
Sagar Mahajani
രണ്ട് തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് എങ്ങനെ മുറിക്കുകയും, തുന്നുകയും, വക്കുകൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ വഴി പഠിക്കും�

Sagar Mahajani
ഇതിന് ഇരുപതിഞ്ച് നീളവും എട്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള രണ്ട് തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ, മെഷറിങ്ങ് ടേപ്പ്, വാട്ടർ സോല്യുബിൾ മാർക്കർ, ബീഡുള്ള പിന്നുകൾ, കത്രിക എന്നിവ നമുക്ക് വേണം.
തുന്നാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നീളവും വീതിയും തീരുമാനിക്കുന്നതിന് തുണിയുടെ ഗ്രെയിൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇത് ചെയ്യുവാൻ ഒരു എളുപ്പവഴിയുണ്ട്.�

Sagar Mahajani
മടക്കിയ ഒരു തുണിക്കഷ്ണമെടുത്ത് നിരപ്പാക്കി വയ്ക്കുക. തുണി പതുക്കെ വലിച്ച് നോക്കുക. വലിവില്ലാത്തത് നീളവും, ചെറിയ വലിവുള്ളത് വീതിയുമാണ്.

ഇപ്പോൾ തുണി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു.

തുണി രണ്ടായി മടക്കി അകഭാഗം മുകളിൽ വരത്തക്ക വണ്ണം വയ്ക്കുക. നീളത്തിൽ പത്തഞ്ച് അളന്ന് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഏ അടയാളപ്പെടുത്തുക. വീതിയിൽ എട്ടിഞ്ച് അളന്ന് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ബീയും അടയാളപ്പെടുത്തുക. പോയിന്റ് ബീയിൽ നിന്നും കുത്തനെ പത്തിഞ്ച് ദൂരം അളന്ന് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് സി അടയാളപ്പെടുത്തുക. പോയിന്റ് ഏയിൽ നിന്നും വീതിയിൽ എട്ട് ഇഞ്ച് അളന്ന് പോയിന്റ് സി ക്രമീകരിക്കുക.�

Sagar Mahajani
തുണി വെട്ടുന്നതും
യോജിപ്പിക്കുന്നതും എങ്ങനെ �



Sagar Mahajani
ഇനി ഒരു വാട്ടർ സോല്യുബിൾ മാർക്കറും സ്കെയിലും ഉപയോഗിച്ച് നേർവരകളിലൂടെ പോയിന്റുകൾ യോജിപ്പിച്ച് പത്തേ ഇന്റു എട്ട് അളവിൽ ഒരു ദീർഘചതുരം ഉണ്ടാക്കുക.

നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വരച്ച വരകൾക്കുള്ളിൽ തുണികൾ ഒന്നിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് ബീഡുള്ള പിന്നുകൾ കുത്തുക. ഇത് തുണിയുടെ വക്കുകൾ ഒന്നിച്ച് നിർത്തും. തുണി മുറിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ചെയ്യണം.

ഇനി അധികമുള്ള തുണി വരകളിൽ കൂടി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മുറിച്ച് മാറ്റുക. തുണി മുറിച്ച ശേഷം എല്ലാ പിന്നുകളും മാറ്റുക. ഇപ്പോൾ വലിപ്പത്തിൽ ഒരേ പോലെയുള്ള രണ്ട് തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി.

തുണി മറിച്ച് തുണികളുടെ പുറം ഭാഗം ഒന്നിച്ചാക്കുക. വശങ്ങളിലൂടെ പിന്ന് കുത്തുക. ഇപ്പോൾ രണ്ട് തുണിക്കഷ്ണങ്ങളും ഒന്നിച്ച് തുന്നുവാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു.

തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ പ്രസ്സർ ഫുട്ടിന് അടിയിൽ വച്ച് തുണിയുടെ വക്ക് നീഡിൽ പ്ലേറ്റിലുള്ള അര ഇഞ്ച് മാർക്കിങ്ങുമായി യോജിപ്പിച്ച് പ്രസ്സർ ഫുട്ട് താഴ്ത്തുക.  

സ്റ്റിച്ച് പാറ്റേൺ നോബ് ഏയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതിനു ശേഷം സ്റ്റിച്ച് നീളം രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഇടയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഏതാനും ഫോർവേഡ് സ്റ്റിച്ചുകൾ ഇട്ട ശേഷം റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ച് സെലക്ടർ അമർത്തി സ്റ്റിച്ചുകൾ ലോക്ക് ചെയ്യുവാൻ ടോപ്പിലേക്ക് തിരികെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. 

റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ച് സെലക്ടർ റിലീസ് ചെയ്ത് നീളം മുഴുവൻ താഴോട്ട് തുടർന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. മെഷീൻ നിർത്തിയ ശേഷം നീഡിൽ ഇടുന്നതിന് ബാലൻസ് വീൽ കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നേർക്ക് തിരിക്കുക. റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ച് ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഏതാനും റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ചുകൾ തുന്നിയ ശേഷം ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്ത് അവസാനം വരെ തുന്നുക. സ്റ്റിച്ചുകൾ ലോക്ക് ചെയ്യുക. 

ജോലി തീർന്ന ശേഷം പ്രസ്സർ ഫുട്ട് ഉയർത്തി ത്രെഡ് കട്ടർ കൊണ്ട് നൂലുകൾ മുറിക്കുക.

രണ്ട് തുണിക്കഷ്ണങ്ങളും ഒന്നിച്ച് തുന്നിയ ശേഷം തുണിയുടെ പരുക്കൻ വക്കുകൾ സിഗ് സാഗ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങ് വഴി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം.

ഇത് ചെയ്യുവാൻ സ്റ്റിച്ച് പാറ്റേൺ സെലക്ടറിലേയ്ക്ക് പോയി അത് സീയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ങ്ത് സെലക്ടർ വണ്ണിലേയ്ക്ക് നീക്കുക.

തുണിയുടെ വക്ക് ഫുട്ട് ഗ്രൂവിന്റെ വലത് വശവുമായി ചേർത്ത് വയ്ക്കുക.

�



Sagar Mahajani
ബാലൻസ് വീൽ നിങ്ങളുടെ നേർക്ക് തിരിച്ച് നീഡിൽ എങ്ങനെ തുണിക്ക് വെളിയിലേയ്ക്കും അകത്തേയ്ക്കും പോകുന്നു എന്ന് നോക്കുക. ഇത് കൃത്യമായി യോജിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക.

തുണിയുടെ അവസാനം എത്തിയ ശേഷം പ്രസ്സർ ഫുഡ് ഉയർത്തി തുണി എടുത്ത് മാറ്റുക. അധികമുള്ള ത്രെഡ് മുറിച്ച് കളയുക. രണ്ട് കഷ്ണം തുണികൾ എങ്ങനെ മുറിക്കണം എന്നും തുന്നണം എന്നും സിഗ് സാഗ് സ്റ്റിച്ച് വഴി വക്കുകൾ എങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി. 

തുണിക്കഷ്ണത്തിന് നല്ല ഭംഗി തോന്നുന്നത് വരെ ഈ രണ്ട് രീതികളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ തുന്നലുകൾക്ക് മികവ് കൂട്ടുവാൻ ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും.�


