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ह्या वीडियो मध्ये मल्टी पर्पस आणि सुरेख बॅग कशी बनवायची ते शिकणार! जेव्हा तुमच्याकडे ऐटीत फिरण्यासाठी आणि खरेदीच समान टाकण्यासाठी एक सुंदर बॅग असेल तर प्लास्टिक ला नाही म्हणन खूप्प सोप आहे. हो ना! �
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सामान काय लागेल ते पाहुया!

पुरेश्या आकाराची बॅग बनविण्याकरिता तुम्हाला लागणार १८ इंच उंची आणि ३४ इंच रुंदीच रंगीत कापड , खांद्यावर लटकवीन्यासाठी पट्टी जी सुंदर आणि मजबूत असेल म्हणजेच तुमच्या सामानच ओझ ती घेऊ शकणार आणि भरपूर पिना.

सुरू करूया कापड रुंदीच्या बाजूने उघडा आणि कपडाच्या आतील बाजूच्या कडा अश्या जुळवा.  �
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सुरू करूया कापड रुंदीच्या बाजूने उघडा आणि कपडाच्या आतील बाजूच्या कडा अश्या जुळवा.  

कड्या तंतोतंत जुळवा आणि त्या हलू नयेत म्हणून दाखवल्या प्रमाणे त्यांना पिना लावा. वरची बाजू उघडी ठेवायला विसरू नका. कापड शीलाई मशीन जवळ न्या. �
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स्टिच पॅटर्न सेलेक्टेर् ला ए वर आणि स्टिच लाईन सेलेक्टर ला २ आणि ३ च्या मध्ये ठेवा, शीलाई सुरू करा. रिवर्स स्टिच शीलाई चा उपयोग करून दोन्ही कोपरे टाक्याने लॉक करायला विसरू नका. पिनाच्या बाजूने शिवायला सुरूवात करा आणि शेवट पर्यंत शिवत जा. 
धागे कापून घ्या आणि शिवलेल्या बाजूच्या पिना काढा.दुसरी बाजू शिवण्यासाठी सुद्द्धा तीच पद्द्धात वापरा.आता ओवरच स्टिच वापरुन दोन्ही बाजूंच्या कडा शिवून घ्या. हे करण्यासाठी स्टिच पॅटर्न सेलेक्टर सी वर आणि स्टिच लेंथ सेलेक्टर एक वर ठेवा. फुट  खाली योग्य पद्धतीने मधोमध ठेवा, सुई आपल्याला दिसेल. 

बॅलेन्स वील फिरवून हे आपल्याला निश्चित करून घ्या की सुई कापड आणि कापडाच्या कडेवर जाते आहे की नाही हे उघडे कडे लॉक कारण्यसाठी काळजीपूर्वक शिवा. आणि याची मजबूत तशीच परिपूर्ण काठ बनवा. 
कापड बाहेर काढा आणि कात्रीने दोघी बाजूचे अतिरिक्त धागे कापून टाका. जर कपड्यातून काही धागे बाहेर येत असतील तर ते सुद्धा फिनिशिंग साठी काढून टाका. आता वरची कड घडी घालून हॅंडल लावायचे आहे. शिवलेला एका भागापासून सुरूवात करा आणि वरची बाजू दोनदा दुमडा.पहिल्यांदा एक चतुरांश आणि दुसर्यांदा अर्धा इंच. 

हॅंडल एक टोक घ्या आणि त्याला दुमडलेल्या भागामध्ये घाला. दुमडलेला सर्व भाग व्यवस्थित टिकवण्यासाठी पिणांनी लावून घ्या. 
कपडाच्या घडीवर पिना तो पर्यंत लावत जा जो पर्यंत तुम्ही दुसर्या टोकाला पोहोचत नाही.

 पट्टी वर पिळ आली नाही याची खात्री करून घ्या. आता हॅंडल चे दुसरे टोक सुद्धा घडीमध्ये पिणांनी  टिकवा. 
घडी आणि हॅंडल ला पीण लावून झाले की शीलाई करायला सुरूवात करूया. स्टिच पॅटर्न सेलेक्टर ला ए वर आणि स्टिच लेंथ सेलेक्टर ला अडीच वर ठेवा. आता दुमडीसह कडा शिवायला सुरूवात करा. 

जसे जसे तुम्ही पिना पर्यंत याल तसे तसे पिना काढायला विसरू नका. खांद्याची पट्टी मजबूत करण्यासाठी आणि चांगली फिणिश देण्यासाठी घडीवर बरोबर फोल्ड करा. सील पासून दाखविल्याप्रमाणे सुरूवात करा. �
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टाक्यावर इसतरी करा आणि पिशवी आता सुलट करा. कोपरे सरळ करून घ्या म्हणजे ते बरोबर दिसतील.
 आता तुम्ही निर्धास्त पणे नव्या कोरया पर्यावरण स्नेही शॉपिंग बॅग घेऊन खरेदी करायला तयार आहात. तर मग आता अश्या बॅग्स आपल्या मित्रांना मैत्रिणींना आणि प्रियजनांना द्या हे पर्यावरणासाठी तुमचे छोटेसे पाऊल आहे, नक्कीच, तुम्ही त्यांच प्रेम जिंकणार.�


