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ఈ వీడియో లో మిషన్ తో పాటు వచ్చే బ్లైండ్ హెమ్ ఫుట్  ఉపయోగించి బ్లైండ్ హెమ్ ఎలా చెయ్యాలో మనం నేర్చుకుందాము�

Sagar Mahajani
దీనికి మీకు ఒక బట్ట ముక్క, బ్లైండ్ హెమ్మింగ్ ఫుట్ , గుండుసూదులు, ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఇస్త్రీ పెట్టె, మెచింగ్ దారం కావాలి.

ఒక 10/10 అంగుళాల బట్ట ముక్కతో దీన్ని చేద్దాము ..బట్టను కిందివైపు పైకి వచ్చేలా పెట్టండి .. దాని అంచులో అర అంగుళం మడవండి..మీకు వీడియో లో కనిపిస్తున్నట్టు ఆ మడత అలాగే మధ్యలోకి వచ్చేలా దానిపై మరో అంగుళం మడత వెయ్యండి .

ఈ మడతలు అక్కడే ఉండేందుకు  అంచులు ఇస్త్రీ చెయ్యండి..ఇస్త్రీ చేసిన తరువాత బట్ట పై మడతలు కదలకుండా గుండు సూదులు వెయ్యండి , నిజానికి మీరు బ్లైండ్ హెమ్మింగ్ చేసే ముందు ..కొన్ని సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది 

మడతలు నీట్  గా వచ్చాక కుట్టు మిషన్ దగ్గరకు తీసుకెళ్ళండి

బ్లైండ్ హెమ్మింగ్ ఫుట్ జోడించెందుకు సూదిని పైకి తీయ్యండి.బ్యాలన్స్ వీల్ ని చేత్తో మీ వైపు  కి తిప్పి ఫ్రెషర్ ఫుట్ ని పైకి తీసి లివర్ నొక్కి దానికి ఉన్న ఫుట్ రీలీజ్ చేయండి.

దానికి సరిగ్గా బ్లైండ్ హెమ్మింగ్ ఫుట్ పెట్టి లివర్ కిందకు దించి దానికి పట్టుకొనేలా చెయ్యండి ..బ్లైండ్ హెమ్మింగ్ ఫుట్ జోడించిన తరువాత మడతపెట్టిన బట్ట ముక్కను ఆ ఫుట్ అడుగున సూది మడిచిన అంచును సరిగ్గా వచ్చేలా పెట్టి ఫుట్  కిందకు దించండి 

పేటన్ సెలక్టెడ్ నాబ్ ను F స్టిచ్ కి పెట్టండి , స్టిచ్ లెంగ్త్ ను 2,3, కి మధ్య లో పెట్టండి , బ్యాలన్స్ వీల్ చేత్తో మీ వైపు కి తీప్పి సూది సరిగ్గా మడతపైనా ఉండేలా చూడుకోండి�
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Sagar Mahajani
జాగ్రత్త గా కుట్టడం మొదలు పెట్టండి , బ్లైండ్ హెమ్ ఫుట్ మడత పైన వస్తుండేలా చూసుకోండి ..మీరు చివరకు చేరగానే ఫుట్ పైకి తీసి అదనపు దారం కట్ చెయ్యండి .

అంతే మీ హెమింగ్ పూర్తి అయ్యింది ..మడత తెరిచి చూడండి. స్టిచ్ పేటన్ వాటిని ఎలా పట్టి  ఉంచ్చిందో చూడండి .బట్టను బాగున్న వైపు తిరగేసి అది ఎంత బాగుందో , కుట్లు ఎంత కనిపించకుండా ఉన్నాయో చూడండి .

మీరు ఏదైనా బట్టకు హెమ్మింగ్ చేస్తే దాని ఐరన్ చెయ్యడం చాలా ముఖ్యం.  అది నీట్ గా ఉండేలా చేస్తుంది .

ఇది హెమ్మింగ్ చేసినా స్కార్ట్ పైనాస్టిచెస్ ఉన్న వైపు కుట్లు ఉన్నా చోట చిన్ని చుక్కలు మాత్రమే కనిపిస్తాయి ..అది దానికి ప్రొఫెష్నల్ లుక్ ఇస్తుంది .

మీకు నమ్మకం వచ్చేవరకు అన్నీ రకాల బట్టలపై హెమ్మింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మరియు చక్కటి హెమ్మింగ్ చేయండి.�


