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Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 58 cm
Hozzávalók:
1,35 – 1,35 – 1,40 – 1,40 – 1,40 –  
1,45 m 140 cm széles hightech 
dzsörzé; 1 db 60 – 60 – 60 – 65 – 65 
– 65 cm-es bontható cipzár; 1,05 m 
zsinór; rávasalható szövött közbélés; 
2 db beüthető ringli
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, az a) és 
b) rész ráhagyását az adatok már 
tartalmazzák
Szabás:
1 eleje 2x
2 háta, félbehajtott anyagból 1x
3 ujja  2x
4 ujjapánt  2x
5 gallér, félbehajtott anyagból  2x
a) eleje aljapánt 2x 26 – 27 – 28 – 29 – 
30 – 31 cm hosszú, 17 cm széles
b) háta aljapánt 1x 49 – 51 – 53 – 55 – 
57 – 59 cm hosszú, 17 cm széles
Vasaljunk közbélést a külső 
gallérrészre (5 rész).
Varrás: 
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés

Tudnivalók a rugalmas anyag 
varrásához: 
 http://burda.hu/burda_praktikus/
rugalmas-anyagok-varrasa/

Oldal- és vállvarrás  1-es ábra 
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára, gombostűzzük 
és varrjuk össze a vállát (1 jel) és 
az oldalát (3 jel). Tisztázzuk el, és 
vasaljuk szét a ráhagyást. Fektessük 
az eleje aljapántokat a háta aljapántra. 
Varrjuk össze az oldalvarrást, vasaljuk 
szét a ráhagyást. Tisztázzuk el az eleje 
szélét. 

Aljapánt felvarrása 2-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában színével 
kifelé, vasaljuk le, majd ismét 
simítsuk szét az aljapántot. Színt 
színnel szemben varrjuk fel az egyik 
hosszanti szélét a kabát alsó szélére, 
az oldalvarrásokat ekkor illesszük 
egymásra. Hajtsuk le az aljapántot, 
a ráhagyást vasaljuk a pántba. 
Tisztázzuk el a pánt másik hosszanti 
szélét. 

Külső gallérrész 3-as ábra
A közbéléssel megerősített külső 
gallérba üssük be a ringliket a jelölés 
(x) szerint. Színt színnel szemben 
varrjuk fel a külső gallért a kabát 
nyakkivágására (2 jel), a gallér 
jelölését ekkor illesszük a vállvarrásra. 
A ráhagyást vasaljuk a gallérba.

Cipzár felvarrása 4-es ábra
A 40 - 44-es mérethez rövidítsük meg 
a cipzárt az eleje hosszára (mérjük le 
a gallér felső szélének vonalától az 
aljapánt bevasalt vonaláig), ld. http://
burda.hu/burda_praktikus/cipzar-
roviditese/
Bontsuk szét a cipzárt. Férceljük 
a cipzárpántokat felső oldalukkal 
lefelé az eleje széle ráhagyására az 
aljapánt bevasalt vonalától a gallér 
felső vonaláig (a fogazat befelé néz). 
A cipzárpántok felső végét felül kifelé 
hajtsuk vissza. Cipzárbevarró talppal 
varrjuk fel a cipzárt. A ráhagyást 
vasaljuk befelé, az aljapántnál szintén. 

Gallér befejezése 5-ös ábra
Vasaljuk be a belső gallérrész eleje 
szélének ráhagyását. Színt színnel 
szemben gombostűzzük a belső 
gallért a már felvarrt külsőre, a felső 
szélén varrjuk össze. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre. Hajtsuk be a belső 
gallért, vasaljuk le a szélét. Belső 
szélét tisztázzuk el, gombostűzzük 
a gallér felvarrására, kívülről a varrás 
hornyában tűzzük le. A zsinórházhoz 
a felső széle mentén 3 cm szélesen 
varrjunk végig.

Aljapánt befejezése  6-os ábra 
A bevasalt hajtás mentén hajtsuk 
be az aljapántot, belső szélét 
gombostűzzük a felvarrásra, és 
kívülről a varrás hornyában tűzzük le. 
A kabát eleje szélét 7 mm szélesen 
tűzzük le, ekkor a gallér és aljapánt 
belső szélét is levarrjuk. 

Ujja  7-es ábra
Varrjuk össze az ujját. A ráhagyást 
tisztázzuk el, és vasaljuk szét. Színt 
színnel szemben varrjuk össze az 
ujjapánt keskeny szélét. A ráhagyást 
vasaljuk szét. Hajtsuk félbe az 
ujjapántot színével kifelé. A széleket 
összefogva, kissé megnyújtva varrjuk 
fel a pántot az ujja alsó szélére. A 
ráhagyást összefogva tisztázzuk el, 
és vasaljuk felfelé. 

Ujja bevarrása 8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba, ekkor az ujja 
és eleje 5-ös jelét illesszük egymásra, 
az ujjakör jelölését a vállvarrásra, 
az ujja varrását az oldalvarrásra. A 
jelölések között tartsuk be az ujját. 
Az ujja felől férceljük és varrjuk be az 

ujját. A ráhagyást vágjuk keskenyre, 
összefogva tisztázzuk el. 

Zsinór behúzása 9-es ábra
Ragasztószalaggal tekerjük be a 
zsinór egyik végét. Húzzuk be a 

zsinórt a zsinórházba. Vegyük le a 
ragasztószalagot, csomózzuk el a 
zsinór két végét, vagy tekerjük körbe 
szorosan cérnával. 

Extra szabásminta, rózsaszín 
alányomással

WEBKANTEN

STOFFBRUCH Stoff 140 cm 55 “ 34 - 44

2 4 b a
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Kiszabandó részek: 
A szabásmintaív: 1-4
B szabásmintaív: 5

Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: színével befelé hajtott 
dupla anyagból.
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