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Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 103 cm
Hozzávalók:
1,55 – 1,60 – 1,60 – 1,60 – 1,65 m  
140 cm széles kevert szálas 
gyapjúszövet (I); 0,80 m 140 cm 
széles kevert szálas gyapjúszövet (II); 
1,75 – 1,80 – 1,80 – 1,80 – 1,85 m  
140 cm széles bélés; rávasalható 
szövött közbélés; 5 db nagy felvarrható 
patent; 2,40 – 2,45 – 2,45 – 2,45 – 2,50 
m 7 mm széles szalag
Másoljuk le a szabásmintaívről. 
Férccel jelöljük át az anyag színére 
a felhajtás és zseb illesztési vonalát, 
valamint a hajtásvonalakat és az eleje 
közepét. Patentok jelölése az 25-ös 
részben: 36-os méret. Többi méret: 
a felsőt a nyakkivágás szélének 
megfelelően csúsztassuk felfelé, az 
alsó helye minden méretnél azonos, a 
többit egyenletesen osszuk be a kettő 
közé. 
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), 
alján 4 cm felhajtás, az eleje alátét alsó 
részén (31) is
Szabás:
Gyapjúanyag (I):
21 eleje  2x
22 háta vállrész, 
félbehajtott anyagból  1x
23 háta, félbehajtott anyagból  1x
24 ujja  2x
25 eleje alátét  2x
26 háta alátét, 
félbehajtott anyagból  1x
27 zseb  2x
Gyapjúanyag (II):
28 eleje alsó rész  2x
29 háta alsó rész, 
félbehajtott anyagból  1x
30 ujjapánt  2x
31 eleje alátét alsó rész  2x
Bélés:
21 eleje  2x
22 háta vállrész, 
félbehajtott anyagból  1x
23 háta, félbehajtott anyagból  1x
24 ujja  2x
28 eleje alsó rész  2x
29 háta alsó rész, 
félbehajtott anyagból  1x
Vasaljunk közbélést az alátétre 
(25, 26 és 31), valamint 4 cm széles 
közbéléspántot az eleje és háta 
alsórész felhajtására.

Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Bélés
Közbélés

Eleje szűkítő/ zseb  1-es ábra  
Hajtsuk össze az elejét színével befelé. 
Gombostűzzük és varrjuk össze, 
és vasaljuk lefelé a mellszűkítőt. 
Tisztázzuk el a zseb széleit. Felső 

A szabásmintaív, piros kontúr
Kiszabandó részek: 21 - 31

szélét a hajtásvonalon vasaljuk be, 
gomblyukvarró cérnával 2,5 cm 
szélesen tűzzük le. Hajtsuk be, és 
férceljük le a zseb többi szélének 
ráhagyását. Az illesztési vonalon 
gombostűzzük és keskenyen varrjuk 
fel a zsebet az elejére, a varrásvégeken 
visszaöltéssel.

Háta vállrész  2-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a vállrészt a hátára, 1 jel. 
A ráhagyást vasaljuk a vállrészbe. 
A felvarrás mentén 7 mm szélesen 
gomblyukvarró cérnával tűzzük le a 
vállrészt, ezzel a ráhagyást is levarrjuk.  

Alsó részek és ujjapánt felvarrása 
3-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk az eleje alsó részt az elejére, 
3 jel. Vasaljuk szét a ráhagyást. 
Ugyanígy varrjuk fel a háta alsó részt 
a hátára, 2 jel. Színt színnel szemben 
gombostűzzük és varrjuk az ujjapántot 
az ujjára, 8 jel. Vasaljuk szét a ráhagyást.

Vállvarrás 4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze a vállát, 4 jel. Vasaljuk 
szét a ráhagyást. 

Ujja bevarrása 5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját az eleje és háta felső szélére, a 
jelölést illesszük a vállvarrásra. Varrjuk 
fel az ujját az eleje sarkától a háta 
vállrész felvarrásáig, a varrásvégeken 
visszaöltéssel. Az utolsó öltésig vágjuk 
be az elejét és a hátát a sarokban.

