Manechinul tău pentru croitorie!

Croitoria cu manechinul reglabil multi-măsură

Fă din cusut o activitate plăcută
cu manechinul reglabil Adjustoform
Manechinul tău pentru croitorie
Felicitări pentru achiziționarea acestui manechin. Aventura ta
în lumea croitoriei este abia la început. Ține manechinul lângă
mașina ta de cusut și masa de călcat, deoarece acesta o să te ajute
să obții rezultate la standarde profesioniste.
Multifuncționalitate
Manechinul este un element esențial în activitatea de croitorie,
fie că faci haine pentru tine sau pentru altii. Și chiar dacă ești
începător sau un croitor profesionist, o să devii foarte atașat
de noul tău asistent în cusut. Citește ghidul acesta împreună cu
ghidul de asamblare pe care o să îl găsești în cutia manechinului.
Poți să folosești manechinul astfel:
● verifică drapa materialului. Este sau nu potrivită pentru tiparul
pe care vrei să îl croiești?
● creează un articol vestimentar prin draparea materialelor
împreună pentru a vedea cum ar arăta articolul vestimentar pe
care vrei să îl creezi - să spunem o bluză sau o fustă.
● poți să potrivești un tipar de hârtie pe manechin la mărimea
dorită
● poți verifica amplasarea săgeților, a buzunarelor și a butonierelor
marcate pe tipar
● poți stabili poziția reverelor și a gulerelor
● poți verifica sau plănui plasarea unei broderii pe material
● prinderea mânecilor în poziție, bazându-te pe lățimea umerilor.
Le pui pe poziția dorită, apoi pur și simplu le coși.
● poți verifica plasarea pernițelor pentru umăr
● poți verifica căptușeala
● poți potrivi și atârna rochiile de mireasă în timp ce le coși
● poți marca tivul
● poți modifica și potrivi pantalonii - unele modele sunt disponibile
cu fanta de pantalon.
● poți accesoriza articolul vestimentar finit
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Ajustarea manechinului
Înainte să începi să faci modificări pe manechin, pe măsurile
specificate, extinde manechinul slăbind rotițele în mod egal.
Fă aceste ajustări începând de la nivelul șoldului spre partea
superioară. Aceste ajustări vor elibera orice tensiune pe manechin
și o să te ajute să faci reglajele mai fine ulterior. O să te ajute să
te familiarizezi cu ajustările care trebuie făcute pe manechin în
funcție de mărimea dorită.
● Sistemul de ajustare al manechinului te ajută să faci ajustări la
bust, șolduri și talie (fig. 4 și fig. 5).
Figura 4 arată cum funcționează sistemul “dial”. Selectează
opțiunea pe care o vrei, ține manechinul cu o mână, iar cu cealaltă
mână rotește sistemul “dial” pentru măsura dorită. Pentru a trece
la măsuri mai mari, rotește în sensul acelor de ceasornic până ce
linia indicatorului va indica mărimea dorită de pe inelul exterior al
gâtului. Apoi, îi dai drumul și îl blochezi în poziția dorită.
Figura 5 arată cum funcționează sistemul cu rotițe. Ajustările
se fac prin rotirea rotiței în jos pentru a mări manechinul, iar în
partea de sus pentru a-l micșora. Din figurile 6 și 7 poți vedea cum
circumferința gâtului se poate mări sau micșora. În figura 6, gâtul
trebuie ajustat prin împingerea mânerului spre centrul gâtului, iar
în același timp, cu cealaltă mână rotești mânerul în sensul acelor
de ceasornic. La capătul gâtului este atașată o perniță pentru ace.
În figura 7, deșurubezi ușor pernița pentru ace și rotești partea
de sus a gâtului în sensul acelor de ceasornic până când ajungi la
mărimea inițială a manechinului și apoi înșurubezi la loc pernița
pentru ace. Dacă manechinul este Junior, ajustezi gâtul ușor,
slăbind mânerul de sus și mișcând părțile în mod egal până ajungi
la mărimea dorită. Apoi strângi ferm mânerul la loc.
● După ce ai făcut fiecare ajustare, folosește întotdeauna un
centimetru de croitorie pentru a verifica dacă măsurile sunt
precise.
Luarea măsurilor tale
● Un articol vestimentar croit profesionist îți îmbunătățește
imaginea, fiind construit cu atenție pentru a-ți veni ca turnat.
Măsurătorile precise sunt esențiale pentru a potrivi noua rochie pe
corpul tău. Poți să rogi pe cineva să te ajute cu luarea măsurilor.
Când măsori, încearcă să nu strângi centimetrul. Măsoară pe
zonele cele mai pline ale corpului.

Fig. 2

● Ia-ți măsurile așa cum ți-am arătat și notează-le într-un tabel.
Include și lungimea dorită pentru pantaloni, dacă manechinul tău
este modelul cu fantă pentru pantalon.
● Înainte să faci anumite măsurători (Fig.1), ajustează înălțimea
manechinului pentru a te asigura că înălțimea umerilor este la
același nivel cu umerii tăi. (Aici ar fi indicat să te ajute cineva pentru a-ți spune dacă umerii se află la aceeași înălțime)
Lungimea liniei spatelui - Măsurați de la ceafă la baza gâtului și
până la linia taliei.
Bustul - Măsoară drept trecând cu centimetrul prin partea cea mai
mare a spatelui, sub brațe și peste partea cea mai mare a bustului.
Talia - Măsoară de jur-împrejurul liniei naturale a taliei.
Șolduri - Măsoară în partea cea mai plină a șoldurilor – de obicei
se află la 17,7 cm. – 22,8 cm. sub talie. Notați-vă distanța dintre
șolduri și talie.
Tip - Alege să faci o fustă sau un pantalon după tipar doar luânduți măsura șoldurilor. (Alte modificări ulterioare ale taliei o să fie de
făcut relativ simplu)
Gât - Măsoară de jur-împrejur partea cea mai plină a gâtului.
Lungimea fustei - Masoară din podea (purtând pantofi cu înălțimea
tocului dorită) până la lungimea pe care o dorești. Pe manechin,
poți să folosești banda lipită cu măsuri pe piciorul acestuia.
Măsurătorile de pe bandă încep de la podea în sus.
Pantaloni - Pentru manechinele cu fantă de pantalon.
● Poartă lenjeria uzuală când îți iei măsurile.
Alte măsurători folositoare de care probabil o să ai nevoie când o
să faci un articol de îmbrăcăminte:
Lungimea mănecii
Partea din fata a bustului
Distanța dintre umeri
Lungimea pe exterior a cracului de pantalon
De la umăr la cot
Lungimea pe interior a cracului de pantalon
Lățimea spatelui.
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Umplutura, acolo unde ai nevoie
● Noul tău manechin a fost creat pentru a putea face pe el oricate modificari sunt necesare. Vor fi momente în care manechinul
se află la mărimea dorită, dar mai trebuie adăugate din loc în loc
umpluturi pentru a ajunge la mărimea dorită în zona respectivă.
Exemplu: unde bustul și talia au fost ajustate la mărimea corectă,
dar dacă mărimea șoldurilor trebuie modificată peste capacitatea
manechinului, atunci există o soluție, și anumea folosirea umpluturii. O varietate de materiale pot fi folosite drept umplutură, cum
ar fi:
Șolduri și talie – vată de poliester, lână de bumbac sau spumă
poliuretanică pentru a umple anumite zone. (Vezi fig.2) Apoi,
acopeă cu o panglică din material și prinde panglica din loc in loc
cu ace.
Tip - Pentru bust poți să folosești propriul sutien și să îl umpli până
ajungi la mărimea dorită, măsurând regulat.
Umeri - Dacă un umăr este mai lăsat ca celălalt, poți să folosești
benzi din vată de poliester peste zona umărului până ce acesta
ajunge la înălțimea dorită.
Talie - Folosește benzi subțiri de spumă, distribuită în mod egal
în jurul taliei. Adaugă sau mai ia din benzi până ajungi la mărimea
dorită.
Completarea golurilor – Dacă ai ajustat manechinul la măsura
cea mai mare, atașează o bandă lată pentru a umple zonele goale. De exemplu: un creion sau o cusătura dreaptă pot fi adăugate
în centrul panglicii pentru a indentifica zona de centru din fața
manechinului.
Husa - Daca vrei, poți să faci o husă pentru manechinul tău pentru
a ascunde umpluturile pe care le-ai adăugat. Folosește un material elastic. Ca metodă alternativă, poți să pui benzile cu care prinzi
umplutura în culoarea manechinului.
Alegerea și pregătirea unui tipar
Tip - Când faci o rochie, cumpără tiparul cu mărimea care se
potrivește în primul rând cu zona bustului tău - este mai ușor să faci
modificări mai târziu în zona taliei și a șoldurilor. Când alegi să faci o
fustă sau un pantalon, cumpără tiparul cu măsura care se potrivește
în primul rând cu mărimea șoldurilor - zona taliei poate fi modificată
mai ușor ulterior, mai ales pentru fustele strâmte.
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Tip - Când ai terminat de decupat toate piesele dintr-un tipar
calcă-le cu fierul de călcat pentru a îndrepta tiparul și pentru a
scăpa de cute.
● Pregătește tiparul citind instrucțiunile, apoi verifică fiecare
piesă prin prinderea acesteia de manechin cu ajutorul acelor. Fă
modificările pe care le vrei pentru a personaliza tiparul pe măsura
ta - de exemplu: lungirea sau scurtarea taliei. Punerea tiparului
pe manechin o să-ți dea ocazia să vezi exact unde sunt plasate
butonierele, reverele, buzunarele, etc.
Tip – Tiparele sunt concepute special să faciliteze lejeritatea corpului în articolele de îmbrăcăminte, așa că ai grijă să nu strâmtezi
prea mult piesa vestimentară în orice stadiu al confecționării.
● Ar fi foarte bine să te decizi asupra lungimii piesei înainte să
cumperi materialul - dacă lungimea fustei este mai mică, atunci o
să salvezi niște material, dar dacă este mai mare, este posibil să ai
nevoie să cumperi material în plus.
● Verifică lungimea altor piese din garderoba ta, pentru a determina corect lungimea pe care o dorești.
Materialul
● Când cumperi material, citește cu atentie intrucțiunile pentru
spălarea și călcarea acestuia, apoi notează-le într-un carnețel.
● Drapează materialul peste manechin pentru a-ți da seama
dacă arată bine din toate direcțiile. Pentru mătase și alte materiale asemănătoare, este important să tai materialul în așa fel încât
bucățile să atârne în aceeași direcție.
● Calcă materialul pentru a îndepărta cutele și verifică-l pentru
a vedea dacă are vreo imperfecțiune, înainte să il tai după tipar.
● Întinde materialul, apoi prinde cu ace desupra bucățile din tipar.
Verifică încă o dată dacă totul este în regulă, după care poți să tai
materialul. O masă Adjustoform, cu spațiu pentru stocarea ustensilelor necesare pentru croitorie, ar fi foarte folositoare pentru
aceste operații.
Construirea articolului de imbrăcăminte
După ce ai tăiat materialul după tipar, ești gata pentru cusut.
Tip – Folosește manechinul in mod constant, pentru a verifica
dacă haina vine bine pe mărimile selectate pe manechin. Folosind
manechinul, cusutul va fi mai ușor, deoarece nu trebuie să probezi
haina de fiecare dată pentru a face modificările necesare și poți să
vezi mai bine cum arată de la spate.
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● Prinde cu ace de gămălie piesele, apoi pune haina pe manechin.
Fă modificările necesare - exemplu: poziționarea decolteului și a
mânecilor, precum și pozitionarea pieselor din tipar pentru a vedea
dacă au fost poziționate la fel. Îndepărtează o parte din manechin
și însăilează de-a lungul liniei anterioare prinsă cu ace de gămălie
pentru a putea prelucra și presa materialul.
Tip - În timpul etapelor de asamblare ale pieselor materialului,
pune piesele în poziție pe manechin pentru a sta neșifonate, libere
și îngrijite, fiind gata pentru a continua lucrul imediat. Acești pași
sunt folositori mai ales când nu ai o cameră special creată pentru
așa ceva și trebuie să ascunzi de fiecare dată articolul vestimentar atunci când ai vizitatori. Acoperă-l cu o pungă de plastic pentru a-l feri de praf. Această metodă este mult mai utilă deoarece
nu mai trebuie să depozitezi piesele într-o pungă, după care să le
calci când vrei să reiei lucrul.
Tip - Cu ajutorul acestui manechin poți vedea dacă reverele, gulerele sau mânecile sunt poziționate corect. De asemenea, o să-ți
fie mai ușor să poziționezi buzunarele. Verifică de două ori înainte
de a începe să coși pentru a vedea dacă totul este poziționat
corect.
Tip - Lasă haina pe manechin peste noapte pentru a se așeza,
înainte să îi faci tivul folosind dispozitivul special pentru trasat un
tiv corect (dacă modelul manechinului tău îl are inclus).
Marcarea tivului
● Sunt două tipuri de dispozitive pentru marcarea tivului după
cum vezi în Fig. 8 si Fig. 9. Amândouă sunt foarte ușor de folosit,
dar unul din ele are nevoie de cretă, iar materialul trebuie stabilizat
din loc în loc cu ace de gămălie. Metodele individuale de folosire
sunt descrise mai jos.
Fig. 8 – Sistemul de prindere ce necesită cretă și ace de gămălie
Cu bara dispozitivului în pozitie orizontală, slăbește clama și
poziționează dispozitivul de marcat la înălțimea dorită, folosind
scara de măsurat care se află pe piciorul manechinului, apoi
blochează la înălțimea dorită. Pentru a marca tivul, plasează
materialul în clama de plastic, după care închide clama și prinde
materialul cu un ac de gămălie deasupra dispozitivului. Deschide
clama și repetă aceiași pași la un interval de 5 cm.

Fig. 9 – Dispozitivul de marcat cu praf de cretă
Slăbește clama și poziționează dispozitivul la înâlțimea
dorită,folosind scara de măsurat care se află pe piciorul
manechinului, apoi blochează în pozitia respectivă. Umple rezerva
cu praf de cretă din săculeț (praful de cretă este inclus și se află în
cutia manechinului) apoi pune capacul la loc. Poziționează slide-ul
din metal astfel încât pulverizatorul să fie foarte aproape de material. Apăsând pe bulb, deplaseasză dispozitivul la un interval de
10 cm. în jurul materialului. Astfel, vei obține o linie fină și egală
pentru tivul dorit. Acum materialul este pregătit pentru cusut. Ca
metodă alternativă, poți să întorci dispozitivul de marcat la 180
de grade, pentru a marca tivul chiar pe fusta sau rochia purtată
de tine.
Tip – Folosește manechinul și dispozitivul pentru marcat tiv astfel nu o să mai fie nevoie să dai bani pentru retușuri.
Căptușeala
Manechinul devine cel mai bun prieten când vine vorba de
căptușeală. Urmează instrucțiunile de pe tipar, taie căptușeala,
asamblează și coase și întoarce-o pe față. Pune căptușeala
pe manechin și deasupra haina pentru a le potrivi în poziție.
Poziționează corect căptușeala pe material, apoi prinde-o în ace.
Indepărtează haina de pe manechin cu căptușeala atașată cu
acele. Cu ajutorul manechinului poți observa dacă iese căptușeala
de sub haine și este vizibilă sau nu. Întoarce haina pe dos și apoi
coase căptușeala de mână.
Informații generale pentru îngrijirea hainelor
Tip – Când ai terminat haina, pune-o pe manechin și apoi
experimentează punând eșarfe, bijuterii sau curele pentru a întregi ținuta. Aceste experimente îți pot fi de ajutor pentru a vedea
ce culori și accesorii se potrivesc cu haina.
Tip – Folosește manechinul tău drept valet. Pentru o ocazie
specială, selectează și completează ținuta cu accesoriile potrivite.
Calcă haina dacă este necesar și apoi pune-o pe manechin.
Tip – Folosește manechinul pentru îngrijirea de zi cu zi a hainelor.
Pune haina pe manechin și apoi periază, spală, curăță sau calcă cu
abur dacă este nevoie.
Tip – Folosește manechinul pentru a afișa sau depozita un articol
vestimentar cum ar fi o rochie de mireasă sau bijuterii delicate.

Ai toate motivele să fi mândră de noua ta achiziție!

