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આ તમારો પહેલો પ્રોજેક્ટ છે. આ વિડિયોમાં તમે બુકમાર્ક બનાવવાનું શીખશો.સીવણના પાઠ તમે શીખી લીધા છે. તેથી હવે આ તમારા માટે સહજ રહેશે. �
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શરુ કરવા માટે તમને જોઈએ:
-8 x 2 ઇંચના કાપડના 2 ટુકડા
-6 x 2 ઇંચ કાપડનો એક ટુકડો
-અને 4 x 2 ઇંચનો ફલાલીન કાપડનો ટુકડો. 

આ ઉપરાંત તમને એક ફુમતું જોઈશે, જે તમે પોતે બનાવી શકો છો અથવા બજારમાંથી તૈયાર લાવી શકો છો. �
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બુકમાર્ક
બનાવવું�
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દરેક ટુકડાની કિનારને દાંતાવાળી કાતર વાપરી એકસરખી કાપી લો જેથી આરાવાળી કિનાર બનશે અને રૂંછડા પણ નહીં નીકળે. હવે બે મોટા ટુકડા લઇ બંનેની ઉંધી બાજુ સામ-સામું જોડાય તેમ ગોઠવવી. આ પછી, બે નાના ટુકડા મોટા ટુકડા પર ચત્તા ગોઠવી દો. બધા જ ટુકડાને આ રીતે ભેગા ગોઠવી બીડેડ પિન્સથી જોડી દો. �
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ફૂમતાંને સૌથી ઉપરના બે પડ વચ્ચે રાખી દો અને પિનથી જોડી દો. આટલી તૈયારી કરી લીધા પછી, હવે તમે બુકમાર્ક સીવવાનું શરુ કરી શકો છો. હવે કાપડને ફુટની નીચે લાઈનથી મુકો અને પ્રેશર ફુટને નીચે લો. સ્ટિચ પેટર્ન જુઓ અને કોઈપણ એક પસંદ કરો. અહીં આપણે પેટર્ન D સિલેક્ટ કરી છે. એટલે પેટર્ન સિલેકટરનું બટન D પર રાખીશું. હવે સ્ટિચ લેન્થ સિલેકટર જુઓ. તેને આપણે SS મોડ પર રાખીશુ જેથી તમે તમારી પસંદની ડેકોરેટિવ સ્ટિચ નાખી શકશો. હવે તમે સીવવા માટે બિલકુલ તૈયાર છો. �
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સીવવાની શરૂઆત ધીમે કરો. હળવે-હળવે સ્પીડ વધારો. તમારું કપડું બરાબર પ્રેશર ફુટ નીચેથી સરકવુ જોઈએ.મશીનથી જે પેટર્ન્સ બનતી જાય છે તે જુઓ અને જ્યાં-જ્યાં પિન્સ નાખી છે તે કાઢવાનું ભૂલતા નહીં. કપડાના નીચલા છેડે પહોંચો ત્યારે સોય નીચે જ રાખી માત્ર પ્રેશર ફુટ ઊંચકો. કપડાને હળવેથી ફેરવી નીચલો છેડો બરાબર બેસાડો. આ થયા પછી, ત્રણેય બાજુ આ જ રીતે સીવી લો. કપડાના ઉપલા ભાગ પર આવો ત્યારે ફુમતાને લગાવેલી પિન કાઢી નાખો.બુકમાર્કને ફરતે આખી સિલાઈ થઇ જાય ત્યાં સુધી આ હલે નહીં તેનું ધ્યાન રાખો. �
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હવે બુકમાર્ક કાઢી લો અને બુકમાર્કની બંને બાજુઓના વધારાના દોરા કાપી નાખો. તમારું બુકમાર્ક હવે રેડી છે. સ્ટિચ પેટર્ન જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એ તમારી પસંદ કરેલી ડિઝાઇનનો ભાગ છે. તમારી ઈમેજીનેશન વાપરો અને હજી જુદા-જુદા બુકમાર્ક્સ બનાવો. અલગ-અલગ ફેબ્રિક્સ અને મટીરીયલ્સ લઈને નવા-નવા પ્રયોગો કરો. તમારી કલ્પના-શક્તિને પૂરો અવકાશ આપો. તમારા દરેક બુકમાર્કને એક સ્પેશ્યિલ યુનિક ટચ આપો જેથી એ પરફેક્ટ ગિફ્ટ બનશે.�


