
113 A, B Blézer  dddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 60 cm
Hozzávalók:
1,60 – 1,60 – 1,65 – 1,65 – 1,65 –  
1,70 m 140 cm széles kevert szálas 
anyag /poliésztersztreccs; 1,40 m  
140 cm széles bélés; rávasalható 
szövött közbélés; 1 db gomb
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Férccel jelöljük át az anyag színére 
a felhajtás és zseb vonalát, a 
hajtásvonalat, az eleje közepét.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen 
is), alján és ujja alján (5, 6, 7-es 
részek) 4 cm felhajtás, az a) és b) 
rész ráhagyását az adatok már 
tartalmazzák
Szabás:
Kabát anyag:
1 eleje  2x
2 eleje vállrész  2x
3 háta  2x
4 oldalrész  2x
5 felsőujja eleje  2x
6 felsőujja középrész  2x
7 alsóujja  2x
8 eleje alátét  2x
9 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
a) szegőpánt a zsebhez 4x 16,5 cm 
hosszú, 4 cm széles
b) zseblap 2x 16,5 cm hosszú, 19 cm 
széles

Bélés:
4 oldalrész  2x
5 felsőujja eleje  2x
6 felsőujja középrész  2x
7 alsóujja  2x
10 eleje 2x
11 háta  2x
b) zseblap 2x 16,5 cm hosszú, 19 cm 
széles
Vasaljunk közbélést az 1, 2, 4, 8 és 
9-es részre. Erősítsük meg a háta és 
ujja felhajtásráhagyását, valamint a 
zseb szegőpántját. 
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Bélés

Eleje bevágása  1-es ábra
Jelöljük be minden méretnél az zseb 
eleje végét az eleje szűkítő vonalától 
1,5 cm-re. Vágjuk be az elejét a zseb 
jelölt vonalán a bejelölt vége előtt  
1 cm-ig (nyíl). Vágjuk le a maradék 
alsó széle ráhagyását a szűkítő mellett 
az ábra szerint. Ezután vágjuk be a 
szűkítő középvonalát a csúcsa előtt 
2 cm-ig. 

Szűkítő /zsebnyílás összefércelése 
2-es ábra
Hajtsuk össze az elejét színével 
befelé. Gombostűzzük és varrjuk 

össze a szűkítő vonalait, a ráhagyást 
vágjuk le 7 mm szélesre, vasaljuk 
szét, a csúcsát vasaljuk laposra. 
A zseb bevágásának szélét 
boszorkányöltéssel varrjuk össze. 

Eleje vállrész felvarrása 3-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk az eleje vállrészt az elejére,  
1 jel. A ráhagyást vasaljuk a vállrészbe.

Eleje szabásvonalvarrása 4-es 
ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az oldalrészeket az elejére, 
gombostűzzük és varrjuk össze a 
szabásvonalvarrást, 2 jel. Vasaljuk 
szét a ráhagyást.  Jelöljük be a zseb 
vonalát az oldalrészre az eleje felől 
folytatólag: hossza 13,5 cm. Az 
oldalrészen férccel jelöljük át a zseb 
vonalát az anyag színére. 

Kétszegélyes zseb 5-ös ábra
Jelöljünk be egy-egy segédvonalat 
a zseb vonalától (=bevágás vonala) 
felfelé és lefelé 1,5 cm-re az anyag 
színére. Hajtsuk félbe hosszában, 
vasaljuk le és férceljük fel a pántot: 
a hajtott széle a segédvonalra 
illeszkedjen. Jelöljük be a pántra 
a zseb végét. A hajtástól 7 mm-re 
varrjuk fel a pántot a jelölésekig, 
elején és végén visszaöltéssel. 

Bélés zseblap felvarrása 6-os ábra 
Vágjuk be az oldalrészt a tűzésvonalak 
között a pánt felvarrásának vége előtt 
1 cm-ig, a végén ferdén a sarkok 
felé. Vasaljuk a pántot a bevágásba. 
Belülről férceljük fel a bélés zseblapot: 
a 16,5 cm-es széle az alsó pánt 
felvarrása fölött feküdjön. Kívülről 
a pánt felvarrásában varrjuk fel és 
vasaljuk lefelé a zseblapot.

Kabát zseblap felvarrása 7-es ábra
Hajtsuk be a bevágás végén levő kis 
háromszögeket. Férceljük fel a kabát 
anyagából szabott zseblapot: a 16,5 
cm-es széle a felső pánt felvarrásán 
feküdjön. Kívülről, a felvarrásban 
tűzzük le. Vágjuk egyformára, és 
gombostűzzük össze a zseblapokat, 
a bélés zseblap felől varrjuk össze, 
ekkor varrjuk le a zseb végén levő kis 
háromszögeket is. 
 
Háta középvarrás 
szabásvonalvarrás 8-as ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a háta alkatrészeket, 
varrjuk össze a középvarrást. Vasaljuk 
szét a ráhagyást. Színt színnel 
szemben fektessük az oldalrészeket 

a hátára, gombostűzzük össze a 
szabásvonalvarrást, 3 jel, ekkor a 
hátát kissé tartsuk be, a jelöléseket 
illesszük egymásra. Varrjuk össze, 
vasaljuk szét a ráhagyást.
 
