
104 Kabát  ddd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 107 cm

Hozzávalók:
3,20 – 3,20 – 3,25 – 3,25 – 3,25 m  

140 cm széles gyapjúflaus; 2,15 – 2,15 
– 2,20 – 2,20 – 2,20 m 140 cm széles 

bélés; rávasalható szövött közbélés;  
6 db díszgomb; 4 db felvarrható patent
Másoljuk le a szabásmintaívről. Férccel 
jelöljük át az anyag színére az eleje 
középvonalát és a felhajtás vonalát. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is),  
4 cm felhajtás az alján és ujja alján
Szabás:
Gyapjúanyag:
1 eleje középrész 2x
2 eleje oldalrész 2x
3 háta középrész 2x
4 háta oldalrész  2x
5 eleje alátét  2x
6 háta alátét, félbehajtott anyagból 2x
7 gallér felsőrész, 
félbehajtott anyagból 1x
8 gallér alsórész, 
félbehajtott anyagból 1x
9 gallér nyakpánt, 
félbehajtott anyagból  2x
10 zseblap  2x
11 felsőujja 2x
12 alsóujja 2x
13 ujjapánt 2x
14 hátapánt, félbehajtott anyagból 1x
Bélés:
17 eleje középrész 2x
18 háta középrész  2x
valamint a 2, 4, 10, 11, 12 rész
Vasaljunk közbélést az 5, 6, 7, 9,  

13 és 14 részre. Erősítsük meg az alja 
és ujja felhajtását is. 
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Bélés

Zseblap  1-es ábra 
A kabát zseblapot a jelölések 
között gombostűzzük az eleje 
oldalrész zsebnyílására, a bélés 
zseblapot ugyanígy az eleje 
középrész zsebnyílására. Varrjuk fel a 
zseblapokat, a varrásvégeket rögzítsük 
visszaöltéssel. A felvarrás fölött 
vasaljuk át a zseblapokat.

Eleje szabásvonalvarrás zsebbel 
2-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
eleje középrészt az eleje oldalrészre, 
gombostűzzük, és varrjuk össze a 
szabásvonalvarrást (1 jel), a jelölések 
között hagyjuk nyitva a zsebnyílást, 
a varrásvégeket visszaöltéssel 
rögzítsük. A ráhagyást tisztázzuk el, és 
vasaljuk szét. A zseblapokat az eleje 
középrészbe vasaljuk. Gombostűzzük, 
és varrjuk össze a zseblapokat, a 
ráhagyást összefogva tisztázzuk el. 

Háta középvarrás 3-as ábra
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a háta középrészeket, 
gombostűzzük és varrjuk össze a 
középvarrást. A ráhagyást tisztázzuk 
el, és vasaljuk szét. Hajtsuk össze 
hosszában színével befelé a hátapántot. 
Varrjuk össze a hosszanti szélét. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre. Fordítsuk 
ki, és vasaljuk le a hátapántot. Nyitott 
széleit férceljük a háta középrészre a 
jelölések közé, a varrott széle alul van.

Háta szabásvonalvarrás 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük a 
háta oldalrészeket a háta középrészre, 
gombostűzzük és varrjuk össze a 
szabásvonalvarrást (2 jel). A ráhagyást 
tisztázzuk el, és vasaljuk szét, a pánt 
végét a háta oldalrészbe. 

Vállvarrás 5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze a vállvarrást (3 jel). Varrjuk 
össze az alátét vállát is (4 jel). Vasaljuk 
szét a ráhagyást.

Gallér nyakpánt felvarrása 
6-os ábra 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a nyakpántokat a gallér felső- 
és alsórészre (7 jel).  A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az ívelésnél vagdossuk be, 
és vasaljuk szét.

Alsógallér felvarrása  7-es ábra
Színt színnel szemben a jelölések 
között gombostűzzük a gallér alsórészt 
a kabát nyakkivágására (8 jel), a 
nyakpánt jelölését a háta válla jelölésre 
illesszük. Varrjuk fel az alsógallért, 
a végén ne varrjunk túl a gallér 
ráhagyásán (visszaöltés). A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, vágjuk be és vasaljuk 
szét. Az eleje ráhagyását a jelölésnél a 
tűzés vonaláig vágjuk be (nyíl). 

Felsőgallér felvarrása 
8-as ábra
A felsőgallért ugyanígy varrjuk fel az 
alátét nyakkivágására (9 jel), a nyakpánt 
jelölését a háta alátét válla jelölésére 
illesszük (visszaöltés). A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, vagdossuk be, és 
vasaljuk szét. Az alátét ráhagyását a 
jelölésnél a tűzésvonalig vágjuk be 
(nyíl).  

Gallérrészek összevarrása  
9-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük a 
gallér felsőrészt az alsórészre, ekkor a 
felsőgallér többletbőségét kívülről toljuk 
befelé, a varrásvonalakat illesszük 
egymásra. Varrjuk össze a széleket. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, az 
ívelésnél vágjuk be.

