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ह्या वीडियो मध्ये आपण कापड कसे कापायचे, दोन कापडाचे तुकडे कसे जोडायाचे आणि काठांवर फिनिशिंग कसे द्यायचे हे शिकू.�
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ह्या साठी आपल्याला लागणार वीस बाय आठ इंचांचा कापडाचा तुकडा, मेझर टेप, फुट पट्टी, वॉटर सॉल्युबल मार्कर, बीडीतपीना, आणि कात्री. सुरू करण्या आधी कापडाचे ग्रेड समजणे महत्वाचे आहे. यावरून लांबी कुठली आणि रुंद बाजू कुठली हे कळते. या सोप्या पद्धतीने हे जाणवून घेऊ या.�
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दुमडलेला कापड घ्या आणि सपाट ठेवा. अलागत त्या कापडाला ताना, लांबी ताणली जात नाही, रुंदी थोडी शी ताणली जाते. आता तुम्ही कापड ब्लॉक करायला शिकणार आहात. दोन भागात दुमडलेला कापड उल्टा करून ठेवा. दहा इंच लांब वर पॉइण्ट ए मार्क करा. आणि आठ इंच रुंदी वर पॉइण्ट बी मार्क करा. पॉइण्ट बी पासून वरती दहा इंचा वर पॉइण्ट सी मार्क करा. पॉइण्ट सी ला पॉइण्ट ए पासून आठ इंचानवर अड्जस्ट करा. �
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कपड्यांना कापून 
आणि संलग्न कसे करावे�
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आता वॉटर सॉल्युबल मार्कर आणि पट्टी च्या मदतीने हे पॉइण्ट्स दहा बाय आठ ची आयता कृती तयार होणार त्या पद्धतीने जोडा. बीडीत पिणांनी कापड जोडुन घ्या. असे केल्याने काठ व्यवस्थित टिकतील. कापायला सुरूवात करण्या आधी हे केलेच पाहिजे, आता उरलेला कापड कात्रीने जपून लाइन प्रमाणे कापा. झाल्यावर पिना काढून घ्या. 

आता तुमच्या कडे दोन एकसारखे कापडाचे तुकडे आहेत. कापडाच्या सुलट्या बाजूबरोबर पिना लावून जोडा. आता तुम्ही हे दोन तुकडे शिवायला तयार आहात, तुकडे प्रेशर फुट च्या खाली आणा. काठच्या वर आर्धा इंचा च्या मार्किंग वर बरोबर सुई ठेवा. आणि प्रेशर फुट खाली करा, स्टिच पॅटर्न नॉब ए वर आणि स्टिच लेंथ दोन आणि तीन च्या मध्ये ठेवा. थोडे फॉर्वर्ड टाके घेऊन रिवर्स स्टिच बटन दाबा. 

आता शिवलेल्या भागावर रिवर्स स्टिच करा, म्हणजे टाके लॉक होतील. आता रिवर्स स्टिच रिलीस करून लांबी शिवून घ्या. मशीन बंद करा, बॅलेन्स वील्स स्वता: कडे फिरवून सुई खाली करा. आता रिवर्स स्टिचबटन दाबून काही रिवर्स टाके घ्या. बटन रिलीस करा, शेवट पर्यंत टाके घ्या म्हणजे स्टिच लॉक होणार. 

शीलाई काम झाल्यावर प्रेशर फुट वर करा, आणि उरलेल्या दोरा थ्रेड कटर ने कापून टाका. दोन कापड शिवून घेतल्या नंतर त्यांची काठ व्यवस्थित दिसणार या साठी ज़िग ज़ॅग स्टिच घ्या. हे करण्यासाठी स्टिच पॅटर्न सेलेक्टर सी वर ठेवा. आणि स्टिच लेंथ सेलेक्टर एक वर ठेवा. कापडाची काठ व्यवस्थित ग्रूव च्या उजव्या बाजूला ठेवा. �
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आता बॅलेन्स वील तुमच्या दिशेने ठेवा, आणि सुई कापडाच्या आत आणि बाहेर कशी फिरते ते बघा. जर टाके नीट पडत असतील तर शीलाई पुढे सुरू ठेवा. कापडाचे शेवटला आल्यावर प्रेसर फुट वर करा, कापड काढून घ्या आणि अधिक राहिलेला दोरा कापून टाका. आता तुम्ही शिकले दोन कापडाचे तुकडे कसे जोडायाचे आणि काठ कश्या शिवायच्या. या कामात कौशल्या येई पर्यंत दोन्ही पद्धतीचा वापर करा. सतत प्रयत्न केल्याने सर्वात उत्तम शीलाई होणे निश्चितच आहे.�


