


plaukų gumytė

1) ant pasirinktos medžiagos su siuvėjo kreida nu-
braižome 60 cm x 14 cm stačiakampį. nubraižytą juostą 
iškerpame. pastaba: norint didesnės ar labiau surauk-
tos gumytės atitinkamai koreguojame juostos ilgio ir 
pločio išmatavimus.

3) siūsime 1 cm nuo krašto, palikdami apie 5 cm neužsiūtą 
angą tam, kad vėliau galėtume gumytę išversti į gerąją  
pusę. kreida pažymime liniją per kurią siūsime (schemo-
je pažymėta raudona punktyrine linija). palei šią liniją 
prasiuvame su buitine siuvimo mašina. pastaba: x ženklu 
pažymėtos vietos, kur siūles būtina užfiksuoti keliais 
siuvimo mašinos žingsniais į priekį ir atgal.

2) iškirptą juosta sulenkiame ties ilgąja dalimi, gerąja 
medžiagos puse į vidų.

5) trumpąją darbo pusę (dalis iki tarpo pradžios) prakišame pro paliktą 
angą. įkiškite kitą dalį į vidų taip, kad siūlės sutaptų: geroji pusė turi būti 
pridėta prie gerosios pusės. šiame etape yra svarbu nepersukti juostelės. tai 
atlikę, medžiagą šioje padėtyje užvirtiname adatomis arba siūlų dygsniais.

6) sutvirtintus juostelės kraštus ratu susiuvame su siuvimo mašina. atli-
ekame tai lėtai ir atsargiai, taip rezultatas bus kokybiškesnis. siūlę pradžioje 
ir pabaigoje užfiksuojame. darbą išverčiame, kad siūlės pasislėptų į vidų.

7) pasirenkame gumytės ilgį ją uždėję 
ant riešo ir/ar ja surišę plaukus. ant at-
kirptos gumytės galo užsegame žiogelį 
ir prakišame gumytę per neužsiūtą angą 
medžiagoje. gumytes galus tvirtai susiu-
vame su siuvimo mašina, kelis kartus pra-
siuvę pirmyn ir atgal.

8) angą medžiagoje susiuvame rankomis, 
paslėptu dygsniu.
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4) prie vieno juostelės galo užsegame žiogelį. žioge-
lio pagalba išverčiame darbą. dabar darbą matysime iš 
gerosios medžiagos pusės.



naudota įranga

8) Janome fd206 (nuoroda)

8) emery žirklės

1) schmetz universalios adatos nr. 80 (nuoroda)

2) žirklutės siūlų galams nukirpti (nuoroda)

3) gütterman siūlai (nuoroda)

4) siuvėjų metras (nuoroda)

6) žymėjimo kreida (nuoroda)

5) pagalvėlė adatoms (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-fd206/
https://viskassiuvimui.lt/produktas/universalios-adatos-nr-80-5-vnt/
https://viskassiuvimui.lt/produktas/janome-mc6700p/?lang=ru
https://viskassiuvimui.lt/produktas/zirklutes-siulu-galams/
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/pagalvele-adatoms-rozine/
https://www.youtube.com/watch?v=qoJxoFHyTKY
http://viskassiuvimui.lt
https://www.facebook.com/ViskasSiuvimui.lt/
https://www.youtube.com/channel/UCTpfolbrLIMsS3Q6VEzWNnA

