
112 Kiskabát dd

Méret: 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 58 cm
Hozzávalók:
Minden mérethez 1,95 m  
140 cm széles pamut keverékszövet;  
1,35 m 140 cm széles bélés; 
rávasalható szövött közbélés; 1 db 
nagy felvarrható patent
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is), 
alján 4 cm felhajtás (2, 3 és 11 rész)
Szabás:
1 eleje felső rész  2x
2 háta  2x
3 oldalrész 2x
4 ujja 2x
5 eleje alátét 2x
6 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
7 ujja alátét  2x
11 eleje alsó rész  2x
12 ujja hajtóka  4x
13 zseb 2x
14 zsebfedő 2x
Bélés: 
3 oldalrész 2x
4 ujja 2x
3 oldalrész 2x
4 ujja 2x
15 eleje felső rész  2x
16 háta  2x
18 eleje alsó rész 2x
19 zseb 2x
Vasaljunk közbélést az 5, 6, 7, 12 és 
14-es részre.

Varrás:
Anyag fonákja
Anyag színe
Közbélés
Bélés

1 Eleje vízszintes 
szabásvonalvarrás 
Színt színnel szemben fektessük az 
eleje felső részt az eleje alsó részre, 
varrjuk össze a szabásvonalvarrást,  
2 jel. A ráhagyást vasaljuk lefelé,  
5 mm szélesen tűzzük le a varrást.

2 Eleje függőleges 
szabásvonalvarrás 
Színt színnel szemben fektessük 
az oldalrészeket az elejére, 
gombostűzzük és varrjuk össze a 
szabásvonalvarrást, 3 jel. A varrást 
a vízszintes varrásnál kezdjük 
és fejezzük be. A varrás végét 
visszaöltéssel rögzítsük. Az eleje felső 
részt az öltésig vágjuk be a jelölésnél 
(nyíl). Vasaljuk szét a ráhagyást.

3 Zseb 
Színt színnel szemben fektessük a 
bélés zseblapot a kabát zseblapra 
szabott alátétre, varrjuk össze a 
szélét, kis részt hagyjunk nyitva a 
kifordításhoz. A ráhagyást vasaljuk a 
bélésbe. A hajtásvonalon hajtsuk ki 
az alátétet. Gombostűzzük a bélés 
zseblapot a kabát zseblapra, varrjuk 
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össze a szélét. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az ívelésnél vagdossuk be. 
Fordítsuk ki, és vasaljuk le a zsebet, 
varrjuk be a nyílást. Az illesztési 
vonalon gombostűzzük, és 5 mm 
szélesen varrjuk fel a zsebet az elejére.

4 Zsebfedő
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a kabát zsebfedőt a bélés 
zsebfedőre, az ábra szerint varrjuk 
össze a széleket, a varrásvégeken 
visszaöltéssel. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az ívelésnél vagdossuk be. 
Fordítsuk ki a zsebfedőt, férceljük és 
vasaljuk le, 5 mm szélesen tűzzük le. A 
felvarrási szélén vágjuk le a ráhagyást 
5 mm szélesre, összefogva tisztázzuk 
el. Gombostűzzük és varrjuk fel az 
elejére a zsebfedőt az ábra szerint a 
zseb fölött 1 mm-rel a varrásvégeken 
visszaöltéssel. Vasaljuk le a zsebfedőt, 
felső szélét tűzzük le 5 mm szélesen.

5 Háta szabásvonalvarrás/ 
középvarrás
Varrjuk össze a háta 
szabásvonalvarrást mint az elején, 
ld. 2. ábra, 4 jel. A ráhagyást vasaljuk 
szét. Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a háta részeket, varrjuk 
össze a középvarrást. A ráhagyást 
vasaljuk oldalra, 5 mm szélesen 
tűzzük le a középvarrást.

6 Vállvarrás
Színt színnel szemben fektessük az 
elejét a hátára, gombostűzzük és 
varrjuk össze a vállát, 5 jel, ekkor a 
háta válla szélét a nyakkivágástól a 
jelölésig tartsuk be. Vasaljuk szét a 
ráhagyást. Varrjuk össze színt színnel 
szemben az alátét vállát, 6 jel. Vasaljuk 
szét a ráhagyást.

7 Alátét felvarrása
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az alátétet az elejére és a háta 
nyakkivágásra, a vállvarrásokat ekkor 
illesszük egymásra. Varrjuk fel az 
alátétet az alsó széle, eleje széle és a 
kivágás mentén. A ráhagyást vágjuk 
keskenyre, az ívelésnél vagdossuk be, 
a sarkokon ferdén vágjuk le.

8 Alátét befordítása/ felhajtás
Hajtsuk be az alátétet és a felhajtást. 
Férceljük és vasaljuk le a szélét. A 
felhajtásráhagyást laza kézi öltésekkel 
tűzzük le.

9 Ujja/ hajtóka/ alátét
Varrjuk össze az ujját, 7 jel. A 
ráhagyást vasaljuk szét. Az ujja 
alátét és ujja hajtóka keskeny szélét 

varrjuk össze egy-egy körré, 9 és  
10 jel. Vasaljuk szét a ráhagyást. Színt 
színnel szemben fektessünk egymásra 
egy-egy közbéléssel megerősített és 
sima hajtókát, a varrásokat illesszük 
egymásra. Varrjuk össze a felső szélét. 
Fordítsuk ki és vasaljuk le a hajtókát, 
nyitott szélét gombostűzzük össze.

10 Ujja hajtóka felvarrása
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a hajtókát az ujja alsó szélére, a 
varrásokat illesszük egymásra, 11 jel. 
Gombostűzzük az alátétet a hajtóka 
fölé, varrásokat illesszük egymásra. 
Varrjuk össze a széleket. A ráhagyást 
vasaljuk az alátétbe, és szorosan a 
varrás mellett tűzzük le. Hajtsuk be az 
alátétet, és laza kézi öltésekkel varrjuk 
le.

11 Ujja bevarrása
Színt színnel szemben gombostűzzük 
az ujját a szabásvonalvarrások 
között a karkivágás alsó részére, az 
ujja varrását illesszük az oldalrész 
jelölésére, az ujja és az oldalrész 
8-as jelét egymásra. Saroktól sarokig 
varrjuk be az ujját a varrásvégeken 
visszaöltéssel. Gombostűzzük és 
varrjuk fel a maradék ujját, az ujjakör 
jelölését illesszük a vállvarrásra. 
A ráhagyást vágjuk keskenyre, és 
vasaljuk a kabátba.

12 Bélés varrása
Színt színnel szemben fektessük 
egymásra a háta részeket, varrjuk 
össze és a jelölés szerint tűzzük le a 
kényelmi hajtáshoz a varrásvégeken 
visszaöltéssel. Vasaljuk oldalra a 
hajtást. Varrjuk össze a bélés varrásait, 
az ujját is varrjuk fel.

13 Bélés bevarrása 
Színt színnel szemben gombostűzzük 
a bélést az alátétre, 15 jel, a 
vállvarrásokat illesszük egymásra. 
Varrjuk fel a bélést, a varrást az 
alsó széle fölött 5 cm-rel kezdjük 
és fejezzük be (nyíl). Vágjuk be a 
ráhagyást a háta nyakkivágásnál. 
Vasaljuk a ráhagyást a bélésbe.

14 Kabát bélelése
Fonákoldalakkal szemben fektessük 
a bélést a kabátba, az ujját is húzzuk 
bele. A bélésujja alsó szélét hajtsuk 
be, kissé csúsztassuk felfelé, és kézzel 
varrjuk az ujjaalátétre. A bélés alsó 
szélét hajtsuk be, kissé csúsztassuk 
felfelé, és kézzel varrjuk a felhajtásra.A 
bélés többlethosszát kis hajtásokban 
engedjük le. A maradék bélést kézzel 
varrjuk az alátétre. Az alátétet varrjuk a 
felhajtásra. Varrjuk fel a patentot, ekkor 
egyenletes öltésekkel valamennyi 
rétegen szúrjunk át.
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Felfektetési rajz
140 cm széles anyag

140 cm széles bélés

Szabás: színével befelé hajtott 
dupla anyagból.
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