
JAK USTAWIĆ MASZYNĘ
  i zacząć szyć 

 DZIAŁAJ!



Nie b�j się
PODAM CI RĘKĘ

Kiedy� maszyna do szycia
kojarzyła mi się szaro, buro i
ponuro. Jako nastolatka
pr�bowałam szy� dla siebie
ubrania, ale nie do ko�ca mi to
wychodziło. Dlaczego?

Zobacz film 1    kliknij 

https://youtu.be/DRnnZpw_c6A
https://youtu.be/DRnnZpw_c6A
https://youtu.be/DRnnZpw_c6A


Zaprzyja�ni� się?  
To nie było takie proste. 

4 lata szkoły �redniej przerabiałam schematy
kinematyczne maszyn... " ale nadal pojawiał się

stres. Tak, stres przed nieznanym.
Dlatego, ważne jest zrobi� pierwszy krok i

spr�bowa�. Najlepiej systematycznie! 
 Wiesz co jest Ci potrzebne? 

PRZYSZEDŁ CZAS I BY SIĘ 
 ZAPRZYJAŹNIĆ



Poszukiwaniu  pasji nie było ko�ca, po 30 roku życia
zaczęłam wspomina� dzieci�stwo, a dokładniej
szyjących  na maszynie rodzic�w i babcie. Do dzi�
pamiętam lalkę kt�rą uszyła mi babcia.  W głowie
miałam jedną my�l ,,kiedy� uszyję lalkę!  
I uszyłam. Już wtedy wiedziałam, że bez projektu i
szablon�w nie zrobię nic ciekawego, więc kupiłam
pierwszy wz�r i uszyłam MISIA. 
Z czasem ten wz�r przerobiłam i powstały wyjątkowe
Hopsalala Misie (były słynne, opublikowano je w
lokalnej gazecie Przełom Chrzanowsk) można je
r�wnież zobaczy� w zdjęciach na moim fanpage
Hopsalala Handmade na Facebooku.
W tym ebook’u przygotowałam najważniejsze
informacje, kt�re pomogą Ci zaczą� przygodę z
szyciem na maszynie. 

Zakochaj się 
MOŻE BY� KOLOROWO

Zobacz film 2 - kliknij      

https://youtu.be/zVncXrqAElc
https://youtu.be/zVncXrqAElc


Podstawowe elementy maszyny
 SINGER Promise 1408:  

Połączenia 

Pokrętło 
Koło ręczne, służy do
opuszczania i podnoszenia
igły i nawlekania nici. 

Włącznik i wyłącznik
maszyny i �wiatła.
Gniazdo wtykowe,
podłączenie do pedała
napędzającego i prądu.  

1.

2.



Podstawowe ustawienie:  

 

STOPKA COFNIJ  

Ułatwia powt�rzenie
�ciegu i zako�czenie
szycia.

NAPRĘŻENIE NICI

ŚCIEGI SZYCIA 

Bezpo�rednie wybieranie
wzoru �ciegu szycia.
 (Ja najczę�ciej używam
�ciegu prostego i zygzaka)

Służy do ustawienia
naprężenia nici.
(Ja najczęsciej używam
ustawienia 2)



Zwróć uwagę na:

Jeśli jest luźny  szew
dolny , to sprawdź
czy dobrze nałożyłaś
nić górną! 

Jeśli masz luźny szew
górny, to należy
sprawdzić czy dobrze
jest nałożona nitka
dolna. 

Zanim zaczniesz szyć,
sprawdz czy wszystko
działa, podłacz pedał
gazu, sprawdz czy
stojak do nawijania nici
dolnej jest w
odpowiedniej pozycji,
włącz maszynę do
gniazda zasilającego. 



Nawlekanie nici dolnej
Zanim zaczniesz szyć, należy przygotować nitkę dolną i
górną do szycia. Na szczycie maszyny, są rysunki jak
nałożyć nici do nawlekania nitki dolnej (najważniejsze zdj.
2 i 3) Po nałożeniu, szpulkę  przesuwasz w prawo. dzięki
temu nawlekasz nitkę na małą szpulkę (foto 6) Następnie
otwierasz pokrywę spodu maszyny i nakładasz małą
szpulkę do bębenka wg instrukcji 
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Zobacz film 3 -kliknij 

https://youtu.be/jQ_BxCqgEFA
https://youtu.be/jQ_BxCqgEFA


Nawlekanie nici górnej
Kolejną czynność jaką trzeba zrobić zanim zaczniesz szyć,  
jest nałożenie nici górnych. Jest to bardzo proste, bo tak
jak widzisz na załączonych zdjęciach, masz instrukcję
numeryczną i jest ona na każdej maszynie do szycia.
Kolejno od numeru  1  do oczka igły.  
- 

1. 3.2.

5.4. 6.

9.8.7.

Zobacz film 4 -kliknij

https://youtu.be/pOYGFfEwjOc


Zrób porządki
KONSERWACJA

Maszyna używana  czy nie - potrzebuje czyszczenia.
Maszynę należy odkurzać, zamiatać i oliwić. Dzięki 
 temu, długo będzie Ci służyć i tworzyć wyjątkowe
produkty.

Masz pytanie? Napisz do mnie! 

Gotowe! Teraz możesz zacząć szyć!
 



Życzę Ci szczęścia!

 w grupie
indywidualnie
online

Jesteś zainteresowana warsztatami szycia :

Napisz do mnie:
hopsalalacontact@gmail.com

Bąd� jak kr�lik, czujna, zwinna ciekawa.
 Obud� w sobie intuicję i bąd�  kreatywna ❤ 

 
 

Basia Ormaniec


