
101 Kabát  ddd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 98 cm
Hozzávalók:
Minden méretre 2,30 m 140 cm széles 
gyapjúkrepp; 1,80 m 140 cm széles 
bélés; rávasalható szövött közbélés;  
6 db bevonható gomb
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is) és  
4 cm felhajtás az alján és ujja alján
Szabás:
Kabátanyag:
1 eleje felsőrész 2x
2 eleje 2x
3 eleje alátét 2x
4 háta felsőrész, 
félbehajtott anyagból 1x
5 háta, félbehajtott anyagból 1x
6 eleje ujja 2x
7 háta ujja 2x
8 állógallér, félbehajtott anyagból 2x
9 zseblap 2x
Bélés:
6 eleje ujja 2x
7 háta ujja 2x
9 zseblap 2x
16 eleje 2x
17 háta, félbehajtott anyagból 1x
Vasaljunk közbélést a 3-as és 8-as 
részre, 4 cm széles közbéléscsíkot az 
eleje, háta és ujja felhajtásráhagyására.  

Varrás: 
Anyag fonákja
Anyag színe
Papír szabásminta
Bélés
Közbélés

Háta szabásvonalvarrás 
1-es ábra  
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a háta felsőrészt a hátára,  
2 jel. A ráhagyást vasaljuk szét.

Eleje szabásvonalvarrás  2-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk az eleje felsőrészt az 
elejére, 1-es varrásjel, a zsebnyílásnál 
szakítsuk meg a varrást (nyilak), a 
varrásvégeket visszaöltéssel erősítsük 
meg. A ráhagyást vasaljuk szét.

Varrásba rejtett zseb  3-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
és varrjuk a kabát zseblapot az eleje 
felsőrész zsebnyílás ráhagyására, a 
bélés zseblapot az eleje zsebnyílás 
ráhagyására, a varrásvégeket 
visszaöltéssel erősítsük meg. A 
zseblapokat vasaljuk le, gombostűzzük 
és varrjuk össze. 

Oldalvarrás és ujja alsó varrása  
4-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze az oldalát, 3-as varrásjel. 
Színt színnel szemben fektessük az 

Extra szabásminta rózsaszín 
alányomással
A szabásmintaív: 1 – 4
B szabásmintaív: 5-9
C szabásmintaív: 16 és 17

Varróiskola kezdo“knek

eleje ujját a háta ujjára, gombostűzzük 
és varrjuk össze az ujja alsó varrását, 
4-es jel. Vasaljuk szét a ráhagyást. 

Ujja bevarrása 5-ös ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásra: az ujja varrását 
illesszük az oldalvarrásra, az eleje ujja 
és az eleje 6-os jelét egymásra. Varrjuk 
be az ujját, 5-ös varrásjel. Vasaljuk szét 
a ráhagyást felülről a hónaljív kezdetéig.

Ujja felső varrása  6-os ábra 
Színt színnel szemben fektessük 
az elejét a hátára, az ujja részeket 
egymásra. Gombostűzzük és varrjuk 
össze az ujja felső varrását, 7-es 
varrásjel. A ráhagyást vasaljuk szét. 

Ujja hajtása/ felhajtása 7-es ábra
A nyíl irányába rakjuk be és férceljük 
le az ujja alsó szélének hajtásait. Az 
ábra szerint keskenyen tűzzük le a 
hajtásokat az ujja felhajtásán. Az ujja 
felhajtását vasaljuk be, férceljük le, és 
laza kézi öltésekkel varrjuk le, ekkor a 
hajtásoknál kb. 6 cm hosszan hagyjuk 
nyitva a felhajtást.

Állógallér  8-as ábra
Színt színnel szemben férceljük az 
egyik állógallért a nyakkivágásra, 8-as 
varrásjel, a gallér jelöléseit illesszük a 
vállvarrásra. Varrjuk fel a gallért. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, az 
ívelésnél vagdossuk be. Vasaljuk szét 
a ráhagyást. 

Bélés varrása  9-es ábra
Háta kényelmi hajtás: hajtsuk félbe a 
hátát hosszában színével befelé, és 
a jelölés szerint tűzzük le, a hajtást 
vasaljuk egyik oldalra. Varrjuk össze 
az oldalvarrást és az ujja alsó varrását. 
Varrjuk be az ujját. Varrjuk össze a vállát 
és az ujja felső varrását. Varrjuk össze 
az ujja hajtását 3 cm hosszan (ld. 7-es 
ábra). 

Alátét és állógallér felvarrásra 
10-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az eleje alátétet a bélés elejére, 10-es 
varrásjel, és varrjuk rá felülről a felhajtás 
előtt 10 cm-ig. A ráhagyást vasaljuk 
a bélésbe. Színt színnel szemben 
varrjuk az állógallért a bélés és alátét 
nyakkivágására (ld. 8-as ábra). A 
ráhagyást vasaljuk a bélésbe.

Bélés bevarrása 11-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük 
egymásra a gallér részeit, az alátétet az 
elejére, a gallérfelvarrásokat illesszük 
egymásra. Varrjuk össze a szélét, 
az alátétet alul a felhajtás vonalára. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, a 
sarkokon ferdén vágjuk le. A felhajtást 
az alátét vége előtt 2 cm-ig vágjuk le.

Bélés befordítása 12-es ábra
Fordítsuk ki a gallért, hajtsuk be az 
alátétet és a felhajtásráhagyást. A bélést 
fonákoldalakkal szemben fektessük 
a kabátba, az ujját is húzzuk bele. 
Férceljük össze és vasaljuk le a széleket. 
A gallérfelvarrásokat gombostűzzük 
össze, és kívülről a varrás hornyában 
varrjuk egymásra. Laza kézi öltésekkel 

varrjuk le a felhajtást. A bélés alsó 
szélét, valamint az ujja bélés alsó szélét 
behajtva csúsztassuk kissé felfelé, és 
kézzel varrjuk a felhajtásra, illetve az 
ujja felhajtására. Az eleje alátétet kézzel 
varrjuk a felhajtásra, a maradék bélést 
az eleje alátétre. 

Gomblyukak 13-as ábra
A felső gomblyukat és gombot a 
kivágástól ugyanolyan távolságba 
jelöljük be, mint a 34-es méretnél 
találjuk (1-es szabásmintarész). Az 
alsó gomblyuk és gomb helye minden 
méretnél azonos helyen van. A többit 
egyenletesen osszuk el a kettő között. 
Varrjunk vízszintes gomblyukakat a 
gomb méretének megfelelően a jobb 
elejébe és az állógallérba.

Gombok felvarrása 14-es ábra
Húzzuk be a kabát anyagával a 
gombokat. Varrjuk fel a gombokat 
a bal elejére és az állógallérra a 
gomblyukaknak megfelelően. 
Készítsünk nyelet a gomb hátoldalára a 
felvarráskor: a gombot ujjunkkal tartsuk 
kissé távolabb a kabáttól, felvarrás 
után gomblyuköltéssel varrjuk körbe a 
nyelet.

Gr. 34
Gr. 36
Gr. 38
Gr. 40
Gr. 42
Gr. 44

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 44Stoff 140 cm 55 “

03 44

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 44Futter 140 cm 55 “

Felfektetési rajzok
140 cm széles anyag 

140 cm széles bélés
Szabás: a felfektetési 
rajz szerint színével 
befelé hajtott dupla 
anyagból. 
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