Vállvarrás  9-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük össze 
a vállát, 4 jel, a háta válla szélét kissé 
tartsuk be. Varrjuk össze, vasaljuk 
szét a ráhagyást. Varrjuk össze az 
alátét vállát is, 5 jel, vasaljuk szét a 
ráhagyást. 

Ujja összevarrása 10-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
alsóujját a felsőujjára, gombostűzzük 
és varrjuk össze az ujja hátsó varrását, 
7 jel. vasaljuk szét a ráhagyást. Színt 
színnel szemben fektessük az eleje 
felsőujját a felsőujjára, gombostűzzük 
össze, 6 jel. Vasaljuk szét a ráhagyást. 
Az ujjakör betartásához nagy 
öltéshosszal varrjunk végig a jelölések 
között a jelölt varrásvonaltól mindkét 
oldalon 5-5 mm-re, a varrószálat 
hosszúra hagyva vágjuk el. 

Ujja eleje varrása/ felhajtása  
11-es ábra
Hajtsuk össze hosszában színével 
befelé az ujját, gombostűzzük 
és varrjuk össze a szélét, 8 jel. 
Vasaljuk szét a ráhagyást. Az ujja 
felhajtásráhagyását férceljük be, 
vasaljuk le, és laza kézi öltésekkel 
varrjuk le. 

Ujja bevarrása  12-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba: az ujjakör 
jelölést illesszük a vállvarrásra, 
a felsőujja varrását a vállrész 
felvarrására, a felsőujja és az eleje 9-es 
jelét egymásra, az alsóujja jelölését 
az oldalrész jelölésére. Húzzuk meg 
az ujjakör alsószálát annyira, hogy 
az ujja a karkivágásba illeszkedjen. 
Varrjuk be az ujját. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, az ujjakör mentén 
óvatosan vasaljuk az ujjába. 

Alátét felvarrása 13-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk az alátétet a kabátra. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, az 
ívelésnél az öltésig vágjuk be. Az eleje 
felhajtását az ábra szerint csak az 
alátét vége előtt 2 cm-ig vágjuk le. 
   
Alátét befordítása 14-es ábra
Vasaljuk a ráhagyást az alátétbe. 
A felvarrás mentén keskenyen 
varrjuk az alátétet a ráhagyásra. 
Hajtsuk be az alátétet, férceljük le 
a szélét, folytatólag férceljük be a 
felhajtásráhagyást. Vasaljuk le a 
széleket. Laza kézi öltésekkel varrjuk 
le a felhajtást.

Bélés háta 15-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a bélés háta alkatrészeket. 
Varrjuk össze a középvarrást, és a 
kényelmi hajtás jelölt vonalát. vasaljuk 
oldalra a hajtást.

Bélés varrása 16-os ábra
Varrjuk össze és vasaljuk lefelé az eleje 

mellszűkítőt. Varrjuk össze a bélés 
részeit, az azonos varrásszámokat 
illesszük egymásra. Varrjuk be a bélés 
ujját. Az ujja és a kabát alsó szélének 
ráhagyását vasaljuk be.

Bélés felvarrása az alátétre 17-es 
ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a bélést az alátét belső 
szélére, 11 jel, a vállvarrásokat 
illesszük egymásra. A varrást az 
alsó széle előtt 10 cm-rel kezdjük és 
fejezzük be (nyíl). A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, a bélés ráhagyását a 
háta nyakkivágásnál vagdossuk be. 
Fonákoldalakkal szemben fektessük 
a bélést a kabátba, az ujját is húzzuk 
bele. A ráhagyást vasaljuk a bélésbe. 

Felhajtás 18-as ábra
Kézzel varrjuk az alátétet a felhajtásra. 
A bélés alsó szélét lapos ívben 
csúsztassuk felfelé, és kézzel varrjuk 
a felhajtásra. A bélés többlethosszát 
hajtásként simítsuk le, kissé vasaljuk 
le. A maradék bélést varrjuk az eleje 
alátétre. 

Bélésujja felhajtása 19-es ábra
Csúsztassuk felfelé a bélésujja 
alsó szélét, gombostűzzük a kabát 
felhajtására, a varrásokat ekkor 
illesszük egymásra. A bélésujját 
kézzel varrjuk az ujja felhajtására. A 
bélés többlethosszát kis hajtásként 
vasaljuk le.

Gomb felvarrása 20-as ábra
Készítsünk vízszintes gomblyukat 
a jobb elejébe a jelöléstől kezdve a 
gomb méretének megfelelően. Kis 
nyéllel varrjuk fel a gombot a bal 
elejére: lazán varrjuk fel a gombot, 
majd a felvarrás szálait a gomb 
hátoldalán varrjuk körbe. 
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Extra szabásminta, rózsaszín alányomással
Kiszabandó részek: 
A szabásmintaív: 1-6
B szabásmintaív: 7-11
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Stoff A+B 140 cm 55 “STOFFBRUCH 34 - 44
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Felfektetési rajzok
A, B modell
140 cm széles anyag

140 cm széles bélés

Szabás: színével befelé 

hajtott dupla anyagból.


