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આ વિડિયોમાં આપણે કાપડના બે ટુકડા કઈ રીતે કાપવા, કઈ રીતે બંનેને જોડવા, અને તેમની કિનારને ફિનિશિંગ કઈ રીતે આપવું તે શીખીશું.�
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આ માટે આપણને 20 x 8 ઇંચનો એક કપડાનો ટુકડો, મેઝરિંગ ટેપ, ફૂટપટ્ટી, વોટર સોલ્યુબલ માર્કર, બીડેડ પિન્સ, અને કાતર જોઈશે. શરુ કરતા પહેલા, કાપડની લંબાઈ, પહોળાઈ કેટલી રાખવી તે નક્કી કરવા માટે, કાપડના તાંતણા જાણવાનું જરૂરી છે. �
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ફેબ્રિકને કટ અને
એટેચ કેવી રીતે કરવું�
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આની એક સહેલી રીત છે. ઘડી કરેલું કાપડ સપાટ પાથરો અને હળવેથી ખેંચો. જે બાજુ તાણી શકાતી હોય તે લંબાઈ રાખો અને જે થોડીક જ તણાય એ પહોળાઈ.હવે તમે કાપડ બ્લોક કરવા માટે તૈયાર છો. કાપડનો ટુકડો બે વાર ઘડી કરો, જેથી ઊંચી બાજુ ઉપર આવે. લંબાઈમાં 10 ઇંચ માપી પોઇન્ટ A માર્ક કરો. હવે પહોળાઈમાં 8 ઇંચ માપી પોઇન્ટ B માર્ક કરો. પોઇન્ટ B થી ઉપર તરફ 10 ઇંચના અંતરે પોઇન્ટ C માર્ક કરો. પોઇન્ટ C ને પહોળાઈમાં, પોઇન્ટ A થી 8 ઇંચના અંતરે એડજસ્ટ કરો. �
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વોટર સોલ્યુબલ માર્કરથી ફૂટપટ્ટી મૂકીને બધા પોઇન્ટ સીધી લાઈનમાં દોરો જેથી 10 x 8 નો લાંબો ચોરસ બને. કાપડને સાથે જોડી રાખવા દોરેલી લાઇન્સની અંદરની તરફ બીડેડ પિન્સ લગાવતા જાવ.કપડું બ્લોક કરતા પહેલા આ કરો. હવે દોરેલી લાઇન્સ પર કાળજીપૂર્વક કાપો. કટિંગ થઇ ગયા પછી, બધી પિન્સ કાઢી લો. હવે તમારી પાસે એક-સરખી સાઈઝના બે ટુકડા છે. કાપડને ખોલી ચત્તી બાજુ ઉપર આવે તેમ મુકો અને સાઇડ્સ પર પિન લગાવતા જાઓ. હવે તમે આ બે ટુકડા જોડી, સીવવા માટે તૈયાર છો. કપડાના ટુકડાને પ્રેશર ફુટ નીચે રાખો. કાપડની ધાર નીડલ પ્લેટ પર અડધા ઇંચના માર્ક પર ગોઠવો અને પ્રેશર ફુટ નીચું કરો.સ્ટીચ પેટર્ન નૉબ A પર અને સ્ટીચ લેન્થ 2 થી 3 ની વચ્ચે રાખો. થોડી ફોરવર્ડ સ્ટીચીસથી શરુ કરો અને રિવર્સ સ્ટીચ સિલેક્ટર દબાવો. રિવર્સ સીવો એટલે સ્ટીચીસ લોક થઇ જશે. રિવર્સ સ્ટીચ સિલેક્ટર છોડી દો અને આખી લંબાઈ છેક સુધી સીવી લો. મશીન બંધ કરો, બેલેન્સ વ્હીલ હાથેથી પોતાની તરફ ઘુમાવો.હવે તમે સોય નાખી શકશો.રિવર્સ સ્ટીચ બટન દબાવો અને થોડી રિવર્સ સ્ટીચીસ લો.બટન છોડી દો અને છેક સુધી સીવી લો. આ રીતે ટાંકા લોક થઇ જશે. આટલું થયા પછી પ્રેશર ફુટ ઊંચું કરો અને દોરા થ્રેડ કટરથી કાપી નાખો. બે ટુકડાને આ રીતે સાથે સીવ્યા પછી, કાપડની ધાર પર ઝિગઝેગ સ્ટીચ વાપરી, ફિનિશિંગ આપવું જરૂરી છે. આ કરવા તમે સ્ટીચ પેટર્ન સિલેકટર C પર રાખો અને સ્ટીચ લેન્થ સિલેક્ટર 1 પર રાખો. કપડાંની કિનાર ફુટ ગ્રુવની જમણી બાજુએ ગોઠવો. �
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બેલેન્સ વ્હીલ તમારી તરફ ફેરવો અને જુઓ સોય કપડાંની બહાર કેવી રીતે જાય છે અને કેવી રીતે કપડાંની ઉપર આવે છે. જો આ બરાબર થતું હોય તો સીવવાનું ચાલુ રાખો. આખું સિવાઈ ગયા પછી પ્રેશર ફુટ ઊંચું કરો, કપડું કાઢો અને વધારાના દોરા કાપી નાખો. હવે તમને કપડું વેતરતા, સીવતા અને ઝિગઝેગ સ્ટીચથી ફિનિશિંગ આપતા આવડે છે.આ બે મેથડ જ્યાં સુધી તમારું કામ સફાઈદાર ના બને ત્યાં સુધી પ્રેક્ટિસ કરો. તમારા કામને સુંદર બનાવવા આ તમને ખુબ કામ આવશે.�


