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ह्या वीडियो मध्ये आपण ब्लाइंड हॅम करायला शिकू. 棠
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यासाठी आपण मशीन बरोबर येणार्या ब्लाइंड हॅम फुट चा वापर करू. तुम्हाला लागणार एका कापडाचा तुकडा, ब्लाइंड हेममिंग फुट, बीडीत पिन्स , इसतरी आणि मॅचिंग धागा. दहा बाय दहा इंचांचा कापड घ्या. 

आता कापडाची उलटी बाजू समोर ठेवा आणि त्याची खालची बाजू अर्ध्या इंचाने दुमडा. आणि त्याला ख्रिस करा म्हणजे ती टिकून राहील. आता याला अर्ध्या इंचाच्या फोल्ड वर वरच्या बाजूला घ्या. 

फोल्ड मध्ये मध्य भागापर्यंत च घ्या, जसे वीडियो मध्ये दाखवला आहे. आता या फोल्ड्स ला नीट टिकवून त्यांच्यावर इसतरी करा. यांनंतर इसतरी केलेल्या फोल्ड्स ला पीन मारुन टिकवा. ब्लाइंड हेम करण्यापूर्वी दोन टीन वेळा प्रॅक्टिस करा. 

एकदा तुमचा फोल्ड्स बरोबर तयार झाले की ते स्विंग मशीन कडे आणा. ब्लाइंड हेममिंग फुट ला जोडण्यसाठी बॅलेन्स वील ला आपल्याकडे फिरवा. सुईला वरती करा, प्रेशर फुट उचलून लिवर ढकला म्हणजे आधीचे फुट मोकळा होईल. 

आता ब्लाइंड हेममिंग फुट ला क्लॅंप खाली करून लावा. ब्लाइंड हेममिंग फूओत लावलेले असताना त्याच्या खाली फोल्ड केलेला कापड आणा. आणि सुई प्रमाणे कड बरोबर संरेखित करा. 

आता फुट खाली आणा. पॅटर्न्स लिट्टर नॉब ला फ स्टिच वर सेट करा, आणि लेंथ ला दोन ते टीन च्या मध्ये ठेवा. बॅलेन्स वील आपल्याकडे फिरवून बघा की सुई बरोबर फोल्ड वर येत आहे का. �
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आता काळजीपूर्वक शीलाई करा, ब्लाइंड हेमम फुट गाइड बरोबर फोल्ड वर चालायला पाहिजे. शेवटला कपडा काढून धागे कापा. बस तुमचा हेममिंग झालाय. 

फोल्ड उघडून पहा, की टाके हेममिंग ला कसे जोडतात. आता कापाडला सुळटे करून पाहा, की टाके किती बारीक आणि नसल्या सारखे आलेत. 

कुठलाही कापड हेममिंग केला की त्याला इसतरी ची गरज असतेच. इसतरी केलेला कपडा व्यवस्थित दिसतो, हा एक हेममिंग केलेला स्कर्ट आहे, सुलट्या बाजूला टाके अगदी ठिपक्यांच्या स्वरुपात आहे. 

याने कपड्याला प्रोफेशनल लुक येतो. हॅमिंग प्रत्येक प्रकारच्या कपड्यावर प्रॅक्टिस करा. जो पर्यंत तुम्ही कॉन्फिडेन्स न अचूक हेममिंग शिकर्त नाहीत!�


