


šilkinės pagalvėlės

1) Iš pasirinktos medžiagos nubraižome du 
kvadratus - jų išmatavimai turi būti tokie pat-
ys kaip ir pasirinktos vidinės pagalvės. mūsų 
naudotos vidinės pagalvės dydis - 50 cm x 50 
cm. tada, prIe kIekvIenos kraštInės prIdedame 
po 1 cm siūlėms. kvadratus iškerpame.
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3) pagalvėlėms naudojame paslėptą užtrauk-
tuką. mūsų atveju užtrauktukas - 40 cm ilgio. 
kvadratus sudedame kartu palei apdorotus 
kraštus, gerąja puse į vidų. ant viršaus per vi-
durį uždedame užtrauktuką, atstumus iki jo įsiu-
vimo pažymime. pažymėtas dalis (punktyrinė lini-
ja) siuvame su buitine siuvimo mašina (1 cm nuo 
krašt0). siūles užfiksuojame keliais žingsniais į 
priekį ir atgal.

2) abiejų kvadratų vienos kraštinės kraštą 
apdorojame overloku.

su
si

ū
ti

4) buitinės siuvimo mašinos pėdelę pakeičiame į paslėptam užtrauktukui įsiūti 
skirtą pėdelę. užtrauktuką praveriame ir adatomis prikabiname prie medžia-
gos (dantukai turi būti ties linijomis, pažymėtomis 1 cm nuo krašto). įsiūvant 
paslėptą užtrauktuką, užtrauktuko dantukai turi patekti į  tolimesnį pėdelės 
griovelį. įsiuvame vieną užtrauktuko dalį prie vieno krašto, darbą apsukame 
ir įsiuvame kitą dalį. iš galvutės pusės būtina palikti apie 3 cm - taip bus galima 
užtrauktuką išversti ir užsegti. pastaba: siūnant, visas siūles užfiksuojame.

5) buitinės siuvimo mašinos pėdelę pa-
keičiame į paprastą ir susiuvame likusias 
kvadratų kraštines (1 cm nuo krašto).

6) su krašto apdorojimo mašina 
(overloku) apdorojame prieš tai sut-
virtintas kvadratų kraštines.

7) pagalvėlių kampelius išverčiame taip 
kaip parodyta pamokos video. į vidų 
įdedame vidines pagalvėles.



naudota įranga

7) Janome mc6700p (nuoroda) 9) Janome mylock 744d (nuoroda)

8) emery žirklės
1) schmetz universalios adatos skirtingų 
storių (nuoroda)

2) schmetz adatos overlokui nr. 90 
(nuoroda)

3) gütterman siūlai (nuoroda)

4) siuvėjų metras (nuoroda)

6) žymėjimo kreida (nuoroda)

5) Janome pėdelė paslėptam užtrauktukui 
(nuoroda)

siuvimo pamokos video raskite mus čia:

fizinė parduotuvė
vytenio g. 22, vilnius

telefonu
+370 5 2130909

e. parduotuvė
viskassiuvimui.lt

facebook
viskassiuvimui.lt; janome.lt

youtube
janome.lt

https://viskassiuvimui.lt/produktas/janome-mc6700p/?lang=ru
https://viskassiuvimui.lt/produktas/janome-mylock-744d/
https://viskassiuvimui.lt/produktas/universalios-adatos-skirtingu-storiu/
https://viskassiuvimui.lt/produktas/janome-mc6700p/?lang=ru
https://viskassiuvimui.lt/produktas/adatos-overlokui-nr-90-5-vnt/
https://viskassiuvimui.lt/produktas/gutermann-siulai_42643-2/
https://viskassiuvimui.lt/produktas/siuveju-metras-150cm/
https://viskassiuvimui.lt/produktas/zymejimo-kreida-balta/
https://viskassiuvimui.lt/produktas/pedele-pasleptam-uztrauktukui-horizontaliai-saudyklei/
https://youtu.be/hQ1aQqDRI5c
http://viskassiuvimui.lt
https://www.facebook.com/ViskasSiuvimui.lt/
https://www.youtube.com/channel/UCTpfolbrLIMsS3Q6VEzWNnA

