
110 A, B Kiskabát ddd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 57 cm
Hozzávalók: 
A modell: 1,90 – 1,90 – 1,90 – 1,90 
– 1,95 m 140 cm széles kreppanyag; 
1,20 – 1,25 – 1,25 – 1,25 - 1,25 m  
140 cm széles bélés; rávasalható 
szövött közbélés; 4 db gomb, 1 db 
lapos belső gomb
B modell: 1,90 – 1,90 – 1,90 – 1,90 
– 1,95 m 140 cm széles vastag kötött 
anyag; 1,20 – 1,25 – 1,25 – 1,25 -  
1,25 m 140 cm széles bélés; 
rávasalható szövött közbélés, 5 db 
nagy felvarrható patent
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Gomblyukak az 1-es részben = 36-
os méret. Többi méret: az alsó helye 
ezzel azonos, a felsőt csúsztassuk a 
méretvonalaknak megfelelően felfelé, a 
többit egyenlő közönként osszuk be a 
kettő közé. Férccel jelöljük be az anyag 
színére az eleje közepét és a felhajtás 
vonalát.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is),  
4 cm felhajtás az elején és hátán
Szabás:
A, B modell
Krepp/Kötött anyag
1 eleje 2x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
3 ujja 2x
4 eleje alátét 2x
5 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
6 ujja alátét 2x
Bélés:
3 ujja 2x
7 bélés eleje  2x
8 bélés háta, félbehajtott anyagból 1x
Vasaljunk közbélést az alátétek 
fonákoldalára (4, 5, 6). 

Anyag fonákja
Anyag színe
Bélés
Közbélés

Varrás:
A, B modell
Vállvarrás  1-es ábra 
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára, férceljük össze a 
vállvarrást, 1 jel, ekkor a háta válla 
szélét a nyakkivágástól a jelölésig 
kissé tartsuk be. Varrjuk össze a vállát, 
vasaljuk szét a ráhagyást. 
Ujja szűkítő  2-es ábra
Gombostűzzük és az ujja alsó szélétől 
varrjuk össze csúcsosan kifutóra az 
ujja alsó szélének szűkítőit. Visszaöltés 
helyett csomózzuk el a szálakat. 
vasaljuk egy oldalra a szűkítőket.
Ujja bevarrása 3-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba, ekkor a 2-es 
jelöléseket illesszük egymásra, az 

B szabásmintaív, kék kontúr
Kiszabandó részek: 1 – 8
Felfektetési rajzok:

36 - 44Stoff A+B 140 cm 55 “

31

2

46

5

STOFFBRUCH

WEBKANTEN

Futter A+B 140 cm 55 “

8

3

7

STOFFBRUCH

WEBKANTEN

36 - 44

ujjakör jelölését a vállvarrásra. Varrjuk 
be az ujját. Vasaljuk szét a ráhagyást. 
Oldalvarrás és ujja varrása  
4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára. Gombostűzzük 
egymásra az ujja bevarrásának két 
végét. Gombostűzzük és varrjuk össze 
az oldalvarrást és ujja varrását, 4 jel. 
Vasaljuk szét a ráhagyást.
Ujja alátéte 5-ös ábra
Varrjuk össze az ujja alátét két végét. 
Vasaljuk szét a ráhagyást. Színt színnel 
szemben gombostűzzük és varrjuk 
az alátétet az ujja alsó szélére, ekkor 
a varrásokat illesszük egymásra. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, vágjuk 
be. Hajtsuk le az alátétet, a ráhagyást 
vasaljuk az alátétbe, szorosan a varrás 
mellett varrjuk le. Hajtsuk be az alátétet, 
férceljük le, vasaljuk le a szélét. Kézzel 
öltsük a az alátétet a szűkítőkre és az 
ujja varrásának ráhagyására. 
Alátét vállvarrása 6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az eleje alátétet a háta alátétre, 
gombostűzzük és varrjuk össze a 
vállát. Vasaljuk szét a ráhagyást. 
Alátét felvarrása 7-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk az alátétet a kivágásra, a 
vállvarrásokat illesszük egymásra, alul 
a felhajtás jelölt vonalán varrjunk. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, az ívelt 
részeken több helyen vágjuk be az 
öltésig. A felhajtásráhagyást csak az 
alátét vége előtt 2 cm-ig vágjuk le (nyíl).
Felhajtás 8-as ábra
Hajtsuk be az alátétet, szélét férceljük 
le. Hajtsuk be a felhajtásráhagyást, 
férceljük le. Vasaljuk le a szélét. Laza 
kézi öltésekkel varrjuk le a felhajtást. 
Az alátét belső szélét kézzel varrjuk a 
felhajtásra. 
Bélés összeállítása 9-es ábra
Varrjuk össze a bélés vállát, vasaljuk 
szét a ráhagyást. Varrjuk össze az ujja 
szűkítőit, vasaljuk egy oldalra. Vasaljuk 
be az ujja alsó szélének ráhagyását. 
Varrjuk be az ujját, vasaljuk szét a 
ráhagyást. Varrjuk össze az oldalát 
és az ujját. Vasaljuk szét a ráhagyást. 
Vasaljuk be a bélés alsó szélének 
ráhagyását.
Varrjuk a bélést az alátétre 
10-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a bélést az alátétre, a vállvarrásokat 
illesszük egymásra. Varrjuk a bélést az 

alátétre, a varrást a felhajtás fölött 10 
cm-rel kezdjük és fejezzük be (nyíl). A 
háta nyakkivágásnál vágjuk be a bélés 
ráhagyását. 
Bélés bevarrása  11-es ábra
Fonákoldalakkal szemben fektessük 
a bélést a kabátba, az ujját is húzzuk 
egymásba. Az alátét ráhagyását 
vasaljuk a bélésbe. A bélés alsó 
szélét csúsztassuk kissé felfelé, és 
kézzel varrjuk a felhajtásra. A bélés 
többlethosszát kis hajtásban fektessük 
le. Kézzel varrjuk a bélés szélét az eleje 
alátétre. Az ujjabélés alsó szélét kézzel 
varrjuk az ujja alátétre.
Záródás  12-es ábra 
A modell:  A jelöléstől kezdve varrjunk 
a gomb méretének megfelelő vízszintes 
gomblyukakat a jobb elejébe. Felülről 

a másodikkal egy magasságban 
készítsünk egy gomblyukat a bal 
elejére is a belső gomb számára. 
Középvonalban illesztve gombostűzzük 
össze az elejét, jelöljük be a gombok 
felvarrási elejét. Varrjuk fel a gombokat 
a bal elejére, a lapos belső gombot a 
jobb elejére az alátétre. 
B modell: Gombok helyett patenttal 
záródik. A jelölés szerint varrjuk fel 
a patent felsőrészeket jobb oldalon 
belül az alátétre - ekkor egyenletes 
öltésekkel szúrjunk át a külső oldalra is 
-, a patent alsórészeket a bal elejére. Az 
alámenetnél a patent alsórészt varrjuk a 
bal elejére felül, a hozzátartozó patent 
felsőrészt a jobb eleje alátétére, ekkor 
ne öltsünk át kívülre.  

A, B modell
140 cm széles anyag

140 cm széles 
bélés

Szabás: 

színével befelé 

hajtott dupla 

anyagból. 
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