
110 Kabát   ddd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 100 cm
Hozzávalók:
Minden méretre 2,65 m 140 cm 
széles elasztán tartalmú pamutpuplin;  
1,80 m 140 cm széles bélés; 
rávasalható szövött közbélés;  
8 db gomb; franciakapocs; 2 db  
3 cm széles bevonható övcsat; 6 db 
beüthető ringli
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is) és 
4 cm felhajtás az alján és ujja alján
Szabás:
Kabátanyag:
1 eleje 2x
2 háta vállrész, 
félbehajtott anyagból 1x
3 háta, félbehajtott anyagból 1x
4 felsőgallér, félbehajtott anyagból 1x
5 alsógallér, félbehajtott anyagból 1x
6 gallér nyakpánt, 
félbehajtott anyagból 2x
7 eleje alátét 2x
8 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
9 ujja 2x
10 eleje ujjapánt 2x
11 háta ujjapánt 2x
12 bújtató 1x
13 zseb 2x
14 zsebfedő 2x
Bélés:
3 háta, félbehajtott anyagból 1x
9 ujja 2x
13 zseb 2x
14 zsebfedő 2x
19 eleje 2x
20 háta vállrész, 
félbehajtott anyagból 1x

Vasaljunk közbélést a 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11 és 14-es rész fonákoldalára.

Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés
Bélés

Eleje szűkítő/ háta vállrész 
1-es ábra  
Varrjuk össze az eleje mellszűkítőit 
az oldalvarrástól a csúcsa felé, 
vasaljuk lefelé. A háta hajtását a színe 
felől rakjuk be a nyíl irányába, felül 
férceljük le. Színt színnel szemben 
varrjuk a háta vállrészt a hátára, 1 jel. 
A ráhagyást vasaljuk a vállrészbe.

Zseb  2-es ábra
Gombostűzzük és varrjuk össze színt 
színnel szemben a bélés és kabát 
zseblapot, közben hagyjunk kis nyílást 
a kifordításhoz, a varrásvégeket 
visszaöltéssel erősítsük meg. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, az 
ívelésnél vagdossuk be. Fordítsuk ki a 
zsebet, férceljük össze és vasaljuk le 

a széleket, kézzel varrjuk be a nyílást. 
Az illesztési vonalon gombostűzzük, 
és keskenyen varrjuk fel a zsebet az 
elejére. 

Zsebfedő  3-as ábra
Színt sínnel szemben gombostűzzük 
össze a kabát és bélés zsebfedőket, 
az ábra szerint varrjuk össze. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, az 
ívelésnél vagdossuk be. Fordítsuk ki 
és vasaljuk le a zsebfedőt. A felvarrási 
szélének ráhagyását vágjuk le 5 mm 
szélesre, összefogva tisztázzuk el. 
Az ábra szerint gombostűzzük és 
varrjuk fel a zsebfedőt a zseb fölött 
1 cm-rel az elejére, a varrásvégeken 
visszaöltéssel. Vasaljuk le a zsebfedőt, 
felső szélét tűzzük le 5 mm szélesen. 

Vállvarrás  4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük össze 
a vállát, 1 jel, ekkor a háta vállrész 
szélét tartsuk be. Varrjuk össze. 
Varrjuk össze az alátét vállát is, 8 jel. 
A ráhagyásokat vasaljuk szét. 

Nyakpántos gallér 5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a nyakpántot a felső 
és alsó gallérra, 4 jel. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, vagdossuk be, és 
vasaljuk szét. Színt színnel szemben 
gombostűzzük a felsőgallért az 
alsóra, ekkor oldalról csúsztassunk 
be kis többletbőséget. Az ábra szerint 
varrjuk össze az alkatrészeket, a 
varrásokat illesszük egymásra. A 
ráhagyást vágjuk keskenyre, az 
ívelésnél vagdossuk be. 

Gallér összefércelése  6-os ábra 
Fordítsuk ki, férceljük össze és 
vasaljuk le a gallért. Az alsógallért 
tartsuk ívelten. A felsőgallért ferde 
feszítőöltésekkel férceljük az 
alsógallérra. A nyakpánt felvarrási 
szélét gombostűzzük össze.

Gallér felfércelése 7-es ábra
Színt színnel szemben középtől 
középig férceljük a nyakpántot a 
nyakkivágásra, 5 jel, a jelöléseket 
illesszük a vállvarrásra, az alsógallér a 
kabáton fekszik.

Alátét felvarrása  8-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 

az alátétet az elejére 
és a gallér fölött a 
nyakkivágásra, a 
vállvarrásokat illesszük 
egymásra. Varrjuk fel 
az alátétet. A ráhagyást 
vágjuk keskenyre, az 
ívelésnél vagdossuk 
be, a sarkokon 
ferdén vágjuk le. A 
felhajtásráhagyást az 
ábra szerint vágjuk le 
az alátét vége előtt 2 
cm-ig. Fordítsuk be az 
alátétet, Férceljük és 
vasaljuk le a szélét. 

Oldalvarrás/felhajtás  
9-es ábra
Színt színnel szemben 
fektessük az elejét a 
hátára, varrjuk össze 
az oldalvarrást, 3 jel. 
A ráhagyást tisztázzuk 
el, és vasaljuk szét. 
A felhajtásráhagyást 
tisztázzuk el, hajtsuk be, 
és férceljük le. Vasaljuk 
le a szélét. Laza, kézi 
öltésekkel varrjuk le a 
felhajtást.

Ujjapánt  
10-es ábra
A hajtásvonalon hajtsuk 
össze színével befelé az 
ujjapántokat. Varrjuk össze a hosszanti 
széleket és az egyik végét (a ringlik 
jelölése, ill. a hajtásvonal mellett). 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, a 
sarkokon ferdén vágjuk le. Fordítsuk 
ki és vasaljuk le a pántot. A jelölés 
szerint üssük be a ringliket. Vonjuk be 
anyaggal az övcsatokat. Üssünk be 
egy lyukat az eleje ujjapánt végébe 
a hajtásvonalon, gomblyuköltéssel 
varrjuk körbe. Illesszük bele a 
nyelvszeget, az ujjapánt végét hajtsuk 
hátra és varrjuk le. 

Ujja bújtató 11-es ábra
Varrjuk össze és vasaljuk lefelé az ujja 
szűkítőt. A bújtatóhoz szabott pánt 
hosszanti széleit vasaljuk középre, 
hajtsuk félbe, vasaljuk le a pántot, 
keskenyen varrjuk össze a szélét. 
Vágjuk két darabra a pántot. A végét 
tisztázzuk el, hajtsuk be, és a jelölés 
szerint varrjuk az ujjára. Húzzuk át 
a bújtatón az övcsatos ujjapántot. 
Az ábra szerint a jelölések között 
férceljük az ujjapántok nyitott végét az 
ujjára. Varrjuk össze az ujját, 6 jel, az 
ujjapántokat fogjuk a varrásba. 

Ujja bevarrása 12-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba, ekkor az ujja 
és eleje 7-es jelét illesszük egymásra, 
az ujja varrását az oldalvarrásra, 
az ujjakör jelölését a vállvarrásra. 
Férceljük be az ujját, ekkor a csillagok 
között tartsuk be. Varrjuk be az ujját. A 
ráhagyást az ujjakör mentén vasaljuk 
az ujjába. vasaljuk be és kézzel varrjuk 
le az ujja felhajtását.

Bélés varrása 13-as ábra
Varrjuk össze a bélés szűkítőit és 
varrásait, az ujját is varrjuk be. A 

bélésujja alsó szélének ráhagyását 
vasaljuk be. Az alja felhajtását vasaljuk 
be 3 cm szélesen, behajtva tűzzük le. 

Bélés bevarrása 14-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a bélést az alátétre, 13-as jel, a 
vállvarrásokat illesszük egymásra. 
Varrjuk be a bélést, a ráhagyást 
többször vágjuk be a háta 
nyakkivágásnál.

Bélés bevarrása 15-ös ábra
A ráhagyást vasaljuk a bélésbe. 
Fonákoldalakkal szemben helyezzük 
a bélést a kabátba, az ujját is húzzuk 
bele. A bélés ujja alsó szélét kissé 
csúsztassuk felfelé, és kézzel varrjuk 
a felhajtásra.

Gombolás 16-os ábra
Gomblyukjelölés =36-os méret. Többi 
méret: a felső gomblyuk és gomb 
minden méretnél azonos távolságban 
van a nyakkivágástól. Az alsó helye 
minden méretnél azonos. A többit 
egyenletes közönként osszuk be a 
kettő közé. Készítsünk vízszintes 
gomblyukakat a jobb elejére, egyet 
felül a bal elejére is. Varrjuk fel a 
gombokat, a belső gombot a jobb 
alátétre.

Franciakapocs 17-es ábra
Varrjuk fel a franciakapocs részeit 
a nyakpánt középvonalára úgy, 
hogy a nyakpánt széle illeszkedjen 
egymáshoz: jobb oldalra a horgot, bal 
oldalra a karikát.



D szabásmintaív, piros kontúr
Kiszabandó részek: 1 – 14, 19 és 20

Felfektetési rajzok
140 cm széles anyag 

Szabás: a felfektetési rajz szerint 

színével befelé hajtott dupla 
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WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Stoff 140 cm 55 “

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 36 - 44Futter 140 cm 55 “


