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Méret: 34, 36, 38, 40, 42, 44
Hossza: 68 cm
Hozzávalók:
1,60 – 1,60 – 1,65 – 1,65 – 1,65 – 1,70
m 140 cm széles viszkózsztreccs;
1,45 – 1,45 – 1,45 – 1,50 – 1,50 – 1,50
m 140 cm széles bélés; rávasalható
szövött közbélés; 1 db gomb
Másoljuk le a szabásmintaívről.
Férccel jelöljük át az anyag színére
az illesztési vonalakat és a felhajtás
vonalát.
Ráhagyások:
1,5 cm varrásráhagyás (bélésen is),
alján és ujja alján (1, 4, 5, 8, 9-es
részek) 4 cm felhajtás
Szabás:
Kabát anyag:
1 eleje középrész
2x
2 eleje oldalrész
2x
3 zsebpánt
2x
4 háta középrész
2x
5 háta oldalrész
2x
6 eleje alátét
2x
7 háta alátét, félbehajtott anyagból 1x
8 felsőujja
2x
9 alsóujja
2x
Bélés:
2 eleje oldalrész a bélés vonaláig 2x
5 háta oldalrész
2x
8 felsőujja
2x
9 alsóujja
2x
12 eleje középrész
2x
13 háta középrész,
félbehajtott anyagból
1x
14 zseblap
2x
Vasaljunk közbélést a 3, 6, 7-es részre.
Vasaljunk 4 cm széles közbéléspántot
az eleje középrész zsebnyílás
szélére, valamint az eleje, háta és ujja
felhajtásráhagyására.
Varrás:
Anyag színe
Anyag fonákja
Közbélés
Bélés
Eleje szűkítő/ Háta középvarrás
1-es ábra
Hajtsuk össze az eleje és háta
középrészt
színével
befelé.
Gombostűzzük és varrjuk össze a
szűkítő vonalait a csúcsok felé. A
mellszűkítőt lefelé, a válla szűkítőt a
háta közepe felé vasaljuk. Fektessük
egymásra színt színnel szemben a
háta alkatrészeket, varrjuk össze
a középvarrást. Vasaljuk szét a
ráhagyást.
Zsebpánt
2-es ábra
Hajtsuk félbe hosszában, és vasaljuk
le a zsebpántot. Gombostűzzük
össze a nyitott széleket. Színt színnel
szemben gombostűzzük a zsebpántot
az eleje középrész illesztési vonalára,
2 jel.

Zsebpánt és zseblap felvarrása
3-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük
a bélés zseblapot a zsebpánt fölött
az eleje középrészre. Varrjuk fel a
zseblapot, a zsebpántot is fogjuk a
varrásba, a varrás a jelölt sarokban
fejezzük be. Vágjuk be az elejét az
utolsó öltésig (nyíl).
Zseblap behajtása
4-es ábra
Fordítsuk be a zseblapot, a
zsebpántot hajtsuk fel. Férceljük és
vasaljuk le a széleket. Az illesztési
vonalon gombostűzzük a zsebpántot
az eleje oldalrészre. Férceljük le
a felső szélét, az oldalsó széleket
férceljük egymásra.
Eleje szabásvonalvarrás		
5-ös ábra
Színt színnel szemben fektessük
az eleje középrészt az eleje
oldalrészre, gombostűzzük össze a
szabásvonalvarrást, 1 jel, a jelölést
illesszük a zsebpánt felső szélére (nyíl).
Férceljük össze a szabásvonalvarrást,
folytatólag
férceljük
össze
a
zseblapok szélét. Varrjuk össze a
szabásvonalvarrást, a zseblapokat az
oldalsó széléig. A ráhagyást vasaljuk
az eleje középrészbe. A zseblapokat
férceljük az oldalsó szélére.
Háta szabásvonalvarrás 6-os ábra
Színt színnel szemben fektessük a
háta oldalrészt a háta középrészre,
gombostűzzük, és varrjuk össze a
szabásvonalvarrást, 3 jel. A ráhagyást
vasaljuk a háta középrészbe.
Válla és oldalvarrás
7-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az
elejét a hátára, gombostűzzük és
varrjuk össze a vállát, 4 jel, ekkor a háta
válla szélét tartsuk be. A ráhagyást
vágjuk be a sarokban az ábra szerint,
majd vasaljuk szét. Gombostűzzük
és varrjuk össze az oldalvarrást, 6 jel,
a zseblapot is fogjuk a varrásba. A
ráhagyást vasaljuk a hátába.
Alátét
8-as ábra
Varrjuk össze az alátét vállát, 5 jel. A
ráhagyást vágjuk be és vasaljuk szét.
Színt színnel szemben gombostűzzük
az alátétet a kabátra, a vállvarrásokat
illesszük egymásra. Az ábra szerint
varrjuk fel az alátétet. A ráhagyást
vágjuk keskenyre, a felhajtást az alátét
vége előtt 2 cm-ig (nyíl). Az ívelésnél
vágjuk be a ráhagyást. Tisztázzuk el
a felhajtást.

