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ह्या वीडियो मध्ये आपण बटन कसे शिवायचे आणि बटन होल कसे बनवायचे हे शिकणार. यासाठी आपण वापरणार आहोत बटन होल फुट, जो तुमच्या मशीन बरोबरच येतो. �
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आपल्याला लागणार आहे १० बाइ १० इंचांचा कपडाचा तुकडा, फ्लॅट बटन चार भोक असलेला, वॉटर सॉल्युबल मार्कर,  सीम रीपेर,  फुट पट्टी आणि बीडीत पिना. 

सुरू करण्यासाठी कापडाचा तुकडा घ्या आणि त्यावर मध्ये पट्टी ठेवून दोन्ही कडांच्या आतल्या बाजूला एक इंच सोडून एक पाइंट मार्क करा. 

आता बटन डाव्या बाजूच्या पाइंट वर ठेवा आणि बटन च्या वर व खाली एक अष्टमाणश अंतरावर दोन पॉइण्ट्स मार्क करा. 

आता तीन पॉइण्ट्स ला एका सरळ रेषेत जुळवा म्हणजे तुम्हाला बटन होल लेंथ मिळेल. आता बटन होल बनवायला सुरूवात करूया. 

बटन होल फुट जोडण्यासाठी प्रेसर फुट उचला आणि आधी लावलेला लिवर उचलून काढा. बटन होल फुट योग्य ठिकाणी ठेवा आणि लीवर खाली घेऊन तो घट्ट बसवा. 

काज्याची सुरूवात जिथून होते तो कपडाचा भाग फुट खाली ठेवा स्लाइडर तुमच्या बाजूला घ्या. 

आता फुट खाली घ्या. स्लाइडर वरील वरचा अँरोव मार्क हा कपड्यावरील काजाच्या वरच्या बाजूला आला पाहिजे. �
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बटण छिद्र शिवणे आणि
निराकरण कसे करावे�
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पॅटर्न सेलेक्टर ला १ वर ठेवा आणि स्टिच लेंथ ला ० ते १ दरम्यान ठेवा. काजाच्या शेवटच्या बिंदू पर्यंत शीलाई करा. आता सुई उचला आणि पॅटर्न सेलेक्टर डाइयल २ वर ठेवा. 

काही टाके शिवा आणि शिवने बंद करा. आता सुई उचला आणि पॅटर्न्स सेलेक्टर चे डाइयल ३ वर ठेवा. आता मागे शिवायला सुरवात करा आणि काजाच्या मागच्या मार्क पर्यंत शिवट जा. आता सुई उचला आणि पॅटर्न्स सेलेक्टर चे डाइयल ४ वर ठेवा. 

काही टाके शिवा आणि शिवने बंद करा. फुट उचला आणि कापड बाजूला काढा. थ्रेड कटर च्या साहाय्याने धागे कापून टाका. कपडाच्या दोन्ही बाजूने अतिरिक्त धागे कात्रीने कापून टाका. 

आता कपडाच्या दुसर्या बाजून बटन  शिवण्यासाठी फ्रीटॉप पोज़िशन खाली आणा जेणेकरून कापडावर बटन शिवता येईल. जिथून तुम्ही बॉब्बिन लावतात तिथून कवर काढा. फ्री टॉप खाली करण्यासाठी लिवर उजव्या बाजूला ढकला. 

आता कवर बंद करा आणि एक्सटेन्षन टेबल लावा. बटन च्या दोन भोकांसह फुट ची पुढची कळ जुळवून घ्या आणि फुट खाली अड्जस्ट केलेली पोज़िशन सेट करून अड्जस्ट करा. आता फुट खाली करा.

सुई वरच ठेवून झीगज़ॅग टाके घेण्यासाठी पॅटर्न सेलेक्टर ला सी वर ठेवा. बॅलेन्स वील तुमच्या कडे फिरवा आणि हे निश्चित करून घ्या की सुई बटनाच्या प्रत्येक छेदामध्ये जात आहे की नाही. �
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बटनाच्या आडव्या दोन छेदांमध्ये टाके घ्या. बटनाच्या उरलेल्या दोन छेदांसोबत पुढची पुढची कड जुळवून घ्या. बटनच्या या उरलेल्या आडव्या दोन छेदांमध्ये काही टाके मारा.सुई उचला आणि स्टिच पॅटर्न सेलेक्टर डाइयल बी वर ठेवा, जेणेकरून आधीच्या टाकांना लॉक करण्यासाठी अधिक काही लॉक घेता येतील. बटन लावून झाल्यावर धागे बाजूला काढा आणि दोघी बाजूंनी अतिरिक्त धागे कात्री ने कापून टाका. तुमचा काम पूर्ण होत आलेले आहे. आता एक पेन घ्या आणि काजाच्या एका टोकावर अश्या प्रकारे घुसवा. 

सीम रीपर वापरुन काजाच्या मध्य भागातून काजा कापून घ्या. वर लावलेल्या पीनमुळे काजा जास्त कापल्या जाणार नाहीत. कापड मधून पीन काढा. आता बटन लावला गेला आहे आणि काजा तयार आहेत. 

आता कापड दुमडा आणि बटन काज्यामध्ये घाला. तुमचा आत्मविश्वास वाढे पर्यंत काजा तयार करणे आणि बटन लावणे याचा सराव करत राहा. हे सोपे आहे, फक्त स्थिर हाताची आणि सरावाची आवश्यकता आहे.�


