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Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 56 cm
Hozzávalók:
1,75 – 1,75 – 1,75 – 1,80 – 1,80 –  
1,80 m 140 cm széles gyapjúflíz; 
maradék bélés az eleje vállrészhez; 
rávasalható szövött közbélés; 0,55 m 
5 cm széles gumi; 1 db 50 – 50 – 50 
– 55 – 55 – 55 cm-es bontható cipzár
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Férccel jelöljük át az anyag színére 
a felhajtás és zseb illesztési vonalát, 
valamint a hajtásvonalakat.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), 
alján 4 cm felhajtás (az eleje alátéten 
is) 
Szabás:
Gyapjúanyag:
1 eleje  2x
2 háta, félbehajtott anyagból  1x
3 háta vállrész, 
félbehajtott anyagból  1x
4 eleje alátét  2x
5 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
6 eleje vállrész  2x
7 ujja  2x
8 ujjapánt  2x
9 állógallér, félbehajtott anyagból 1x
10 zseb  2x
11 zsebfedő  2x
Maradék bélés:
6 eleje vállrész   2x
Vasaljunk közbélést az alátétre  
(4, 5) és a külső gallérrészre. 
Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Bélés
Közbélés

Eleje szűkítő  1-es ábra  
Hajtsuk össze az elejét színével befelé. 
Gombostűzzük és varrjuk össze, majd 
vasaljuk középre a szűkítőt. 

Eleje vállrész 2-es ábra
A bélés eleje vállrészeket színt színnel 
szemben gombostűzzük a kabát eleje 
vállrészekre. Varrjuk össze a széleket 
az ábra szerint. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az ívelésnél vagdossuk be. 
Fordítsuk ki a vállrészt, férceljük össze 
és vasaljuk le a széleket. Az ábra 
szerint gombostűzzük és férceljük a 
vállrészeket a kabátra. 

Háta szembehajtás és vállrész 
3-as ábra
Az ábra szerint rakjuk be, és a felső 
szélén férceljük le a háta hajtását. 
Színt színnel szemben varrjuk a 
háta vállrészt a hátára, 1 varrásjel. A 
ráhagyást összefogva tisztázzuk el, és 
vasaljuk a vállrészbe.
 
Előrehozott oldalvarrás 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze az oldalát, 7 varrásjel. 

A ráhagyást tisztázzuk el, és vasaljuk 
szét. 

Zseb 5-ös ábra
Tisztázzuk el, vasaljuk be és férceljük 
le körben a zseb szélét. Keskenyen 
tűzzük le a jelölések között a zsebnyílás 
oldalsó szélét (a varrásvégeken 
visszaöltéssel). Az illesztési vonalon 
gombostűzzük és keskenyen varrjuk 
fel a zsebet az elejére, a zsebnyílásnál 
a jelölések között szakítsuk meg a 
varrást (visszaöltés).

Zsebfedő 6-os ábra 
Hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé a zsebfedőt. Varrjuk össze a 
rövidebb szélét. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre. Fordítsuk ki, és vasaljuk 
le a zsebfedőt. A felvarrási szélének 
ráhagyását vágjuk le 7 mm szélesre, 
és összefogva tisztázzuk el. A zseb 
felső szélétől 5 mm-re gombostűzzük 
a kabátra a zsebfedőt. A felvarrási 
szélét 7 mm szélesen tűzzük le 
(visszaöltéssel a végeken). Vasaljuk le 
a zsebfedőt.

Vállvarrás 7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze a vállát. A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk a 
hátába. Színt színnel szemben varrjuk 
össze az alátét vállát is, 4 varrásjel. 
A ráhagyást vasaljuk szét. Az alátét 
külső szélét tisztázzuk el. 

Cipzár bevarrása  8-as ábra
Amennyiben szükséges, rövidítsük 
meg a cipzárt, ld.: http://burda.hu/
burda_praktikus/cipzar-roviditese/
Bontsuk szét a cipzárt, és felső 
oldalukkal lefelé fektessük a 
cipzárpántokat az eleje széle 
ráhagyására, a fogazat ekkor befelé 
néz, a nyakkivágás ráhagyásán 
kezdődik, és a felhajtás jelölt vonaláig 
ér. A cipzárpánt felső végét kifelé 
hajtsuk vissza. 

Állógallér  9-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
össze és az ábra szerint varrjuk 
össze a gallérrészeket. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, az ívelésnél 
vagdossuk be. Fordítsuk ki a gallért. 
Szélét vasaljuk le, és férceljük össze. 
Színt színnel szemben férceljük a 
gallért a nyakkivágásra, 3 varrásjel, a 
közbéléssel megerősített gallérrész 
fekszik a kabáton. A gallér jelöléseit 
illesszük a vállvarrásra. 

Alátét 10-es ábra
Színt színnel szemben a gallér 

fölött gombostűzzük az alátétet a 
nyakkivágásra és a cipzár fölött az 
eleje szélére, a vállvarrásokat illesszük 
egymásra. Varrjuk fel az alátétet, alul 
a felhajtás jelölt vonalán. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, a sarkokon ferdén 
vágjuk le, az ívelésnél vagdossuk be. 
Az alátét felhajtásráhagyását vágjuk le. 

Felhajtás 11-es ábra
Tisztázzuk el a felhajtásráhagyást. 
Hajtsuk be és férceljük le a felhajtást 
és az alátétet. Kézzel varrjuk le a 
felhajtást, az alátét belső szélét 
öltsük a vállvarrásra és a felhajtásra. 
Cipzárbevarró talppal 7 mm szélesen 
tűzzük le az eleje szélét. 

Ujja ujjapánttal 12-es ábra
Az ujjapántot színt színnel szemben 
varrjuk az ujja alsó szélére. A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el, és vasaljuk 
az ujjába. Hajtsuk félbe hosszában 
színével befelé az ujját. Gombostűzzük 
és varrjuk össze az ujját, a varrást az 
ujjapánt hajtásvonalán fejezzük be 

(nyíl), visszaöltéssel rögzítsük a varrás 
végét. A ráhagyást tisztázzuk el, és 
vasaljuk szét, folytatólag vasaljuk be. 

Gumiház 13-as ábra

Tisztázzuk el az ujjapántot, a 
hajtásvonalon hajtsuk be, és 
gombostűzzük meg. Kívülről a 
felvarrás hornyában tűzzük le, ezzel a 
belső szélét is levarrjuk. Biztosítótűvel 
húzzuk be a gumit (hossza= csukló 
kényelmes körmérete + 2 cm). Kézzel 
varrjuk össze a gumi végét, öltsük be a 
gumiház nyílását.

Ujja bevarrása 14-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
be az ujját a karkivágásba: az ujja és 
az eleje 9-es jelét illesszük egymásra, 
az ujja varrását a háta jelölésére, az 
ujjakör jelölését a vállvarrásra. Varrjuk 
be az ujját, ekkor az ujjakört tartsuk 
be a jelölések között. A ráhagyást 
összefogva tisztázzuk el, és az ujjakör 
mentén enyhén vasaljuk az ujjába. 

Extra szabásminta, rózsaszín 
alányomással
Kiszabandó részek: 
A szabásmintaív: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
B szabásmintaív: 3, 7, 10, 11

WEBKANTEN

STOFFBRUCH Stoff 140 cm 55 “ 34 - 44
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Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

Szabás: színével befelé hajtott 
dupla anyagból. 
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