Alátét behajtása, felhajtás
9-es ábra
Hajtsuk be az alátétet és a
felhajtásráhagyást.
Férceljük
és
vasaljuk le a széleket. Laza, láthatatlan
kézi öltésekkel varrjuk le a felhajtást
Ujja varrása
10-es ábra
Színt színnel szemben fektessük az
alsóujját a felsőujjára, gombostűzzük
és varrjuk össze az ujja hátsó
varrását, 7 jel. Vasaljuk szét a
ráhagyást. Az ujjakör betartásához
nagy öltéshosszal varrjunk végig a
jelölések között a jelölt varrásvonal
mindkét oldalán. Hajtsuk félbe
hosszában színével befelé az ujját.
Gombostűzzük és varrjuk össze az
ujja eleje varrását, 8 jel. vasaljuk szét
a ráhagyást. Vasaljuk be, és kézzel
varrjuk le az ujja felhajtását.
Ujja bevarrása
11-es ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük
az ujját a karkivágásba: a felsőujja
és az eleje 11-es jelét egymásra, az
alsóujja jelölését az oldalvarrásra,
az ujjakör jelölését a vállvarrásra
illesszük. Húzzuk meg az ujjakör
alsószálát annyira, hogy az ujja a
karkivágásba illeszkedjen. Férceljük
és varrjuk be az ujját az ujja felől. A
ráhagyást az ujjakör mentén vasaljuk
az ujjába.
Bélés varrása
12-es ábra
Varrjuk össze a középrész szűkítőjét.
varrjuk az oldalrészt a középrészhez, 1
jel, ekkor vágjuk be az eleje középrészt
a sarokban. Hajtsuk össze hosszában
színével befelé a háta középrészt. A
kényelmi hajtáshoz varrjunk végig a
jelölt vonalon, visszaöltéssel a varrás
végén. Vasaljuk oldalra a hajtást.
Varrjuk össze a bélést, az azonos
számokat illesszük egymásra. A
bélés és a bélésujja alsó szélének
ráhagyását vasaljuk be.
Bélés bevarrása
13-as ábra
Színt színnel szemben gombostűzzük
a bélést az alátét belső szélére,
13 jel, a vállvarrásokat illesszük
egymásra. Varrjuk fel a bélést, a háta

nyakkivágásnál a csillagok között
tartsuk be. A varrást a felhajtás széle
fölött 10 cm-rel kezdjük és fejezzük
be (nyíl). Visszaöltéssel rögzítsük a
varrásvégeket.
Bélés befordítása
14-es ábra
Hajtsuk be a bélést, a ráhagyást
vasaljuk a bélésbe, az ujját is húzzuk
egymásba. A bélés alsó szélét (az
ujján is) kissé csúsztassuk felfelé, és
kézzel varrjuk a felhajtásra. A bélés
többlethosszát hajtásként fektessük
le, kézzel varrjuk a maradék bélést
az alátétre, az alátétet a felhajtásra.
varrjunk vízszintes gomblukat a jobb
elejébe a jelölésnél. varrjuk fel a
gombot a bal elejére.
Extra szabásminta, rózsaszín
alányomással

Kiszabandó
részek:
A szabásmintaív:
1-8
B szabásmintaív:
9 és 12-14
Felfektetési rajzok
140 cm széles anyag
Stoff 140 cm 55 “
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140 cm széles
bélés
Futter 140 cm 55 “
34 - 44
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Szabás: színével befelé hajtott dupla
anyagból.
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