
101 Kabát  dd

Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 100 cm
Hozzávalók:
Minden méretre 2,70 m 140 cm széles 
művelúr; 5 db nagy felvarrható patent
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás, nincs 
ráhagyás az alján és ujja alján, az eleje 
szélén, a nyakkivágáson és az alátét 
nyakkivágásán, a zseben és a zseb 
alátétén
Szabás:
 1 eleje felsőrész 2x
 2 eleje alsórész 2x
 3  háta felsőrész, 
félbehajtott anyagból 1x
 4  háta alsórész, 
félbehajtott anyagból 1x
 5 ujja 2x
 6 eleje alátét 2x
 7 háta alátét, 
félbehajtott anyagból 1x
8 zseb 2x
9 zseb alátét 2x
10 eleje felhajtásalátét 2x
11  háta felhajtásalátét, 
félbehajtott anyagból 1x
12 ujja alátéte 2x

Varrás
Anyag fonákja
Anyag színe
Papír szabásminta

Tudnivalókat a bőr és műbőr varrásához 
ld.: http://burda.hu/burda_praktikus/
bor-es-mubor/

1 Mellszűkítő 
Hajtsuk össze az eleje felsőrészt 
színével befelé a szűkítő középvonalán. 
Gombostűzzük és varrjuk össze a 
szűkítő vonalait a szélétől a csúcsáig. 
A csúcsában csomózzuk el a szálakat. 
Vasaljuk lefelé a szűkítőt.

2 Szabásvonalvarrás 
Vágjuk le 5 mm szélesre az eleje felső- 
és alsórész szabásvonalvarrásainak 
ráhagyását. Illanókrétával húzzunk 
egy segédvonalat az eleje alsórész 
felső szélétől 1 cm-re. A segédvonalra 
illesztve a szélét gombostűzzük a 
felsőrészt fonákoldalával az alsórész 
színére, 5 mm szélesen varrjuk rá, 
1-es varrásjel. Ugyanígy varrjuk a háta 
szabásvonalvarrását, 2-es varrásjel.

3 Zseb 
Csipesszel rögzítsük a zseb alátétét 
a zseb felső szélére fonákoldalakkal 
szemben. Tűzzük le a zseb felső szélét 
5 mm és 4 cm szélesen, az alátétet 
fogjuk a varrásba, a varrás végét 
visszaöltéssel rögzítsük. Jelöljük be az 
alsórészen a zseb felvarrási vonalának 
sarokpontjait: a rádlival finoman 
nyomjuk át, illanókrétával jelöljük be.

Extra szabásminta rózsaszín 
alányomással
A szabásmintaív: 1, 2, 3 és 6
B szabásmintaív: 4, 5 és 7-12 

Varróiskola kezdo“knek

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

WEBKANTEN

STOFFBRUCH 34 - 44Stoff 140 cm 55 “

Felfektetési rajz
140 cm széles művelúr

Szabás: színével befelé hajtott dupla anyagból.

4 Zseb felvarrása 
Kétoldalú ragasztószalaggal ragasszuk 
fel a zsebet az eleje alsórészre. 5 
mm szélesen varrjuk fel a zsebet, a 
varrásvégeken visszaöltéssel. 

5 Váll- és oldalvarrás 
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára. Csipesszel rögzítsük 
és varrjuk össze a vállát, 3-as varrásjel, 
ekkor a háta válla szélét kissé tartsuk 
be. Vasaljuk szét a ráhagyást. Mindkét 
oldalról 5 mm szélesen tűzzük le a 
varrást. Vágjuk le 1 cm szélesre a kiálló 
ráhagyást. Ugyanígy varjuk össze és 
tűzzük le az oldalvarrást, 4-es varrásjel.

6 Alátét
Gombostűzzük az eleje felhajtásalátétet 
az eleje alátét belső szélére, az ábra 
szerint varrjuk rá, 11-es varrásjel. Az 
eleje alátét ráhagyását a varrásvonalig 
vágjuk be (nyíl), és vasaljuk szét a 
ráhagyást. Varrjuk össze az alátét 
vállvarrását, 8-as varrásjel. Varrjuk 
össze a felhajtásalátét oldalvarrását, 
9-es varrásjel. Vasaljuk szét a 
ráhagyásokat. Mindkét oldalról tűzzük 
le a varrásokat 5 mm szélesen. Vágjuk 
le a kiálló ráhagyást.

7 Alátét felvarrása 
Fonákoldalakkal szemben fektessük az 
alátétet a kabátba, illesszük egymásra 
a váll- és oldalvarrásokat. Csipesszel 
rögzítsük és 5 mm szélesen varrjuk fel 
az alátétet. A felhajtásalátétet laza kézi 
öltésekkel varrjuk fel. A nyakkivágás 
alátétét kézzel varrjuk a vállvarrás 
ráhagyására. 

8 Ujja 
Hajtsuk félbe hosszában színével 
befelé az ujját, varrjuk össze, 5-ös 

varrásjel. A ráhagyást vasaljuk szét. 
Mindkét oldalról 5 mm szélesen tűzzük 
le a varrást. Vágjuk le a ráhagyás 
kiálló részét. Az ujja alátét keskeny 
szélét színt színnel szemben varrjuk 
össze, 6-os varrásjel. Vasaljuk szét a 
ráhagyást. Mindkét oldalról tűzzük le a 
varrást.

9 Ujja alátét
Fonákoldalakkal szemben fektessük 
az ujja alátétet az ujja alsó szélére, 
a varrásokat illesszük egymásra, 
csipesszel fogjuk össze a szélét. 5 mm 
szélesen tűzzük le az ujja alsó szélét. Az 
alátét belső szélét laza kézi öltésekkel 
varrjuk le. 

10 Ujja bevarrása 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a karkivágásba: illesszük 
egymásra az ujja varrását és az 
oldalvarrást, a 7-es jeleket, az ujjakör 
jelét és a vállvarrást. Tartsuk be az 

ujjakört a jelölések között. Varrjuk be 
az ujját. A ráhagyást vágjuk le 7 mm 
szélesre, az ujjakör mentén vasaljuk az 
ujjába.

11 Patentok helye
A patentok helye (x) a 6-os részben 
= 34-es méret. Többi méret: az alsó 
helye minden méretnél azonos, a felsőt 
az eleje kivágástól a 34-es méretnél 
talált távolságban jelöljük be, a többit 
egyenletesen osszuk be a kettő közé. 
Fektessük a 6-os részt a jobb eleje 
alátétére, nyomjuk át a jelöléseket, 
illanókrétával jelöljük be a patentok 
helyét.

12 Patentok felvarrása  

A patent felsőrészeket varrjuk fel a jobb 
eleje alátétére, ekkor minden rétegen 
szúrjunk át. Az alsórészeket ehhez 
illeszkedően varrjuk fel a bal elejére.
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