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આ વિડિયોમાં આપણે કપડાંની કિનાર પર ગોઠ કે પટ્ટી વાળીને ઓટણ અથવા હેમ કેવી રીતે કરવું તે જોઈશું એમને પિકો પણ કહેવાય છે.�
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શરૂઆત કરવા માટે તમને જોઈશે - એક ઝીણા કપડાનો લાંબો ટુકડો, જોર્જેટ કે સિલ્કની ઓઢણી પણ ચાલશે. પિકો અથવા હેમિંગ ફુટ જે મશીનના એક્સેસરી કિટમાં આવે છે.હવે આપણે જોઈએ કે પિકો ફુટ કેવી રીતે અટેચ કરવો.બેલેન્સ વ્હીલને પોતાની તરફ ફેરવી લો અને સોયને સૌથી ઊંચી પોઝિશનમાં રાખો. હવે ફુટ ક્લેમ્પ લીવર ઊંચકો જેથી ફુટ A બહાર આવશે. હવે પિકો ફુટને એટેચ કરવા, લોવર ફુટની લાઈનમાં જ બરાબર ગોઠવો અને અટેચ કરો. સ્ટીચ પેટર્ન સિલેક્ટર C પર રાખો અને સ્ટીચ લેન્થને 2 પર રાખો. આ સેટિંગમાં તમને પટ્ટી પર એકદમ ઝીણું ઓટણ મળશે.હવે કાપડની ઉંધી બાજુ ઉપર આવે તેમ રાખો. તેનો ખૂણો પ્રેશર ફુટ નીચે રાખો.મશીન શરુ કરો અને થોડા ટાંકા સુધી સીવો. આ પછી પ્રેશર ફુટ ઊંચકી બોબીન કાઢો અને સોયમાં લાગેલો દોરો કાઢી તેનો લાંબો છેડો તમને હેમિંગ કરતી વખતે પકડવા કામ આવે તે રીતે કાપો. હવે દોરાને પાછો પિકો ફુટ નીચે રાખી દો. કાપડને ફુટ નીચેથી આગળ ખેંચો. આટલું કર્યા પછી, લીવર દબાવો અને કપડાંની ઉપર ફુટ રાખી દો. �
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વધારાનો દોરો હળવેથી પ્રેશર ફુટ નીચેથી પસાર કરો અને સીવેલું કપડું કાળજીપૂર્વક વાળો.  હવે તેને દોરાના છેડાથી પકડી ખેંચો. ધીરેથી મશીન ચલાવો જેથી કાપડ પિકો ફુટ નીચે આવે ત્યારે પટ્ટી વાળવા માંડે. ધ્યાન રાખો કે તમે કાપડની કિનારનો એકસરખો ભાગ ફુટ નીચે લઇ રહ્યા છો. ધીમે ધીમે મશીનની સ્પીડ વધારો અને વાળેલી પટ્ટીને હેમિંગથી સીવવા માંડો.એકસરખું ફિનિશિંગ આવવા માટે જેમ-જેમ મશીન ચાલે તેમ-તેમ કાપડને આંગળીથી ધીરે-ધીરે સરકાવતા જાઓ.એક આખી કિનાર પુરી થઇ જાય ત્યારે ફુટ ઊંચકો અને થોડો દોરો વધારાનો રાખી અને કાપી લો જેથી આ વધારાનો છેડો બીજી કિનાર પિકો ફુટ નીચેથી પસરતી વખતે કામ આવે. પટ્ટી વાળીને બીજી બધી કિનાર આ જ રીતે સીવી લો. અને છેલ્લે વધારાનો દોરો કાપી નાખો. આ જ સ્ટેપ્સ ફૉલો કરીને જુદા-જુદા પ્રકારના કાપડ પર આ મેથડ અજમાવો તેથી તમારો હાથ બેસી જશે. આ પ્રેક્ટિસથી તમારા બધા જ ભાવિ પ્રોજેક્ટસને સરસ અને સાફ ફિનિશિંગ મળશે.�


