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ह्या वीडियो मध्ये तुम्ही शिकळ की टेबल नॅपकिन ला लेस कशी लावायची, लेस कुठल्याही गोष्टीला अजुन सुंदर बनवते. �
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यासाठी आपल्याला लागणार नॅपकिन, लेस, आणि बीडीत पिन्स. नॅपकिन ची योग्य बाजू तुमच्या समोर ठेवा. 

लेस आणि नॅपकिन च्या कडा एकत्रित करा आणि एक इंच कोपर्याचा भाग सोडा. बीडीत पिन्स लावून घ्या. लेस ला सरळ रेषेत पिना लावून जोडुन घ्या. कोपरा आला की चीमटा घेऊन टर्न करा म्हणजे सुंदर . तयार होईल. 

कोपर्यला पीन लावा म्हणजे नक्षी वळणार नाही. नॅपकिन च्या चारी बाजूंच्या कडांना लेस लावा, अधून मधून पिना लावत राहा जेणे करून तुम्हाला शीलाई करताना मदत होईल. 

लेस ला बीडीत पिन्स लावण्याचा सुरवातीकडे पोहोचल्यास उरलेली लेस अर्ध्या इंचं कापा. त्या एक मेकांवर ठेवा आणि अर्धा इंच दुमडून घ्या म्हणजे ती खाली पिना लावलेल्या बाजूशी एकत्र येईल. दोन्ही टोकाना पिना लावा म्हणजे ते शिवताना सरकणार नाही. 

आता तयार केलेला नॅपकिन स्विंग मशीन जवळ आणा. कापड ठेवून आतली बाजू सुई खाली बरोबर ठेवा. स्टिच पॅटर्न ला बी आणि सी च्या मध्ये आणि स्टिच लेंथ ला दोन आणि तीन च्या मध्ये ठेवा. �
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शिवन सुरू करण्याआधी पहिली पीण काढा म्हणजे सुई तूटनार नाही आणि पिनाना काढायच विसरू नका. 

मशीन स्टारट करा आणि एका सरळ रेषेत शिवा. कोपरा आला की नॉब तुमच्या जवळ फिरवून सुई कापडातच राहू द्या. प्रेसर फुट उचला आणि कपडाची दुसरी बाजू आणा. 

शिवन सुरू करण्याआधी प्रेस्सर फुट खाली करा. तोपर्यंत शिवत राहा जोपर्यंत चारी बाजू शिवून होत नाहीत. एकदा झाला की प्रेसर फुट वर करा आणि कापड काढून उरलेला धागा कापून घ्या. 

तुमच सुंदर नॅपकिन आता वापरण्यासाठी तयार आहे. तुम्हाला या साठी भरूपुर कॉंप्लिमेंट्स पण मिळतील. लेस लावायला आणि ज़िग ज़ॅग स्टिच वापरायचा सल्ला देतो. 

तर तुम्ही वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट्स करून तुमचा आवडता लुक शोधा. तर आता आपल्यातल्या कलाकाराला अवकाश द्या, आणि कपडे व घरातील वस्तूंना तुमच्या पद्धीतीने अप्रतिम कलेत रुपांतर करा.�


