
Sagar Mahajani
ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോജക്ടാണ്. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക്മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ച തയ്യൽ പാഠങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും.�

Sagar Mahajani
തുടങ്ങുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണം.

-എട്ട് ഇഞ്ച് നീളവും രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള രണ്ട് തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ.
-ആറ് ഇഞ്ച് നീളവും രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള ഒരു തുണിക്കഷ്ണം.
-നാലിഞ്ച് നീളവും രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയും ഉള്ള ഒരു തുണിക്കഷ്ണം.

അതിനു പുറമെ നിങ്ങൾക്കൊരു തൊങ്ങലും വേണം. ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതോ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതോ ആകാം.�

Sagar Mahajani
ഒരു സിഗ് സാഗ് അരിക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ തുണിക്കഷ്ണങ്ങളുടെയും അരികുകൾ ഒരു പിങ്കിങ്ങ് ഷിയേഴ്സ് കൊണ്ട് ട്രിം ചെയ്യുക. തുണിയുടെ അരികിലെ നൂൽ വിട്ടുപോകുന്നത് തടയുവാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

ഇനി രണ്ട് വലിയ തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് തെറ്റായ വശങ്ങൾ പിന്നാമ്പുറം ചേർത്ത് വച്ച് മാച്ച് ചെയ്യുക. അതിനു ശേഷം രണ്ട് ചെറിയ തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ വലിയ തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ശരിയായ വശങ്ങൾ മുഖാമുഖം ചേർത്ത് വച്ച് മാച്ച് ചെയ്യുക.

ഒരു ബേയ്ഡഡ് പിൻ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ തുണിക്കഷ്ണങ്ങളും ഉറപ്പിക്കുക. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള രണ്ട് തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾക്കിടയിൽ തൊങ്ങൾ കടത്തി വച്ച് പിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിക്കുക. �

Sagar Mahajani
ബുക്ക്മാർക്ക്
സൃഷ്ടിക്കുക�



Sagar Mahajani
ഈ തയ്യാറാക്കൽ ജോലിക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ബുക്ക്മാർക്കിന്റെ തയ്യൽ തുടങ്ങുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

തുണി സീം ഫുട്ടിന്റെ കീഴിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് വയ്ക്കുകയും പ്രസ്സർ ഫുട്ട് താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുക.

ഇനി സ്റ്റിച്ച് പാറ്റേൺ നോക്കി ഒരെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പാറ്റേൺ ഡി ആണ്. പാറ്റേൺ സെലക്ടർ നോബ് ഡീയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക.

സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ങ്ത് സെലക്ടറിലേയ്ക്ക് പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡെക്കറേറ്റീവ് സ്റ്റിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ഡയൽ എസ്സ് എസ്സ് മോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തയ്യൽ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു.

പതുക്കെ തയ്യൽ തുടങ്ങുകയും ക്രമേണേ വേഗത കൂട്ടുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ തുണി പ്രസ്സർ ഫുട്ടിൽ അലൈൻ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. തയ്യൽ മെഷീൻ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളും. പിന്നിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക.

നിങ്ങൾ തുണിയുടെ അടിഭാഗത്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നീഡിൽ അപ്പോഴും താഴെ തന്നെ വച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ്സർ ഫുട്ട് ഉയർത്തുകയും, തുണി തിരിക്കുകയും താഴത്തെ അറ്റം അലൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂന്ന് വശങ്ങളും തയ്ച്ച് തീരുന്നത് വരെ തയ്യൽ തുടരുക.

മുകളിലെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ തൊങ്ങൽ ഉറപ്പിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന പിൻ നീക്കം ചെയ്യുക. അതിന് സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ബുക്ക്മാർക്കിനു ചുറ്റും തയ്ച്ചു തീരുന്നതു വരെ തയ്യൽ തുടരുക.

ബുക്ക്മാർക്ക് പുറത്തെടുക്കുകയും തുണിയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളിലുമുള്ള അധിക നൂലുകൾ മുറിച്ച് കളയുകയും ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ ബുക്ക്മാർക്ക് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റിച്ച് പാറ്റേണിൽ നോക്കുക. അത് ഡിസൈനിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ഭാവന ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യസ്ത ബുക്ക്മാർക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുക. പല തുണികളിലും മെറ്റീരിയലുകളിലും പരീക്ഷിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ഭാവനയെ ചിറകുവിടർത്തി പറക്കുവാൻ അനുവദിക്കുക. ഓരോ ബുക്ക്മാർക്കിലും നിങ്ങളുടെ കരവിരുത് പ്രദർശിപ്പിക്കുക. അവയെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സമ്മാനങ്ങളാക്കി മാറ്റുക.�


