MAȘINĂ DE CUSUT CU ACCESORII
4 proiecte vestimentare - 8 ani +
CONȚINUT










foarfecă zig-zag,
foarfecă
2 bobine metalice
2 ace de rezervă pentru maşina de cusut
guler din pâslă
paiete
2 mosoare de aţă
20 de ace-pini cu cap teşit










bandă de măsură
1 ac de cusut
o panglică neagră din satin
o panglică neagră din dantelă
o bucată mare de elastic negru
4 bucăţi de material
2 modele
ghid de instrucţiuni cu ilustraţii colorate

Cu ajutorul acestei mașini de cusut și a accesoriilor, puteți să vă creați haine adevărate pe care le puteţi purta la diferite
ocazii. Pachetul include material şi modele pentru a putea crea o fustă, un guler detaşabil, o eşarfă şi vă oferă posibilitatea
de a vă personaliza tricourile.
Mai multe accesorii şi ace de rezervă sunt incluse. Cum să vă creați hainele şi bazele cusutului sunt explicate pas cu pas în
foaia de instrucţiuni cu ilustraţii având de asemenea posibilitatea urmăririi de tutoriale video scanând codul QR.
Maşina de cusut se alimentează la reţea folosind un adaptor (inclus).
Veţi învăţa să coaseţi pas cu pas. Primul pas îl reprezintă învăţarea utilizării şi pregătirii maşinii de cusut. Al doilea pas vă
va învăţa despre elementele de bază ale cusutului. În cele din urmă, urmărind instrucţiunile din ghid, veţi putea realiza 4
articole vestimentare pe care le puteţi purta!
Există chiar şi coduri flash pentru a putea urmări online tutoriale video care vă vor arăta ce este de făcut. Să pornim la
treabă!
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Materialele
Banda de măsurat
Metrul de croitorie ajuta la măsurarea materialelor textile şi a diverselor accesorii. Când vă veţi realiza
propriile creaţii vestimentare, va trebui de asemenea să faceţi măsurători modelului pentru a ajusta
hainele să se potrivească dimensiunii lui sau ei.
Foarfeca albastră
Foarfeca albastră vă ajută la tăierea materialelor textile, a firelor de aţă şi a modelelor dorite de material,
folosind un şablon.
Foarfeca galbenă
Foarfeca zig-zag este folosită pentru a înlocui muchia materialelor şi a nu le permite acestora să se
destrame odată ce v-aţi finalizat creația. Această foarfecă taie în zig-zag.
2 bobine metalice
Bobinele din metal trebuie filetate cu acelaşi fir de aţă ca şi mosorul de aţă pe care îl folosiți la cusut. Firul
înfăşurat pe bobină este folosit la coaserea părţii de dedesubt a materialelor.
2 mosoare de aţă
Mosoarele de aţă pot fi folosite la cusutul de mână, precum şi la cusutul cu maşina de cusut. Mosorul de
aţă este folosit la coaserea părţii de sus a materialelor. Acelaşi fir de aţă îl veţi folosi şi pentru bobinele
metalice.
Cutia cu Ace – Pini
Pinii se folosesc pentru a ataşa modelul de ţesătură, pentru ca dumneavoastră să tăiaţi fără ca acesta să se
mişte.
Acul de cusut
Acele se cusut se folosesc la coaserea ţesăturilor, nasturilor, capselor şi a decoraţiunilor, precum şi la
pregătirea ţesăturilor pentru coaserea la maşină.
3 ace pentru maşina de cusut
Mașina de cusut foloseşte acele standard ca și ace de rezervă, acestea fiind montate în clema pentru ace.
Acele din pachet sunt ace standard şi se pot găsi cu uşurinţă în magazine.

Dispozitivul de introducere a atei în ac
Acest dispozitiv vă ajută să efectuaţi mai uşor operaţia manuală de trecere a firului de aţă prin ochiul acului.
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Modelele
Modelele au rolul de a vă ghida când tăiaţi bucăţile de material. În primul rând împăturiţi modelul
în funcţie de măsurile dumneavoastră, apoi ataşaţi modelul de bucata de ţesătură, folosind ace pini. Mai departe folosind foarfeca zig-zag, tăiaţi materialul în exces. Modelele aflate în pachet au
cusăturile incluse, dar acest lucru nu se întâmplă intodeauna cu modelele din comerţ.
În acest pachet veţi găsi de asemenea toate materialele necesare pentru cele 4 proiecte:
materiale textile, gulerul din pâslă, paiete etc.

Maşina de Cusut

Adaptorul pentru alimentarea maşinii de cusut trebuie conectat la o priză electrică de către un adult, lucru
ce vă va permite utilizarea maşinii de cusut.

Vă puteţi pune accesoriile în sertarul special destinat.

Folosiţi pedala pentru a porni maşina în modul manual.

Apăsând acest buton puteţi coase repede fără a folosi pedala. Vom numi acest lucru modul automat - rapid.

Când veţi apăsa acest buton puteţi coase lent fără folosirea pedalei. Vom numi acest lucru modul automat
- lent.

Butonul înainte/ înapoi vă ajută să faceţi nodul la începutul sau la finalul lucrului la maşină.

Roata de mână vă ajută la poziţionarea acului mai sus sau mai jos, înainte de începerea procesului de
coasere sau la finalizarea acestuia.
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Axul bobinei este locul unde se pun bobinele goale pentru a fi suplimentate cu fir de aţă.

Axul rolei este locul unde se pune mosorul de aţă necesar pentru coaserea părţii se sus a ţesăturilor
dumneavoastră. Pentru a monta mosorul de aţă, trageţi în sus axul metallic. Apăsând pe acesta va reveni
la poziţia iniţială.
Acest buton ajută la reglarea tensionării firului de aţă. Rotind în sensul acelor de ceasornic firul se va
întinde şi va devein rigid. Rotind în direcţia opusă, firul de aţă se va slăbi. Dacă firul de aţă este prea rigid
acesta se va rupe, iar dacă este prea slăbit, cusătura nu va ţine. Înainte de a începe să coaseţi testaţi
tensionarea firului de aţă pe o bucată de material textil.
Apăsând acest buton porniţi un mic led (lumină) care vă permite să vedeţi mai bine ceea ce coaseţi.

Piciorul presor este din metal. Acesta ține materialul textil ferm pe poziţie şi ajută la ghidajul cusăturilor.

Protecţia pentru ac de pe piciorul presor poate fi montată sau demontată doar de către un adult. Aceasta
trebuie demontată pentru a băga ața în ac şi pentru înlocuirea acului.

Acest compartiment este destinat pentru dispunerea bobinei.

Acest buton deschide compartimentul bobinei.

Pârghia piciorului presor ajută la ridicarea sau coborârea piciorului presor.

În momentul în care aţi terminat de cusut puteţi tăia firul de aţă în exces cu ajutorul tăietorului de fir.

Pârghia arborelui bobinei ridică axul bobinei când este necesară filetarea cu aţa de cusut al acesteia.

Componentele principale ale maşinii de cusut sunt din metal, ceea ce înseamnă că maşina execută cusături mai puternice
şi vă ajută să ghidaţi mai bine materialele textile pe care le folosiţi la procesul de coasere. Acele de cusut şi piciorul presor
sunt clasice. Aceste pot fi înlocuite cu uşurinţă dacă este cazul.
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Îndepărtarea protecţiei acului de cusut
Această operaţie se poate executa doar de către un adult.
Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet.
1. Asiguraţi-vă că piciorul presor este coborât în mod corespunzător. Demontaţi pedala maşinii de cusut pentru un plus de
siguranţă.
2. Glisaţi în sus protecţia de pe spatele piciorului presor pentru a o demonta.
3. Îndepărtaţi protecţia, deplasând-o spre exteriorul piciorului presor.
4. Pentru a reataşa protecţia, urmăriţi paşii în ordine inversă.
Protecţia de pe piciorul presor este foarte importantă deoarece aceasta protejează degetele copilului în timpul procesului
de coasere. Această operaţiune trebuie executată întodeauna de către un adult. Maşina de cusut trebuie filetată doar
de către un adult.

Înlocuirea acului de cusut
Cereţi unui adult să înlocuiască acul de cusut.
Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet.
5. Ţineţi acul de cusut, desfaceţi şurubul din dreapta apoi scoateţi acul.
6. Luaţi acul de cusut nou. Introduceţi acul nou având partea plată în dreapta.
7. Ţine-ţi acul de cusut şi strânge-ţi clema. Puteţi folosi o şurubelniţă sau o bobină metalică.
8. Reatașați protecţia înainte ca maşina de cusut să fie folosită de către un copil.
Doar un adult ar trebuie să demonteze protecţia şi doar adulţii pot shimba acul de cusut sau firul de aţă.

Infilarea bobinei
Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet.
Trebuie întodeauna să folosiţi acelaşi fir de aţă pentru mosor şi pentru bobina metalică, altfel riscaţi să-l rupeţi în timpul
procesului de coasere.
1. Apăsaţi pârghia arborelui bobinei şi montaţi bobina. Ridicaţi pârghia pentru a vă asigura că bobina metalică e montată
ferm pe maşina de cusut.
2. Trageţi în sus de axul mosorului şi puneţi mosorul pe acesta, asigurându-vă că firul de aţă este spre dreapta, spre bobina
metalică.
3. Înfăşuraţi firul de aţă în jurul cercului alb din plastic.
4. Treceţi firul de aţă prin spatele bobinei şi înfăşuraţi firul în jurul acesteia în sensul acelor de ceasornic. Înfăşuraţi firul de
aţă în jurul cilindrului bobinei de 5 ori.
5. Ridicaţi piciorul presor. Apăsaţi butonul < automat lent >. Firul de aţă se va înfăşura în jurul bobinei.
6. Tăiaţi firul de aţă, apăsaţi pârghia arborelui bobinei şi scoateţi bobina.
7. Deschideţi compartimentul bobinei şi montaţi bobina în acesta, astfel încât firul de aţă să fie spre stânga, spre partea
piciorului presor. Închideţi compartimentul. Rotiţi roata de mână pentru ca acul de cusut să prindă firul de aţă de pe
bobină.

Infilarea maşinii de cusut
Urmăriţi diagrama din broșura cu ilustrații din pachet, scanaţi codul QR pentru a vizualiza tutorialul şi urmăriţi săgeţile de
pe maşina de cusut pentru a învăţa cum să treceţi firul de aţă prin toate punctele prin care trebuie să treacă.
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Elemente de bază
Învăţaţi să coaseţi drept
La început veţi învăţa să coaseţi folosind bucăţi de hârtie. Cu un pic de antrenament veţi învăţa suficient despre
caracteristicile maşinii de cusut pentru a putea începe, dar mai întâi trebuie să învăţaţi să coaseţi drept!
Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet.
1. Desenaţi un dreptunghi pe o foaie de hârtie. Apoi desenaţi un pătrat şi un cerc pe alte foi separate de hârtie.
2. Exersaţi urmărind liniile trasate pe foi. Aşezaţi foaia de hârtie pe de-a lungul, sub piciorul presor astfel încât să rămână
o parte liberă pentru a nu vă apropia prea mult de marginile foii de hârtie.
3. Când ajungeţi în dreptul unui colţ, lăsaţi acul în materialul textil şi ridicaţi piciorul presor. Întoarceţi foaia în aşa fel încât
direcţia acului să coincidă cu direcţia următoarei linii, iar când foaia este poziţionată corect coborâţi piciorul presor pentru
a începe să coaseţi.
4. Exersaţi folosind câteva bucăţi de hârtie până ce veţi reuşi să coaseţi drept.

Facerea nodului
Când începeţi sau terminaţi de cusut trebuie să faceţi un nod la capătul firului de aţă.
Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet.
1. Poziţionaţi butonul înainte/ înapoi conform săgeţii din stânga pentru a începe să coaseţi înainte.
2. Coaseţi în jur de 2 cm, apoi opriţi-vă şi poziţionaţi butonul spre dreapta pentru a coase înapoi.
3. Coaseţi urmând direcţia înapoi cei 2 cm, apoi opriţi-vă.
4. Poziţionaţi butonul spre stânga şi coaseţi corespunzător direcţiei înainte.
5. Faceţi acelaşi lucru de fiecare dată când terminaţi de cusut. Acesta împiedică materialul textil să se deşire când aţi
finalizat ciclul de coasere.

Tivul
Aplicarea tivului este una dintre metodele finale care vă ajută să terminaţi în mod corespunzător marginea unui material
textil.
Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet.
1. Se ia materialul textil având partea din spate spre dumneavoastră şi se împătureşte la una dintre margini, făcând un tiv
la fel de lat ca şi piciorul presor.
2. Plasaţi secţiunea împăturită sub piciorul presor, apoi coborâţi piciorul pentru a fixa bucata de material textil.
3. Începeţi să coaseți - nu uitaţi să faceți nod când este cazul. Împăturiţi în continuare bucata de material în timp ce
înaintaţi.
4. Dacă vă intercalaţi cu o cusătură asiguraţi-vă că aţi aplatizat-o înainte ca piciorul presor să treacă peste aceasta.
5. Când ajungeţi în dreptul unui colţ ridicaţi piciorul presor lăsând acul pe poziţie şi schimbaţi latura materialului.

Nasturii
Pentru proiectele conţinute în acest pachet nu va trebui să coaseţi vreun nasture, dar este intodeauna util să ştiţi să coaseţi
un nasture.
Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet.
1. Treceţi firul de aţă prin ochiul acului utilizând dispozitivul special. Legaţi unul de celălalt cele 2 capete ale firului de aţă.
2. Poziţionaţi nasturele în locul dorit şi ţineţi-l pe poziţie cu degetele.
3. Împingeţi acul dinspre partea interioară a materialului spre exterior scoţând acul printr-unul dintre găurile nasturelui.
4. Introduceţi acul printr-o altă gaură. Repetaţi această acțiune de cam 15 ori pentru ca nasturele dumneavoastră să fie
prins cu fermitate.
5. Pe partea interioară a ţesăturii dumneavoastră, treceţi firul de aţă prin cusătură pentru a încheia operaţia.
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Întrebări tehnice
Pentru fiecare problemă există câte o soluţie! Obiectivul prezenţei secţiuni este de a determina diferitele neplăceri pe
care le puteţi întâmpina pentru a le rezolva.
De ce firul de aţă se mişcă de la locul său?
Verificaţi tensionarea firului de aţă. Dacă firul de aţă nu stă la locul său sau acesta se rupe este foarte probabil ca firul de
aţă să fie prea întins. Pentru a face asta ajustaţi butonul de regaj al tensionării firului de aţă. Verificaţi de asemenea ca
firul de aţă să parcurgă toate punctele prin care trebuie să treacă.
Bucata mea de material textil nu se deplasează înainte şi aţa se adună sub ţesătură. De ce?
Asiguraţi-vă că butonul înainte/înapoi se află pe poziţia înainte. Dacă butonul se află la mijlocul celor 2 opţiuni, maşina va
coase la punct fix şi firul se va încurca.
Firul de aţă formează noduri dealungul ţesăturii. De ce ?
În acest caz trebuie să luaţi în calcul următoarele detalii.
Verificaţi ca acul maşinii de cusut să nu se fi rupt sau deteriorat. Dacă s-a întâmplat acest lucru rugaţi un adult să-l
înlocuiască.
Verificaţi tensionarea firului de aţă. Dacă firul de aţă este prea larg cusăturile nu vor ţine.
Sunteţi sigur că aţi folosit fire de aţă identice pentru cusut şi pentru infilarea bobinei pe care o folosiţi? Acesta este un
punct - cheie.
Bucata de material textil nu progresează în timp ce coaseţi. Ce se întâmplă?
Trebuie să verificaţi 2 aspecte:
 Verificaţi butonul înainte/ înapoi să fie pe poziţia înainte. Dacă butonul se află la mijlocul celor 2 poziţii maşina va
coase la punct fix.
 Probabil coaseţi grosimi felurite de material textil mai groase sau mai subţiri? În acest caz trageţi uşor bucata de
material spre maşină, urmând direcţia înainte în timp ce coaseţi.

Creaţii vestimentare
1. Gulerul
Aveți nevoie de:
Pentru prima dumneavoastră creaţie vă vom învăţa să coaseţi de
mână, cu acul. Puteţi purta acest guler peste toate tricourile
dumneavoastră preferate pentru a le face elegante şi a fi la modă!
Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet.
1. Treceţi firul de aţă negru prin ochiul acului utilizând dispozitivul special. Legaţi împreună ambele capete ale firului de
aţă printr-un nod.
2. Tăiaţi bucata de panglică din satin în două bucăţi de aceeaşi mărime.
3. Coaseţi câte o bucată de panglică la fiecare capăt al gulerului din pâslă. Poziţionaţi panglica pe guler. Aceasta va fi
acoperită cu paiete.
Pentru a coase, penetraţi materialul cu acul venind de dedesubt, asigurându-vă că treceţi şi prin panglică. Treceţi acul
înapoi. Repetaţi cam de 10 ori pentru a obţine o cusătură sigură. Legaţi un nod la capăt pentru a termina.
4. Treceţi firul negru prin ac din nou folosind infilatorul. Înnodaţi cele două fire.
5. Coaseţi paietele pe guler una câte una, acoperindu-l integral. Coaseţi prin gaura din paiete venind de dedesubt,
împingând acul. Adăugaţi şi celelalte paiete.
6. Repetaţi până când gulerul este acoperit de paiete. De fiecare dată când ajungeţi la capătul firului, legaţi un nod şi luaţi
un fir nou.
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2. Fularul
Aveți nevoie de:
Folosiţi materialul furnizat pentru a face un fular! Mai apoi îl veţi
putea reproduce cu bucăţi de material, pe care le puteţi găsi în casă.
Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet.
1. Aşezaţi materialul pe o masă şi introduceţi ace - pini la 5 cm de margini. Folosiţi ruleta pentru a măsura.
2. Tăiaţi materialul cu foarfeca albastră, urmărind pinii. Pentru a tăia drept, urmăriţi modelul. Nu puteţi tăia ţesătura care
curge cu foarfeca roz.
3. Repetaţi procedeul cu celelalte 3 laturi ale materialului.
4. Rugaţi un adult să introducă firul alb în maşină şi să pregătească o bobină de fir alb.
5. Acum veţi face un tiv pentru a împiedica uzarea materialului şi a obţine o finisare superioară! Luaţi materialul, cu spatele
spre dumneavoastră şi împăturiţi peste margine făcând un tiv de lăţimea piciorului presor al maşinii.
6. Glisaţi secțiunea pliată sub piciorul presor, apoi coborâţi-l pe acesta pentru a fixa materialul.
7. Începeţi cusătura - nu uitaţi nodul. Împăturiţi materialul după cum este necesar pe măsură ce avansaţi.
8. Când ajungeţi în colţ, ridicaţi piciorul presor şi lăsaţi acul în material pentru a schimba latura.
9. Repetaţi până când aţi terminat tivurile pe toate cele 4 părţi.
10. Luaţi panglica de mătase şi aşezaţi-o pe fața fularului.
11. Coaseţi-o în jurul fularului. Nu uitaţi să ridicaţi piciorul presor, lăsând acul înfipt, atunci când ajungeţi la un colţ! Iată
fularul!
.

3. Tricoul
Aveți nevoie de:
Nimic nu-i mai uşor decât personalizarea unui tricou! Este vremea
distracţiei!
Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet.
1. Luaţi o vestă albă din garderobă (maiou). Purtaţi-o şi introduceţi
un pin sub piept pentru a marca.
2. Pliaţi partea de jos a vestei până la semn. Asiguraţi-vă că este dreaptă. Tăiaţi cu foarfeca roz.
3. Luaţi modelul cu fâşia. Împăturiţi pe liniile care se potrivesc cu dimensiunile dumneavoastră. Ataşaţi colţurile cu pini.
4. Luaţi fâşia de material mov şi aşezaţi modelul deasupra, în centru. Prindeţi-l de material cu pini.
5. Tăiaţi în jurul modelului cu foarfeca roz. Toleranţa cusăturii este deja inclusă în model.
6. Îndepărtaţi modelul şi prindeţi-l cu pini de fâşia de material floral.
7. Tăiaţi în jurul modelului cu foarfeca zig-zag. Toleranţa cusăturii este inclusă în model.
8. Îndepărtaţi modelul şi pinii de dedesubt. Împăturiţi şi puneţi deoparte pentru o utilizare ulterioară.
9. Rugaţi un adult să pună firul alb la maşină. Pregătiţi o bobină cu acelaşi fir alb.
10. Luaţi fâşia de material floral şi împăturiți-o pe jumătate, cu faţa pe interior. Trebuie să puteţi vedea spatele cârpei.
11. Aşezaţi materialul sub piciorul presor. Coborâţi-l pentru a fixa materialul.
12. Începeţi să coaseţi - nu uitaţi nodul. Atunci când aţi terminat, veţi obţine un tub.
13. Repetaţi procedeul cu fâşia de material violet.
14. Luaţi fiecare bucată de material şi aplatizaţi cusătura.
15. Aşezaţi cele două bucăţi de material față în faţă, astfel încât să vedeţi spatele şi poziţia cusăturilor să coincidă.
16. Aşezaţi bucăţile de material sub piciorul presor. Coborâţi-l pentru a fixa materialul.
17. Începeţi să coaseţi - nu uitaţi nodul. Veţi ataşa cele două bucăţi între ele.
18. Luaţi bucata de material floral şi aplatizaţi cusătura. Faceţi acelaşi lucru cusăturii vestei.
19. Aşezaţi materialul şi vesta față în faţă, astfel încât să vedeţi spatele. Puneţi-le împreună cusătură pe cusătură.
20. Aşezaţi bucăţile de material sub piciorul presor. Coborâţi-l pentru a fixa materialul în loc.
21. Începeţi cusutul - nu uitaţi nodul. Veţi ataşa cele două bucăţi una de cealaltă. Dacă este necesar, trageţi uşor materialul
prin maşină, deoarece acesta este destul de gros.
22. Întoarceţi vesta cu interiorul în exterior - este aproape gata!
23. Introduceţi partea de jos a vestei sub piciorul presor, cu spatele orientat spre dumneavoastră. Veţi face un tiv pentru
o finisare mai atractivă.
24. Cu mâna dreaptă împăturiţi materialul pentru a obţine o fâşie lată cât piciorul presor.
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25. Coborâţi piciorul presor pentru a fixa materialul. Începeţi cusutul - nu uitaţi nodul. Împăturiţi materialul după cum este
necesar, pentru a putea coase.
26. Tăiaţi toate firicelele care ies înafară. Vesta este gata!

4. Fusta
Aveți nevoie de:
Următorul proiect este o fustă cu talie elastică.
Urmăriți pozele din instrucţiunile cu ilustraţii colorate, din pachet.
1. Măsuraţi-vă talia cu banda de măsurat. Scădeţi 3 cm pentru a afla dimensiunile la care trebuie să tăiaţi bucata mare de
elastic.
2. Plasaţi un pin pe elastic la lungimea dorită. Testaţi-l în jurul taliei înainte de a tăia cu foarfeca zig-zag.
3. Luaţi modelul dreptunghiular. Împăturiţi pe lungul liniilor care corespund dimensiunilor dumneavoastră. Ataşaţi
colţurile cu pini.
4. Luaţi materialul cu buline şi aşezaţi modelul deasupra, în centru. Prindeţi modelul de material cu pini.
5. Tăiaţi în jurul modelului cu foarfeca zig-zag. Toleranţa pentru cusătură este deja inclusă în model.
6. Îndepărtaţi modelul şi pinii. Împăturiți-l şi puneţi-l în altă parte cu grijă, pentru a-l putea folosi ulterior.
7. Treceţi firul alb prin ac folosind infilatorul. Legaţi un nod în fir.
8. Împingeţi acul în material, mergând în faţă, în spate, în faţă, în spate...
9. Coaseţi prin material, făcând pliuri peste tot. Asta vă va permite să faceţi pliuri fustei. La sfârşit păstraţi un pic de fir
care să vă permită să ajustati pliurile pe elastic.
10. Împăturiţi elasticul în două şi marcaţi mijlocul cu un pin.
11. Împăturiţi fusta în două şi marcaţi mijlocul cu un pin.
12. Aşezaţi mijlocul fustei peste mijlocul elasticului şi prindeţi-le cu un pin. Aşezaţi fusta în aşa fel încât să puteţi vedea
spatele acesteia.
13. Împrăştiaţi pliurile de-a lungul elasticului şi ataşaţi-le cu pini.
14. Rugaţi un adult să monteze firul negru pe maşină. Pregătiți o bobină cu acelaşi fir.
15. Aşezaţi materialul sub piciorul presor. Coborâţi-l pentru a fixa materialul.
16. Începeţi cusutul, trecând peste pliuri. Nu este nevoie de nod pentru acest pas. Îndepărtaţi acele precum este necesar
pentru a coase. Dacă este nevoie, trageţi uşor materialul prin maşină, deoarece este destul de gros.
17. Rugaţi un adult să pună firul alb. Pregătiţi o bobină cu acelaşi fir alb.
18. Împăturiţi materialul pe partea cu elasticul, faţă peste faţă, astfel încât să puteţi vedea spatele.
19. Aşezaţi materialul sub piciorul presor, iar apoi coborâţi-l.
20. Începeţi să coaseţi - nu uitaţi de nod. Dacă este nevoie, trageţi uşor de material atunci când coaseţi pe elastic, deoarece
materialul este gros. Asiguraţi-vă că menţineţi marginile materialului cu buline aliniate.
21. V-aţi cusut fusta! Acum mai trebuie să faceţi doar finisările - tivurile.
22. Introduceţi partea de jos a fustei sub piciorul presor, cu spatele orientat spre dumneavoastră.
23. Împăturiţi materialul cu mâna dreaptă în aşa fel încât să obţineţi o fâşie lată cât piciorul presor.
24. Coborâţi piciorul presor pentru a fixa materialul. Începeţi cusutul - nu uitaţi nodul. Împăturiţi materialul aşa cum este
nevoie, pe măsură ce coaseţi.
25. Tăiaţi toate firicelele care ies înafară. Fusta este gata!
Avertismente!
Vă rugăm să citiți cu atenție şi să respectați instrucțiunile de utilizare şi siguranță!
Nerespectarea avertismentelor, instrucțiunilor si recomandărilor de siguranță poate cauza diverse pericole.
A se utiliza sub supravegherea unui adult!

Pentru copiii mai
mari de 8 ani!

Nu este potrivit pentru copiii mai mici de
36 de luni, datorita părților mici conținute,
care pot fi înghițite!
Pericol de sufocare!

A se utiliza sub supravegherea unui adult!
Prezența unor varfuri ascuțite și a unor
muchii!

A se utiliza doar cu adaptorul inclus!
Deconectați adaptorul de la priza principală, înainte de a-l curăța. Folosiți o cârpă ușor umedă
pentru a-l curăța. Adaptorul nu este o jucărie. Examinați regulat adaptorul pentru a vă asigura că
ștecherul, cutia și cablul electric nu sunt deteriorate. Daca sunt deteriorate, nu le mai folosiți.

Culorile si
conținutul pot
varia ușor de la o
jucărie la alta!
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