
114 Steppelt kabát  ddd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 99 cm
Hozzávalók:
3,25 – 3,25 – 3,30 – 3,30 – 3,30 m 
140 cm széles poliészter anyag 
(nagykockás anyagnál a minta 
illesztése miatt akár 0,50 m-rel is több 
lehet); 1,75 – 1,75 – 1,80 – 1,80 –  
1,80 m 140 cm széles bélés; 2,80 – 
2,80 – 2,80 – 2,85 – 2,85 m 150 cm 
széles 1 cm vastag töltőflíz (vatelin 
bélés); 1 db 60 cm-es bontható kétutas 
cipzár; 1,10 m 2,5 cm-es ripszszalag;  
3 db nagy felvarrható patent
Másoljuk le a szabásmintaívről. Az 
illesztési vonalon ragasszuk össze az 
1A és 1B, az 5A és 5B részt.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), 
alján és ujja alján 4 cm felhajtás (az 
5-ös részen is), a 8-as rész felhajtása az 
eleje szélénél 4 cm, az oldalsó szélénél  
1,5 cm, közepétől ívelten vezessük át a 
különbséget
Szabás:
1 eleje  2x
3 háta, félbehajtott anyagból   1x
4 ujja 2x
5 eleje alátét 2x
6 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
7 zseblap  4x
Bélés: 
4 ujja  2x
8 eleje  2x
9 háta, félbehajtott anyagból  1x
Töltőflíz: 
1, 3, 4 és 7-es rész  2x
 
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Bélés
Töltőflíz

Töltőflíz elhelyezése  1-es ábra  =5
A töltőflízből szabott részeket 
gombostűzzük a megfelelő alkatrész 
fonákjára. A jelölt varrásvonalak között 
ferde öltésekkel férceljük össze a 
rétegeket az alkatrészek közepétől 
kezdve a szélek felé haladva. A színe 
felől, nagy öltéshosszal tűzzük le 
a jelölt vízszintes tűzésvonalakon, 
ha szükséges állítsuk lazábbra a 
szálfeszességet.

Zseblap 2-es ábra
Gombostűzzük a töltőflízt az egyik bal 
és jobb zseblap fonákjára. Férceljük 
össze a szélén. Gombostűzzük a 
sima zseblapokat a jelölések között 
az elejére, a töltőflízes zseblapokat 
a hátára. Varrjuk fel a zseblapokat, a 
varrásvéget visszaöltéssel rögzítsük. 
Vasaljuk oldalra a zseblapokat a 
felvarráson áthajtva.

Vállvarrás 3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük az 

elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze a vállát (1 jel), a varrást a 
sarokban fejezzük be (nyíl). A sarokban 
az utolsó öltésig vágjuk be az elejét. 
Vasaljuk szét a ráhagyást.

A rászabott gallér háta 
középvarrása 4-es ábra 
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra az elejerészeket. 
Gombostűzzük és varrjuk össze a 
gallér középvarrását (2 jel). Vasaljuk 
szét a ráhagyást. 

Gallér felvarrása  5-ös ábra
Színt színnel szemben, bevágástól 
bevágásig gombostűzzük és varrjuk a 
gallért a háta nyakkivágásra (2 jel), a 
varrást a háta közepére illesszük. Az 
ívelésnél vágjuk be és vasaljuk szét a 
ráhagyást. 

Oldalvarrás/zseblapok  
6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára, gombostűzzük 
és varrjuk össze az oldalát (3 jel), 
a jelölések között szakítsuk meg a 
varrást a zsebnyíláshoz. Vasaljuk szét 
a ráhagyást. A zseblapokat vasaljuk 
az elejébe, gombostűzzük és varrjuk 
össze.

Alátét 7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra az eleje alátétrészeket, 
varrjuk össze a háta középvarrást. 
Vasaljuk szét a ráhagyást. Színt színnel 
szemben varrjuk a háta alátétet az 
eleje alátét nyakkivágására (6 jel). 
Vágjuk be az eleje alátétet a sarokban 
(nyíl). Gombostűzzük és varrjuk össze 
az alátét vállát. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, vágjuk be és vasaljuk szét. 

Cipzár/ripszszalag 8-as ábra
Bontsuk szét a cipzárt. Gombostűzzük 
az egyik pántot felső oldalával lefelé 
kívül a bal eleje széle ráhagyására, 
a fogazat az elején fekszik, a 
hajtásvonalon kezdődik. A pánt végét 
hajtsuk be. Cipzárbevarró talppal, 
szorosan a fogazat mellett varrjuk 
fel a cipzárpántot. Vágjuk ketté a 
ripszszalagot, egyik végét duplán 
behajtva varrjuk le. Férceljük az egyik 
szalagot kívül, a jelölések között a jobb 
elejére. 