Ujja bevarrása  6-os ábra 
Varrjuk az ujja maradék eleje szélét 
az oldalsó széléig az elejére, a 10-es 
jeleket illesszük egymásra. Az ujja 
maradék háta szélét ugyanígy varrjuk a 
hátára, a varrásvégeken visszaöltéssel. 
A ráhagyást vasaljuk az elejébe és a 
hátába. 7 mm szélesen tűzzük le az ujja 
bevarrását.

Ujja- és oldalvarrás 7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára, az ujját hajtsuk 
félbe hosszában. Gombostűzzük 
össze az ujja és oldala varrását, 7 
és 9 jel. Az ujjapánt felvarrásainak 
és az ujjabevarrások végét illesszük 
egymásra. Varrjuk össze az oldalát 
és az ujját. Vasaljuk szét a ráhagyást. 

Az ujjapántot a hajtásvonalon hajtsuk 
be, férceljük le a felvarrásra. Kívülről a 
felvarrás hornyában tűzzük le. 

Bélés varrása  8-as ábra
Varrjuk össze az elejét és a hátát, varrjuk 
fel a vállrészt. Tisztázzuk el, és vasaljuk 
egyik oldalra a ráhagyást. Varrjuk össze 
az oldalát. A ráhagyást összefogva 
tisztázzuk el, és vasaljuk a hátába. A 
bélés alsó szélének ráhagyását 3 cm 
szélesen vasaljuk be, felére behajtva 
gombostűzzük és keskenyen tűzzük le. 

Alátét felvarrása  9-es ábra
Varrjuk az eleje alátét alsó részét az 
eleje alátétre, 5 jel. Vasaljuk szét a 
ráhagyást. Férceljük az eleje alátétet 
fonákoldalával a bélés eleje színére. 
A bélés 1,5 cm-rel rövidebb az alátét 
jelölt felhajtásvonalánál (nyíl). Varrjuk fel 
az alátét belső szélét. Gombostűzzük 
és varrjuk a háta alátétet a háta 
nyakkivágás szélére. Férceljük és 
keskenyen varrjuk fel a keskeny pántot 
az alátét szélére.

Alátét és bélés  10-es ábra
Varrjuk össze az alátéttel összevarrt 
bélésrészek vállát, 6 jel. Vasaljuk szét 
a ráhagyást. Varrjuk össze, és varrjuk 
be a bélés ujját. Színt színnel szemben 
gombostűzzük az alátétet a kabátra, 
a varrásokat illesszük egymásra. 
Férceljük és varrjuk össze az eleje és a 
nyakkivágás szélét. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, a sarkokon ferdén 
vágjuk le, az ívelésnél vagdossuk be. 

Felhajtás  11-es ábra
A ráhagyást vasaljuk az eleje alátétbe, 
és szorosan a varrás mellett tűzzük le.
A felhajtásráhagyást tisztázzuk el, 
hajtsuk be és férceljük le. Vasaljuk le a 
szélét. Laza kézi öltésekkel varrjuk le a 
felhajtást.

Alátét behajtása  12-es ábra
Fordítsuk be az alátétet a béléssel. 
Fektessük a bélést fonákoldalakkal 
szemben a kabátba. Férceljük és 
vasaljuk le a széleket. Az alátét és 
a felhajtás alsó szélét kézzel varrjuk 
össze.

Ujjabélés  bevarrása  13-as ábra
Húzzuk be a bélést az ujjába, alsó 
szélét behajtva kézzel varrjuk az 
ujjapánt belső szélére.

Patentok felvarrása  14-es ábra
A patent felsőrészeket varrjuk fel 
a jelölés szerint az alátétre, ekkor 
egyenletes öltésekkel szúrjuk át kívülre 
is. Az alsórészeket varrjuk fel a bal 
elejére a felsőrészeknek megfelelő 
helyre, az alátétet is fogjuk a varrásba. 
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Felfektetési rajzok
140 cm széles 
anyag (I)

140 cm széles anyag (II) 140 cm széles bélés

Szabás: 
színével befelé 
hajtott dupla 
anyagból. 
Az ujját 
szimmetrikusan 
szabjuk. Az 
ujjapántot 
utoljára, 
kihajtott 
anyagból 
szabjuk.
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