Alátét felvarrása 10-es ábra
Gombostűzzük az alátétet a bevágástól 
az elejére (5 jel). A varrásvonalakon 
varrjuk össze a felső és eleje szélét 
(visszaöltés). A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az ívelésnél vagdossuk be. 
Hajtsuk előre az alátétet, a ráhagyást 
vasaljuk az alátétbe, és alulról, szorosan 
a varrás mellett varrjuk az alátétre. 

Oldalvarrás és felhajtás 11-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, varrjuk össze az oldalát 
(10 jel). A ráhagyást tisztázzuk el, és 
vasaljuk szét. Az eleje alátétet hajtsuk 
ki. A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
hajtsuk be, férceljük és vasaljuk le, és 
laza kézi öltésekkel varrjuk le.

Alátét behajtása 12-es ábra
Fordítsuk ki a gallért, az alátétet 
hajtsuk be. Férceljük és vasaljuk 
le a szélét. A felsőgallért tartsuk 
ívesen, és ferde feszítőöltésekkel 
férceljük az alsógalérra. A gallérok 
felvarrását gombostűzzük össze, és 
hátraöltésekkel, kézzel varrjuk össze. 

Ujja varrása, ujjapánt  13-as ábra
Varrjuk össze az ujjapántot úgy, mint 
a hátapántot, ld. a 3-as ábránál. Színt 
színnel szemben fektessük az alsóujját 
a felsőujjára, varrjuk össze az ujja 
hátsó varrását (11 jel). Vasaljuk szét a 
ráhagyást. A jelölések között férceljük 
az ujjapánt keskeny széleit az ujjára, 
a varrott széle alul van. Hajtsuk félbe 
hosszában színével befelé az ujját. 
Gombostűzzük össze az ujja eleje 
varrását, ekkor a pánt végeit pontosan 
gombostűzzük egymásra. Varrjuk 
össze az ujját (12 jel). Vasaljuk szét a 
ráhagyást. 

Ujja bevarrása 14-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba: a felsőujja és 
eleje 15-ös jelét illesszük egymásra, az 
ujjakör jelölését a háta válla jelölésre, 
az alsóujja jelölését az oldalvarrásra. 
Férceljük be az ujját, az ujjakörnél 
tartsuk be. Az ujja felől varrjuk be az 
ujját. Az ujjakörnél kissé vasaljuk a 
ráhagyást az ujjába. Az ujja felhajtását 
hajtsuk be, és laza kézi öltésekkel 
varrjuk le. 

Bélés kényelmi hajtás varrása 
15-ös ábra
A bélés háta részeket színt színnel 
szemben fektessük egymásra, varrjuk 
össze a szélét. A kényelmi hajtáshoz 
a jelölt vonalakon tűzzük le a hátát, a 
ráhagyást vasaljuk oldalra.

Bélés varrása 16-os ábra
Varrjuk össze a bélés varrásait, az ujját 
is varrjuk be. Az ujja alsó szélének 
ráhagyását vasaljuk be, az alja 

ráhagyását kétszer hajtsuk be, vasaljuk 
és tűzzük le, így 1,5 cm-rel rövidebb 
lesz a bélés a kabátnál. 

Bélés bevarrása 17-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a bélést az alátét belső szélére (17 jel), 
a vállvarrásokat illesszük egymásra. 
varrjuk be a bélést (visszaöltés), a háta 
nyakkivágásnál vagdossuk be a bélés 
ráhagyását. 

Bélés és alátét bevarrása 

18-as ábra
Fonákoldalakkal szemben fektessük a 
bélést a kabátba, az ujját is húzzuk bele. 
A ráhagyásokat vasaljuk a bélésbe. 
A bélésujja bevasalt alsó szélét kissé 
csúsztassuk felfelé, és kézzel varrjuk az 
ujja felhajtására. Az eleje alátétet kézzel 
varrjuk az alja felhajtására. 

Záródás bejelölése 19-es ábra
A díszgombok és patentok jelölése 
az 1-es és 5-ös részben = 36-os 
méret. Többi méret: az alsó minden 
méretnél azonos, a felsőt csúsztassuk 
a méretvonalaknak megfelelően felfelé, 
a harmadikat arányosan helyezzük el 
a kettő között középre. Gombostűvel 
jelöljük át az elejére és az alátétre. 

Díszgombok és patentok 
felvarrása 20-as ábra
A patent felsőrészeket varrjuk fel a 
jobb eleje alátétére, az alsórészeket 
a bal elejére, ekkor az alátétet is 
fogjuk a varrásba. Végül varrjuk fel a 
díszgombokat a jobb elejére, ekkor az 
alátétet is fogjuk a varrásba. 



A szabásmintaív, kék kontúr
Kiszabandó részek: 1-14, 17 és 18
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Felfektetési rajzok
140 cm széles anyag

140 cm széles bélés

Szabás: színével 

befelé hajtott dupla 

anyagból.
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