Cipzár/jobb alátét  9-es ábra
Férceljük a másik cipzárpántot felső 
oldalával lefelé a jelöléstől a jobb alátét 
belső szélére, ekkor a cipzárpánt 
felső végét hajtsuk be. Cipzárbevarró 

talppal, szorosan a fogazat mellett 
varrjuk fel a cipzárpántot

Ujja  10-es ábra
Gombostűzzük és varrjuk össze az 
ujját (4 jel). Vasaljuk szét a ráhagyást. 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba, ekkor illesszük 
egymásra az ujja és eleje 5-ös jelét, 
az ujja varrását az oldalvarrásra, 
az ujjakör jelölését a vállvarrásra. 
Varrjuk be az ujját. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre. Az ujjafelhajtást hajtsuk be, 
boszorkányöltéssel varrjuk a töltőflízre. 

Bélés varrása  11-es ábra
Varrjuk össze a bélés vállát és oldalát, 
ekkor az egyik oldalán hagyjunk 
nyílást a kifordításhoz. Vasaljuk szét 
a ráhagyást. Varrjuk össze az ujját. 
Vasaljuk szét a ráhagyást, az ujja alsó 
szélét vasaljuk be. Varrjuk be az ujját. 

Bélés bevarrása  12-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a bélést az alátétre, a vállvarrásokat 
illesszük egymásra. Varrjuk fel a bélést, 
a cipzárt ekkor fogjuk bele. Vágjuk be 
a ráhagyást a háta nyakkivágásnál. 
Vasaljuk a ráhagyást a bélésbe.

Alátét felvarrása 13-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet a béléssel a kabátra, a 
varrásokat illesszük egymásra. Varrjuk 
össze az eleje szélét, gallér szélét és 
alsó szélét, a cipzárt és ripszszalagot 
fogjuk a varrásba. Alul az eleje szélétől 
az alátét szélességében varrjunk a 
felhajtás vonalán, majd lapos ívben a 
bélés felhajtása felé. A ráhagyást vágjuk 

keskenyre, a sarkokon ferdén vágjuk le. 

Kabát kifordítása  14-es ábra
Fordítsuk ki a kabátot. Nagy ferde 
öltésekkel férceljük le a széleket, ekkor 
tartsuk ívelten a gallért a hajtásvonalon. 
A hátán gombostűzzük össze a gallér 
felvarrásokat, és a varrás hornyában 
kézi hátraöltésekkel varrjuk össze. 
A felhajtásráhagyást fordítsuk be a 
felhajtás vonalán. Férceljük le a szélét. 

Felhajtás/Ujja felhajtás 15-ös ábra
Fordítsuk fonákoldalával kifelé a 
kabátot. A felhajtást boszorkányöltéssel 
varrjuk a töltőflízre. Fordítsuk vissza 
a kabátot. A bélés többlethosszát 
engedjük le, kissé vasaljuk le. Varrjuk 
össze a bélés nyílását. Az ujjabélés alsó 
szélét kissé csúsztassuk fel, és kézzel 
varrjuk az ujja felhajtására. 

Ripszszalag  16-os ábra
Gombostűzzük és varrjuk a második 
ripszszalagot a bal elejére a jelölt 
vonalon, ekkor a szalag az oldalvarrás 
felé néz. Hajtsuk át a szalagot az eleje 
közepe felé, és a felvarrástól 5 mm-re 
varrjuk le. A bélés felvarrása mellett 
férceljük át belülről a jobb elejét. A színe 
felől varrjunk végig ezen a vonalon a 
cipzár felső végétől kezdve.

Patentok  17-es ábra
A jelölés szerint varrjuk fel a patent 
alsórészeket a bal elejére. Zárjuk össze 
a cipzárt. Fektessük a jobb elejét a 
balra, jelöljük be a patent felsőrészek 
helyét. Varrjuk fel a felsőrészeket az 
alátétre, ekkor ne szúrjunk át kívülre.



 A szabásmintaív, kék kontúr
Kiszabandó részek: 1-9

Felfektetési rajzok
140 cm széles anyag
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Szabás: színével befelé 
hajtott dupla anyagból. 
Ügyeljünk a kockás 
minta illesztésére!

140 cm széles bélés

TIPPEK A KOCKÁS ANYAG SZABÁSÁHOZ

1 Hajtsuk félbe hosszában színével befelé az anyagot. A szélén pontosan 
illesszük egymásra a kockás minta vonalait, gombostűzzük össze, hogy 

ne csússzon el. 

2 Az 1, 3 és 5-ös rész 
papírszabásmintáját úgy helyezzük 

el az anyagon, hogy az alsó szélük 
a kockás minta azonos vonalán 
feküdjön (fekete nyilak). 

3 Ügyeljünk, hogy az ujja 
steppelésének felső tűzésvonala 

és az eleje steppelés második 
tűzésvonala a kockás minta azonos 
vonalán feküdjön (piros nyilak).
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