
Set picioruș presor pentru mașină de cusut
Ghid de utilizare

SET PICIU DE PRESAT MAȘINĂ DE CUSUT 32 BUC. Ultimul GHID DE UTILIZAR.
Ce? Cum? Totul este aici. Madam Sew explică toate cele 32 de picioare în detaliu.

Felicitări pentru achiziționarea acestei cutii pline de picioare de presare foarte la îndemână. Vedeți cât de
compactă este cutia? Perfect pentru depozitare ușoară! Toate aceste picioare de presare diferite ar putea
fi intimidante la început, dar cu ajutorul descrierilor și a linkurilor către videoclipuri și postări de blog din
acest document, veți învăța să utilizați toate noile picioare de presare în cel mai scurt timp.

I. Ce este în cutie?
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1. Picior Fringe
2. Picior dublu de sudură
3. Picior de împletit
4. Picior de țeavă de perle
5. 7-Groove Pintuck F.
6. 9-Groove Pintuck F.
7. Picior cu fermoar invizibil
8. Picior cu 5 găuri

9. Picior rotund de tiv
laminat de 6 mm
10. Picior Zig Zag
11. Deschideți degetul de la
picioare. F.

12. Picior mare de
deschidere

13. (3 găuri) Picior de
cablare

14. ¼ ”Picior de matlasare
15. Picior drept

16. ¼ ”Picior de matlasare
17. Picior acoperit
18. Picior de cusătură din satin
19. Picior cu 7 găuri
20. Picior de îmbinare a

muchiei
21. Picior ghidaj cusătură
22. Picior de cusătură orb
23. Picior frământător
24. Picior cu tiv laminat de 3
mm

25. Picior cu tiv
laminat de 6 mm

26. Picior rotund de tiv
laminat de 3 mm
27. Picior cu role
28. Darning Foot Low
Shank
29. Bias Tape Binder
F.
30. Piciorul Darning
31. Picior cu fermoar
cu coadă mică
32. Picior tricotat
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II. Cum se schimbă piciorul pe o mașină de cusut cu coadă joasă

VIDEO DEMO:  Schimbarea picioarelor mașinii de cusut (faceți clic pentru a vizualiza) 

Scoaterea piciorușului presor:

Ridicați acul și maneta piciorușului presor.
Modul de a scoate piciorușul presor depinde de marca de mașină pe care o aveți. Uneori se decuplează,
dar cu majoritatea mașinilor trebuie să apăsați un buton sau o manetă de pe suportul piciorușului presor.
Consultați manualul de utilizare al aparatului pentru a găsi modalitatea de îndepărtare a piciorușului
presor.

Atașarea unui picioruș presor:

Coborâți maneta piciorușului presor astfel încât știftul piciorușului presor (3) să se fixeze în tijă (2) în
suportul piciorușului presor (1). Poate că va trebui să încercați de câteva ori înainte de a se fixa. Dacă
suportul piciorușului presor are o manetă sau un buton pentru eliberare, poate fi necesar să-l trageți /
apăsați pentru a facilita fixarea. Suportul piciorușului presor poate arăta diferit pe mașina dvs., această
imagine este de la o mașină de cusut Brother.

https://www.youtube.com/watch?v=p9ux9YrdAaw&list=PLDHX7xWb0jzztt2j6jgi4Un1xJQXh6O-d&index=17
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III. Descrierea diferitelor picioare

Picior cu franjuri sau picior cu buclă (1)

Un picior simplu de utilizat pentru a produce câteva ornamente uimitoare pentru proiectele dvs. de cusut.
Franjurile, chenilele și buclele pot fi utilizate cu un efect deosebit asupra pernelor, hainelor, haine, saci,
jucării și multe altele.

Utilizați o cusătură în zigzag sau scară și lungimea cusăturii, în funcție de efectul pe care îl aveți
doresc (0,7 este un bun punct de plecare pentru a experimenta).

Observați în centrul piciorului că există o piesă metalică ridicată care arată o patină cu gheața pe dos. Nu
vă faceți griji, nu este ascuțit. Pur și simplu „arată” ca un patina de gheață. Această bară centrală este
cea pe care firul se cusută pentru a crea franjuri care sunt de fapt doar bucle mari. Cu cât este mai largă
cusătura în zigzag sau scară folosite, cu atât buclele cu franjuri vor deveni mai lungi.

VIDEO DEMO: Cum se utilizează un picior cu franjuri (faceți clic pentru a vizualiza)

POSTARE PE BLOG: 4 moduri distractive de a folosi un picior de cusut cu franjuri (faceți clic pentru a
vizualiza) 

Picior de sudură dublă sau picior de conductă (2)

Utilizați acest picior pentru a diviza rânduri simple sau duble de cabluri pe
materialul dvs. Poate
de asemenea, poate fi folosit pentru a face rânduri simple și duble de
conducte. Partea inferioară a piciorului are
două caneluri pentru a găzdui coardarea. Șirurile duble de conducte, de
asemenea
cunoscut sub numele de cablu dublu de sudare, se găsesc adesea ca
finisaj de finisare în casă decor.
Lățimea maximă a cusăturii de 4 mm și dimensiunea cablului între 4 și 6
mm (între ⅛ ”și ¼”)

https://www.youtube.com/watch?v=DN10O_mOGaA
https://www.craftsy.com/blog/2016/11/fringe-foot/
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Instrucțiuni

1. Selectați o cusătură dreaptă.

2. Tăiați o fâșie de țesătură polarizată de aproximativ 4 ”lățime.
Țesătura trebuie să fie suficient de largă pentru a acoperi
se utilizează coduri plus 1 ¼ ”(pentru standardul 5/8”
cote de cusătură) excesul poate fi redus.
3. Îndoiți banda de polarizare în jumătate, așezând cablul înăuntru
pliul. Aliniați cablul acoperit cu țesătură sub
picior și coase de-a lungul marginii cablului.
4. Adăugați un al doilea cablu între straturile de material.
Mutați cablul sub prima canelură (sau canelură
pe dreapta) în picior și cusătură de-a lungul marginii
cordon.

5. Tăiați materialul în exces la o lățime uniformă în jos
lungimea cablului.

Picior de împletitură sau picioruș de cuțit sau picior de coardare (3)

Piciorul de împletit este unul dintre multele tipuri de picioare utilizate
în canapea, care este o formă de înfrumusețare decorativă, unde o
lungime de împletitură, cordon, conductele, panglica, firul,
ornamentele sau firele sunt asezate sau cusute pentru a fi atașate la
un proiect de țesături. Prin intermediul doamnei Sew, ați putea
descoperi o bogăție de noi tehnici sau stiluri ;-).
Piciorul are o gaură în partea de sus a piciorului, permițând panglica
să fie infiletat din varful piciorului si trecut sub picior. Piciorul este
reglabil pentru dimensiunea împletiturii, având un ghid reglabil care
este deplasat pentru a acomoda lățimea împletiturii prin slăbirea unui
șurub și mutând ghidul.
Tipul de cusătură utilizat este de obicei o cusătură dreaptă, în zigzag
sau cusătură decorativă, în funcție de tipul de înfrumusețare care
este cusută. Împletitura este în general cusută pe țesătură cu o

cusătură chiar în centru a împletiturii. Un favorit al doamnei Sew.

VIDEO DEMO: Adăugați dimensiune cu piciorul de împletit (faceți clic pentru a vizualiza) 

https://www.youtube.com/watch?v=xRcURR-gO6E


Set picioruș presor pentru mașină de cusut - Ghid de utilizare

 5

Instrucțiuni generale

1. Selectați o cusătură dreaptă sau o cusătură în zigzag. Cele
mai multe dintre când veți dori să utilizați o cusătură în zigzag.
2. Așezați lățimea zigzagului suficient de largă pentru a curăța
panglica, cordonul sau elasticul pe care îl utilizați.
3. Slăbiți șurubul din stânga piciorului pentru a vă permite
deplasați placa reglabilă înainte și înapoi la găzduiește lățimi
diferite de împletitură, cordon sau elastic.
4. Așezați placa aproape de împletitura pe care o aplicați
pentru a ajuta la ghidarea împletiturii. Lăsați punga să se
hrănească în timp ce vă ghidați țesătura de pe designul
transferat.

Instrucțiuni pentru couching elastic
1. Infilați elasticul prin orificiul piciorului de împletit
din vârf și sub cea din spate a piciorului. Mută
ghidați prin slăbirea șurubului și fixarea acestuia până la
elastic, dar permițând elasticului să alunece liber.
2. Selectați cusătura acoperită, reglând lățimea pentru
acoperire elasticul.
3. Începeți să coaseți, lăsând elasticul să alunece prin picior
în timp ce coși.
4. Trageți elasticul până la gradul de strângere, după cum

doriți. elasticul trebuie să alunece ușor în carcasa filetului.

Instrucțiuni pentru colectarea cu elastic
1. Marcați amplasarea elasticului.
2. Introduceți elasticul prin orificiul din fața picior și sub spate.
Glisați ghidajul metalic în jur elasticul și strângeți șurubul.
Elasticul ar trebui să fie capabil să alunece ușor prin gaură.
3. Selectați cusătura corespunzătoare de atașare a benzii pe
dispozitivul dvs. mașinărie. Coborâți acul și luați câteva
ochiuri țineți elasticul în poziție.
4. Când începeți să coaseți, întindeți elasticul în fața
picior. Țesătura va începe să se adune în spate.
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Instrucțiuni pentru ornamente cu ace duble

1. Poziționați panglica sau ornamentul în locul dorit. Selectați
lățimea dublă a acului dorită.
2. Înfilați panglica sau tăiați prin piciorul de împletit și
strângeți șurubul.

Instrucțiuni pentru pasionerie
1. Desenează-ți mai întâi designul pe țesătura ta.
2. Înapoi țesătura cu stabilizator de rupere.
3. Infilați cablul de sudură prin orificiul din față
a piciorului și sub spate. Mutați lamela metalică închideți în
jurul tăieturii.
4. Coborâți acul în centrul ornamentului și începeți cusut.
5. Pe măsură ce coaseți curbele, nu trageți stratul prea strâns
ca dvs. a coase.
6. Asigurați-vă că păstrați acul în centrul ornamentului. Utilizați
dispozitivul de ridicare a piciorușului presor pentru a pivota în

timp ce coaseți.

Picior de țeavă perlă / picior cu margele (4)

La Madam Sew, ÎL IUBIM pe acesta.
Acest picior are multe utilizări, cum ar fi cusut cusături în tricotaje,
atașare
margele de până la 4 mm și realizarea și aplicarea conductelor de
până la 1/4 ”in
diametru. Coase, de asemenea, cusături cu șnururi cu cablu, coase
conducte de 1/8 ", 1/4" și 3/8 "
(pentru conducte, mașina dvs. trebuie să aibă poziția acului stânga sau
dreapta).

Pentru a atașa margele, selectați un zigzag suficient de larg pentru a șterge margelele.
lățimea zigzagului trebuie setată la fel ca diametrul mărgele. Utilizați un fir de potrivire sau monofilament
pentru a ține mărgelele munca ta. Vă recomandăm să reduceți presiunea pe piciorușul presor pentru a
împiedica glisarea margelelor și crearea de puckers în țesătură.
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Picior 7-5-Groove Pintuck (5 și 6)

Piciorul Pintuck creează uniforme și este ușor de utilizat. Pur şi
simplu instalați un ac dublu, alimentați-vă țesătura prin picior și
urmăriți pe măsură ce se formează instantaneu pintucks perfecți. Un
picior Pintuck poate fi folosit cu sau fără coordonare. Cablarea
subțire (1/16) creează un aspect îndrăzneț și definit pintuck. Când
utilizați cabluri cu piciorul Pintuck, cel mai bine este să îl folosiți
un capac al plăcii de ghidare. Acest lucru asigură alimentarea directă
a cablării în centrul piciorului. Numărul de caneluri depinde de
greutate a țesăturii tale. Cu cât țesătura este mai grea, cu atât mai
puține caneluri. Bricheta țesătura, cu atât mai multe caneluri. Vedeți

videoclipul sau postarea de pe blog pentru explicație detaliată cu privire la modul de utilizare a picioarelor
pintuck.

VIDEO DEMO: Cum se folosește un picior Pintuck

VIDEO DEMO: Cum se folosește un picior Tuck cu Cording

POSTARE PE BLOG: Cum se utilizează piciorul Pintuck

Picior cu fermoar invizibil (7)

Acest picior cu fermoar facilitează introducerea fermoarelor
invizibile. canelurile de pe partea de jos a piciorului mențin
bobinele fermoarului în poziție evita orice alunecare în timpul
coaserii. Aceasta oferă o închidere invizibilă pe fuste, rochii și
toate articolele de îmbrăcăminte și pot fi utilizate pe altele proiecte,
de asemenea.

Care sunt diferențele dintre piciorul fermoar invizibil și cel standard?
1. Piciorul invizibil este utilizat cu fermoarul deschis, iar jumătatea dreaptă a fermoarului este plasată
sub canelura dreaptă a piciorului, jumătatea stângă a fermoarului este plasată sub canelura stângă a
piciorului.

https://www.youtube.com/watch?v=CYCXwzAZUtE
https://www.youtube.com/watch?v=Eu1VkhDHiak
http://so-sew-easy.com/how-to-use-the-pintuck-foot/
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2. Fermoarul este cusut pe îmbrăcăminte înainte ca orice altă cusătură să fie făcută la cusături
3. Fermoarul este de fapt cusut cu părțile drepte împreună, partea dreaptă a fermoarului în partea
dreaptă a țesătura și este țesătura care este întoarsă pentru a se ascunde cu fermoar, odată ce
cusătura este terminată.

Fermoarul este într-adevăr considerat invizibil, deoarece nu există nicio cusătură pe partea dreaptă a
țesătură, deoarece țesătura a fost pliată în interiorul hainei.

VIDEO DEMO: Cum să coaseți un fermoar invizibil folosind un picior cu fermoar invizibil

PAGINA INFO: Cum să coaseți un fermoar invizibil în 4 pași simpli

Picior 5/7 găuri (8 și 19)

Folosiți acest picior pentru a atașa corzi și fire decorative. Selectați
fire și corzi mici care vor aluneca ușor prin găurile de pe conform
piciorului la alegere. Selectați cusătura în zig-zag în mai multe
etape și reglați-l suficient de larg pentru a prinde firele exterioare.
Acum că firele sunt sub control, puteți așeza ambele mâini pe
țesătură pentru a ghida și a vă deplasa prin modelul selectat.

VIDEO DEMO: Cum se folosește un picior cu 5 găuri

Wat este codarea?
Cordarea este tehnica de legare sau conectare a unui înveliș de cordon neacoperit la o țesătură. Este
diferit de îmbinare, care este acoperită cu cordon, ceea ce înseamnă că cablul este învelit în interiorul
țesăturii, apoi atașat la o altă țesătură, de obicei pentru un proiect greu, o margine de pernă, de exemplu,
pentru un efect decorativ.
Cablarea este, de asemenea, diferită de conducte, care este un cablu acoperit cu o greutate mai ușoară,
plasat în interiorul unei cusături sau de-a lungul unei margini a proiectului ca o garnitură pe o
îmbrăcăminte. Acestea sunt, în general, tehnici de decorare a casei, dar cablurile și conductele pot fi
folosite pentru decorarea articolelor de îmbrăcăminte.
Există, de asemenea, picioare de conducte și sudare, care au caneluri pe partea inferioară a piciorului, și
funcționează într-un mod similar, dar funcționează diferit față de picioarele cu mai multe cabluri.

Picior rotund cu tiv laminat (Hemmer laminat) și Picior cu tiv laminat (îngust
Hemmer) (9, 24, 25 și 26)

https://www.youtube.com/watch?v=GSdPM5xdY9o
http://www.sewingmachinesplus.com/media/products/techniques/zippers-invisible.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YsQtO254t_s
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Acest picior este perfect pentru tivurile care sunt prea mici pentru a
coase manual. Aceasta curbează automat sub un tiv dublu de 3 (⅛ ”)
sau 6 mm (¼”) în timp ce cusătură cu cusătură dreaptă. Acest picior
funcționează cel mai bine pe bluze, halate și alte proiecte cu țesături
ușoare.

Diferența dintre piciorul rotund al tivului laminat și tivul laminat
piciorul este pe partea de jos. Piciorul rotund al tivului laminat are o
canelură rotundă
care se desfășoară de-a lungul întregului picior, tivul laminat are un
plat scurt
canelură.

Diferența de utilizare este explicată foarte clar în următorul articol din Threads Maganzine:
http://www.threadsmagazine.com/item/3744/mastering-the-narrow-hemmer-part-one. În articol,
denumirea piciorului rotund rotunțit este tivită. Denumirea tivului laminat este tiv îngust.
VIDEO DEMO: Cum să coaseți tivurile laminate cu piciorul îngust Hemmer

Picior Zigzag (10)

Acest picior este conceput pentru a preveni țesături precum piele și vinil / ulei,
plastic, piele de căprioară și ultrasuede de la lipirea pe fundul piciorului și pe
placa de picior a mașinii de cusut.
Forma acestui picior este aceeași cu dreapta obișnuită
cusătură / zigzag / picior universal pentru a se potrivi oricărei situații.

http://www.threadsmagazine.com/item/3744/mastering-the-narrow-hemmer-part-one
https://www.youtube.com/watch?v=zFeLzscngJY
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Picior de brodat deget deschis (11)

Acest picior oferă o vedere neobstructivă a muncii dvs. în timp ce
coaseți
întrucât nu există o punte între degetele de la picioare. În plus,
există un
canelură pe partea inferioară pentru a permite trecerea cusăturilor
decorative dense
dedesubt fără blocare. Ambele caracteristici fac acest lucru
acest picior este ideal pentru a face aplicații și alte tehnici de cusut
unde cusutul de precizie este important.

VIDEO DEMO: Cum să coaseți folosind un picior de brodat deschis

Picioruș presor cu deschidere mare (12)

La fel ca piciorul anterior, piciorușul presor cu deschidere mare
oferă o vedere neobstructivă a lucrării dvs. în timp ce coaseți,
deoarece nu există o punte între degetele de la picioare. În plus,
există o canelură pe partea inferioară pentru a permite trecerea
cusăturilor decorative dense deasupra fără blocare. Ambele
caracteristici fac acest picior ideal pentru realizarea de cusături
decorative și decorative.

Picior Cording (13)

Folosiți acest picior pentru a atașa corzi și fire decorative. Selectați fire
și corzi mici care vor aluneca ușor prin orificiile de pe piciorul de coardă
al alegerea ta. Selectați cusătura în zig-zag în mai multe etape și reglați-
o larg suficient pentru a prinde firele exterioare. Acum că firele tale sunt
sub control, puteți așeza ambele mâini pe țesătură pentru a ghida și a
vă deplasa prin modelul pe care îl selectați.

VIDEO DEMO: Cum se utilizează un picior de cablare

https://www.youtube.com/watch?v=EEKE1D_kmCo
https://www.youtube.com/watch?v=gUZeH6w3pO8
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1/4 "Picior de matlasare (14)

Acest picior are marcaje, astfel încât să puteți coase o cusătură exactă de ¼ ”atunci
când strângeți sau creați cusături perfecte de ¼” sau ⅛ ”. Acest picior are, de
asemenea, marcaje ridicate de-a lungul părților laterale ale piciorului pentru o
ușurință și pivotant impecabil.

Picior cu cusătură dreaptă (15)

Acest picior este util în special pe țesături ușoare și pentru a aborda
mai multe straturi. Este proiectat pentru a aluneca uniform peste
țesături, astfel încât să evitați răsucirea. Ecartamentul de măsurare
încorporat pe degetul drept este excelent pentru cusăturile exacte,
iar degetele de la picioare sunt un ghid excelent pentru cusătura
marginii. Degetul mare al mâinii stângi permite abordarea cu
ușurință a mai multor straturi de țesătură

1/4 „Picior de matlasare cu ghidaj (16)

Similar cu piciorul de matlasare ¼ ”, dar cu un ghidaj încorporat în
partea dreaptă.

POSTARE PE BLOG:  Picior de matlasare sau picior de patch-uri

VIDEO DEMO:  Inclus în POSTARE PE BLOG de mai sus

http://thesewingloftblog.com/quilting-foot-patchwork-foot/
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Picior acoperit (17)

Acest picior oferă o cusătură de acoperire consistentă și precisă pentru un efect
serigant cu ajutorul mașinii de cusut. Firul este blocat în jurul marginii țesăturii, aliniat cu
marginea, pentru a împiedica țesătura să se răstoarne.

VIDEO DEMO: Cum se utilizează un picior acoperit

Picior de cusătură din satin (18)

Acest picior este ideal pentru cusut decorativ, cum ar fi aplicarea,
cusăturile din satin și lucrările de tăiere. Are fundul canelat, care
permite acumularea firului și o deschidere largă a orificiului acului
pentru a găzdui cusături decorative. Utilizați o cusătură din satin sau
o cusătură în zigzag cu lungimea cusăturii foarte mică. Puteți utiliza
un stabilizator în partea de jos pentru a ajuta cusătura să fie mai
sigură.
.

VIDEO DEMO: Cum să coaseți cu un picior de cusătură din satin

https://www.youtube.com/watch?v=2S-E9bdsomU
https://www.youtube.com/watch?v=dUUxIPxHWI4&index=7&list=PLDHX7xWb0jzztt2j6jgi4Un1xJQXh6O-d
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Picior de îmbinare de margine sau Picior de cusătură (20)

Piciorușul de îmbinare a muchiei este utilizat pentru cusătura de
margine, cusătura în șanț și cusutul de moștenire. Bara centrală
este ghidul perfect pentru marginile țesăturii. Spre deosebire de
piciorul blindhem în care bara se extinde în gaura acului,
marginea care unește bara piciorului se oprește înainte de
gaură, făcând posibilă utilizarea oricărei cusături pe mașina dvs.
cu acest picior. Semnele de pe fiecare parte fac alinierea
țesăturilor și rotirea mai ușoară. Al doilea semn din partea

stângă se aliniază cu ușoară indentare în partea dreaptă a piciorului. Folosiți aceste mărci pentru a
începe să coaseți două margini de dantelă sau țesături și dantele în același loc. Pentru a începe cusutul,
așezați marginea țesăturii, dantela sau tăierea pe marginea stângă a barei de pe picior. Alegeți o
cusătură dreaptă sau în zig-zag care va prinde marginea țesăturii sau a tăia, precum și a coase în
țesătura de fundal.

VIDEO DEMO:  Cum se utilizează piciorul de îmbinare Edge

Picior ghidaj cusătură (21)

Acest picioruș de presare are o riglă și poate coase cu ușurință
liniile paralele echidistante precise pe care le doriți în timp ce
cusut. Folosiți-l pentru proiecte care necesită precizie, cum ar fi
articole de îmbrăcăminte, cusături sau cusături în timp ce vopsiți.
Rigla permite să coaseți cote precise de cusătură de până la 1
"lățime și are o scală de precizie care crește pe 2 mm. Când
coaseți o curbă, păstrați marginea și scara piciorușului presor în
unghi drept, pentru a obține un efect bun de curbă.

VIDEO DEMO: Picior ghidaj cusătură

https://www.youtube.com/watch?v=XM5GHRj-CHw
https://www.youtube.com/watch?v=YJ1t5gAYOxc


Set picioruș presor pentru mașină de cusut - Ghid de utilizare

 14

Picior de cusătură orb / Picior de tiv orb (22)

Folosiți acest picior pentru așezarea precisă a cusăturii pe tivurile
orb. Procedura pentru crearea unui tiv orb cu acest picioruș presor
este explicată clar în demo-ul video.

VIDEO DEMO: Cum se folosește un picior de tiv orb

VIDEO DEMO: Cum cosi pantaloni cu tiv orb

Picior de frământare / Picior de adunare (23)

FStraturile de țesătură sunt plasate sub picior și adunate automat.
Faceți volane pentru articole de îmbrăcăminte, perne sau alte
articole de decor pentru casă.
O serie de factori vor afecta cantitatea de plenitudine care se
realizează:
• Lungimea cusăturii: dacă este ajustată la o cusătură mai lungă -
mai multă plenitudine. Dacă lungimea cusăturii este scurtată - mai
puțină plinătate.
• Tensiunea acului: Dacă tensiunea acului este strânsă: mai multă

plinătate. Dacă mai puțină tensiune: mai puțină plenitudine.
• Tipuri de țesături: dacă țesătura dvs. este ușoară, cum ar fi batista sau dantela, veți avea mai multă
plinătate. În cazul în care țesătura este mai grea, cum ar fi țesăturile din stofă sau decoratoare,
plinătatea va fi mai mică.
Dacă te uiți atent la Piciorul tău de adunare - vei vedea un slot în partea de jos. Când utilizați acest slot,
puteți aduna stratul inferior de țesătură în timp ce îl atașați la un strat superior plat, cum ar fi pe o
centură.
Când testați mașina pentru ajustări pentru a obține plinătatea dorită, lucrați cu trepte de 10 ”de țesătură,
tapițerie sau elastic. Acest lucru face mai ușor să determinați ajustările și cât de multe schimbări sunt
necesare pentru proiectul dvs. Încercați întotdeauna pe țesătura proiectului dvs. pe aceeași linie de
cereale pe care o veți folosi în proiectul finalizat. Folosirea bobului încrucișat al țesăturii va face adunări
mai frumoase decât dreapta bobului. Pentru o plinătate suplimentară, țineți degetul în spatele piciorului
în timp ce coaseți, astfel încât țesătura să se strângă de mâna voastră.

VIDEO DEMO: Cum se folosește un picior de adunare

INFO PAGE: Totul despre piciorul de adunare

https://www.youtube.com/watch?v=YPPqtOWEqSM
https://www.youtube.com/watch?v=tJXMqKpdv9M
https://www.youtube.com/watch?v=YPPqtOWEqSM&feature=youtu.be&list=PLDHX7xWb0jzztt2j6jgi4Un1xJQXh6O-d
http://www.sewingmachinesplus.com/media/products/Presser%20Feet/Presser_Feet/foot-docs/gathering.pdf
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Picior cu role (27)

T Piciorul cu role face cusutul țesăturilor dificile precum piele, piele de
căprioară și vinil. Acest picior este o invenție foarte inteligentă în arsenalul
piciorușului presor al canalului de acasă. Acest picior este numit în mod
adecvat și, în general, este evident pentru oricine îl privește ce este, spre
deosebire de unele picioare presoare, se poate vedea ce este, dar ce face?
Acest instrument minunat elimină frustrarea de a coase țesături alunecoase,
care, pe lângă piele, piele de căprioară și vinil, pot include sifon, organza și
chiar catifea. Piciorul are o rolă mare pe partea din față a piciorului și două mai
mici pe partea inferioară a piciorului, care ajută la stabilizarea țesăturilor
alunecoase. Această mică bijuterie oferă o tracțiune care ține țesătura în loc,
deoarece câinii de hrănire hrănesc țesătura prin mașină, țesăturile alunecoase,
astfel nu se mișcă peste tot, sau nu se lipesc de placa gâtului, ci continuă în
direcția în care ar trebui să intră, înaintează prin mașină.

POSTARE PE BLOG: Accesorii pe care le iubim: piciorul cu role pentru catifea și altele

VIDEO DEMO: Cum să coaseți cu un picior cu role

Darning Foot 1 (28)

Piciorul de legătură de părtinire este într-adevăr o minune. Acest picioruș
presor vine în două tipuri, liantul standard de polarizare și liantul de
polarizare reglabil. Acesta este un picior excelent pentru proiectele de
decorare a casei, cum ar fi pilote și orice alt proiect care necesită o
legare.Piciorul poate fi utilizat cu legături de distorsiune făcute comercial sau
cu legături de distorsiune pe care le faceți singur.
Există, de asemenea, pe piață și mașini de fabricare a prejudecăților care
facilitează crearea propriei legături de distorsionare, precum și rigle care
ajută canalizarea să taie în mod constant benzile de distorsiune cu aceeași
lățime. Liantul reglabil este un picior din plastic transparent, cu un șurub și
marcaje pe picior, care permit reglarea lățimii legăturii finite.
Acest picior este, în general, utilizat pentru a plia banda dublă de pliere
dublă la marginea unui proiect, cum ar fi o plapumă. Lățimea legăturii finite
este determinată și piciorul este ajustat pentru a atinge lățimea dorită.
Piciorul are două șuruburi, unul pentru a ține banda de polarizare în timp ce
este cusută; al doilea șurub este utilizat pentru a regla piciorul la dreapta sau
la stânga acului, astfel încât cusătura să prindă marginea legăturii. Acest

http://www.sew4home.com/tips-resources/sewing-tips-tricks/accessories-we-love-roller-foot-velvet-more
https://www.youtube.com/watch?v=uSxuX1xdfos
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picior nu este potrivit pentru legarea cuverturii. În timp ce leagă pilote există
prea multe straturi / prea groase pentru acest picior.

VIDEO DEMO: Tutorial pentru picior de presat pentru broderie Darning & Freehand (atenție: piciorușul
presor din videoclip are o parte metalică care se atașează la bara presoră, iar piciorușul nostru presor
are o parte albă din plastic)

Picior de legare reglabil (29)

Piciorul de legătură de părtinire este într-adevăr o minune. Acest
picioruș presor vine în două tipuri, liantul standard de polarizare și liantul
de polarizare reglabil. Acesta este un picior excelent pentru proiectele
de decorare a casei, cum ar fi pilote și orice alt proiect care necesită o
legare. Piciorul poate fi utilizat cu legături de distorsiune făcute
comercial sau cu legături de distorsiune pe care le faceți singur. Există,
de asemenea, pe piață și mașini de fabricare a prejudecăților care
facilitează crearea propriei legături de distorsionare, precum și rigle care
ajută canalizarea să taie în mod constant benzile de distorsiune cu

aceeași lățime. Liantul reglabil este un picior din plastic transparent, cu un șurub și marcaje pe picior,
care permit reglarea lățimii legăturii finite. Acest picior este, în general, utilizat pentru a plia banda dublă
de pliere dublă la marginea unui proiect, cum ar fi o plapumă. Lățimea legăturii finite este determinată și
piciorul este ajustat pentru a atinge lățimea dorită. Piciorul are două șuruburi, unul pentru a ține banda
de polarizare în timp ce este cusută; al doilea șurub este utilizat pentru a regla piciorul la dreapta sau la
stânga acului, astfel încât cusătura să prindă marginea legăturii. Acest picior nu este potrivit pentru
legarea cuverturii. În timp ce leagă pilote există prea multe straturi / prea groase pentru acest picior.

VIDEO DEMO: Elementele de bază ale picioarelor

VIDEO DEMO: Colțuri cu picior obligatoriu

POSTARE PE BLOG: Legături perfecte într-un bliț: Cum se folosește un picior de legătură Bias

INFO PAGE: Totul despre legatorul de polarizare ajustabil

https://www.youtube.com/watch?v=W_UqIpY-uRg
https://www.youtube.com/watch?v=_0Hmp5LrSU4
https://www.youtube.com/watch?v=H9WGrb7POGc
https://www.craftsy.com/blog/2016/05/bias-binding-foot/
http://www.sewingmachinesplus.com/media/products/techniques/by-foot/adj-bias-binder-techniques.pdf
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Darning Foot 2 (30)

Similar în utilizare și funcție cu celălalt Darning Foot (28). Acest picior
Darning are o față transparentă, care este puțin mai lată. Acest picior
permite o cusătură în zig-zag extra largă de 7 mm. Celălalt este limitat
la 5 mm. Depinde de preferința dvs. personală pe care dintre cele două
doriți să le utilizați.

VIDEO DEMO: Cum să coaseți folosind un picior Darning

Picior cu fermoar reglabil (31)

Acest picior este conceput pentru a facilita amplasarea cusăturilor aproape
de o margine ridicată: inserție cu fermoar, cusături cu cablu, cablare
tubulară, îmbinare cu acoperire și alte aplicații similare. Șurubul portocaliu
din spate vă permite să reglați piciorul foarte aproape de zona de lucru, fie
în stânga, fie în dreapta acului. Piciorul este atașat la bara piciorușului
presor prin îndepărtarea piciorușului presor și a cozii existente și atașarea
piciorului cu fermoar, care are propriul cod.

VIDEO DEMO: Picior cu fermoar reglabil

Picior tricot sau picior tricot (32)

Acest picior este conceput inteligent pentru a ține țesătura în jos cu
fermitate când acul coboară și străpunge țesătura și apoi lasă-o pe țesătură
în timp ce câinii de hrănire se ridică și transportă țesătura pentru
următoarea cusătură. Există o mică bucată din plastic de culoare
cauciucată, „albă”, care este controlată de flanșa de pe partea piciorului.
Această flanșă se potrivește frumos peste șurubul acului. Se mișcă pe
măsură ce bara acului se mișcă și există un mic arc care îl face - bine -
elastic! Acest picior de tricot este perfect pentru tricotaje ușoare și țesături
ușoare sau strechi de orice fel. Cu acul în jos în țesătură, maneta este în
poziția în care arcul împinge plasticul în jos pe țesătură. Apoi, pe măsură ce

pârghia se ridică odată cu bara de ac, forțează bucata de plastic în sus de pe material și o altă cusătură
este pe drum! De fapt, acest picior face ceea ce face un picior de mers, dar este mult mai puțin complex
și este mai simplu de instalat.Pentru o comparație detaliată a celor două puteți viziona acest videoclip:
Picior de mers pe jos vs picior de tricot - Care este cel mai bun pentru cusut țesături de tricot?

https://www.youtube.com/watch?v=D2MvrYyohKs
https://www.youtube.com/watch?v=54sURIDwd40
https://www.youtube.com/watch?v=_jjBFYErHzA
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VIDEO DEMO: Cum se folosește un picior de tricotat

https://www.youtube.com/watch?v=YCFMB12kBKo&list=PLDHX7xWb0jzztt2j6jgi4Un1xJQXh6O-d&index=6
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