hátába. A jobb háta alátétét az 
UMBRUCHLINIE (hajtásvonal) vo-
nalon vasaljuk be, és férceljük le. A 
jelölés szerint kívülről, ferdén tűzzük 
le a bal hátát, ezzel az alátétet és 
alámenetet is levarrjuk.
Vállvarrás  9-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük össze 
a vállát. A háta válla szélét betartva 
varrjuk össze a vállát. Varrjuk össze az 
alátét vállát is, 4-es varrásjel. Vasaljuk 
szét a ráhagyást. 
Gallér állórész 10-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a gallér állórészeket a gallér 
felsőrészre és alsórészre. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, vasaljuk szét. Kes-
kenyen tűzzük le a varrást mindkét 
oldalról. 
Gallér felvarrása  11-es ábra
A jelöléstől a sarokig varrjuk az alsó-
gallért a gallér állórésszel az elejére, 
5-ös varrásjel. Ugyanígy varrjuk a 
felsőgallért az eleje alátétre, 6-os var-
rásjel. Vágjuk be a sarokban az utolsó 
öltésig az elejét és az alátétet (nyíl). 
Gallér felvarrása 12-es ábra
A bevágások között gombostűzzük az 
alsógallért a nyakkivágásra, a gallér 
állórész jelölését illesszük a vállvar-
rásra. Varrjuk rá. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, vágjuk be, és vasaljuk szét. 
Ugyanígy varrjuk fel a felsőgallért az 
alátét nyakkivágására.
Gallérrészek összevarrása 13-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a felsőgallért az alsógallérra, ekkor 
a többlethosszát kívülről toljuk ösz-
sze kissé, a varrásvonalakat illesszük 
egymásra. Varrjuk össze. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, a sarkokon ferdén 
vágjuk le. A jelölésnél az öltésig vág-
juk be az eleje és az alátét ráhagyását 
(nyíl). A kihajtó ráhagyását hajtsuk fel 
a bevágástól.   
Kihajtó varrása  14-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet az elejére, ekkor a több-
lethosszát csúsztassuk a kihajtóba. 
Gombostűzzük össze az alsó szélét. 
Varrjuk össze a szélét a jelöléstől. Alul 
a felhajtás jelölt vonalán varrjuk. A rá-
hagyást vágjuk keskenyre, a sarkokon 
ferdén vágjuk le. A felhajtást csak az 
alátét vége előtt 2 cm-ig vágjuk le 
(nyíl). 
Férceljük fel a kihajtót 15-ös ábra
Hajtsuk be a gallért és az alátétet. Fér-
celjük, és vasaljuk le a szélét. A hajtás-
vonalon tartsuk ívelten az alsógallért 

és az elejét. Ferde feszítőöltésekkel 
férceljük össze a részeket. Gombos-
tűzzük össze a gallér felvarrását, varr-
juk össze kézzel hátraöltéssel, vagy 
tűzzük egymásra belül a ráhagyáso-
kat. 
Háta szabásvonalvarrás, 
felhajtás/hasíték  16-os ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
oldalrészeket a hátára, gombostűzzük 
és varrjuk össze a szabásvonalvarrást, 
2-es varrásjel. vasaljuk szét a ráha-
gyást. A háta hasítéknál hajtsuk ki 
az alátétet. A felhajtást tisztázzuk el, 
férceljük és vasaljuk be. laza kézi ölté-
sekkel varrjuk le. Hajtsuk be az aláté-
tet, kézzel varrjuk a felhajtásra.
Ujja hasítékkal  17-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
alsóujját a felsőujjára, varrjuk össze az 
ujja hátsó varrását a hasítékjelig, 8-as 
varrás. Férceljük össze a hasítékot. 
Varrjuk egymásra a rászabott alátétet. 
A ráhagyást és az alátétet a felsőuj-
jába vasaljuk. Hajtsuk össze az ujját 
hosszában, gombostűzzük és varrjuk 
össze az ujja eleje varrását, 9-es var-
rásjel. vasaljuk szét a ráhagyást. 
Ujja bevarrása  18-as ábra
Színt színnel szemben gombostűz-
zük az ujját a karkivágásba, illesszük 
az ujjakör jelölését a vállvarrásra, az 
ujja és az eleje 10-es jelét egymásra. 
Betartva férceljük és varrjuk be az uj-
ját. Az ujjakör ráhagyását vasaljuk az 
ujjába. Próbával gombostűzzük be a 
raglán válltömést, kézzel varrjuk a váll- 
és ujjabevarrás ráhagyására. Az ujja 
felhajtását vasaljuk be, és laza kézi 
öltésekkel varrjuk le.
Bélés varrása 19-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
egymásra a háta alkatrészeket. Varrjuk 
össze a szélét a hasítékjelig, a kényel-
mi hajtáshoz varrjunk végig a jelölt 
vonalon a jelölésig (nyíl). Vasaljuk a 
hajtást a jobb hátába (a kabátra szim-
metrikusan). Varrjuk össze a bélést, az 
ujját, az ujjahasítékot is varrjuk össze, 
varrjuk be az ujját. A bélés alsó szélé-
nek és ujja alsó szélének ráhagyását 
vasaljuk be.
Bélés bevarrása 20-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a bélést az alátétre, a vállvarrásokat 
illesszük egymásra. A felhajtás széle 
fölött 10 cm-rel kezdve és befejezve 
varrjuk össze (nyíl). A háta nyakkivá-
gásnál vágjuk be a bélés ráhagyását. 
Fonákoldalakkal szemben fektessük a 
bélést a kabátba. A ráhagyást vasal-
juk a bélésbe. Húzzuk be a bélésujját 
a kabát ujjába. A bélésujja alsó szélét 
csúsztassuk kissé felfelé, és kézzel 
varrjuk az ujjafelhajtásra. 
Bélés befejezése 21-es ábra
Gombostűzzük a bélést az alámenet 
alátétére. Az ábra szerint vízszintesen 
vágjuk be a bélés másik hátát a hasí-
ték vége alatt 1 cm-rel, az aljáig vágjuk 
le, vágjuk be a sarokban (nyíl). Behajt-
va gombostűzzük le a szélét. Csúsz-
tassuk kissé felfelé a bélés alsó szélét, 
kézzel varrjuk a felhajtásra. A bélés 
többlethosszát hajtásként engedjük 
le. Kézzel varrjuk a bélést a hasítékalá-
tétre és az eleje alátétre. Készítsünk 
gomblyukakat, varrjuk fel a gombokat, 
a kicsiket a felsőujjára.
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Extra szabásminta, világoskék 
alányomással
Kiszabandó részek: 
C szabásmintaív: 1-4, 6-9 és 11
D szabásmintaív: 5, 10, 12 és 13

Felfektetési 
rajzok
140 cm széles 
anyag

140 cm 
széles 
bélés

Szabás: 
színével befelé 
hajtott dupla 
anyagból.
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