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Virsslēdža pēdiņa Nr. 62
(Savienojama ar šujmašīnu modeļiem –  
Bernina 330, Bernina 350, Bernina 380)

Šūšanas veids: Taisnais dūriens. Dūriena garums  
1,5 – 2 mm, dūriena platums 0, adatas pozīcija – pa vidu.

Novietojiet pēdiņu visā tās garumā uz auduma labās 
puses. Nošujiet 4 – 5 dūrienus. Paceliet pēdiņu, diegus izceliet 
uz augšu. Nenogrieziet tos. Ar kreiso roku turiet 4 diegus, bet 
ar labo auduma malu un ievirziet to virsslēdža pēdiņas atverē. 
Nolaidiet pēdiņu un turpiniet šūt.

Krokojuma pēdiņa 
Nr. 16
(Savienojama ar šujmašīnu 
modeļiem – Bernina 330, 
Bernina 350, Bernina 380)

Šai pēdiņai ir specifisks 
atvērums, kas ļauj savilkt 
auduma malu, vienlaicīgi 
to piešujot arī pie 
pamatdetaļas.

Šūšanas veids: Taisnais 
dūriens. Dūriena garums  
1,5 – 4,5 mm (jo lielāks 
dūriena garums, jo 
krokojums blīvāks ar 
augstāku valnīti). Augšējā 
diega nostiepums 4 – 10 mm.

Auduma daļu, kuru 
nepieciešams sakrokot, 
novieto zem pēdiņas, bet 
detaļu, pie kuras piešūs 
krokojumu, ievieto pēdiņas 
atvērumā ar labo pusi uz 
augšu. Sāk šūt, ar labo roku 
pieturot virsējo detaļu, bet 
ar kreiso – krokojamo daļu. 
Šūšanas procesā jāskatās, lai 
audumi neizslīd no pēdiņas.

Ierīce ieloču veidošanai Nr. 86
(Savienojama ar šujmašīnu modeļiem –  
Bernina 330, Bernina 350, Bernina 380)

Ierīce izskatās sarežģīta, bet lietojums tai ir vienkāršs.  
Ar to var veidot 3 dažāda blīvuma pakāpju ieloces.

Šūšanas veids: Taisnais dūriens. Dūriena garums  
1 – 1,5 mm, adatas pozīcija – pa vidu.

Ievietojiet audumu pēdiņas atverē. Izvēlieties 
nepieciešamo ieloču blīvumu: blīvas, vidēji blīvas, retas. 
Šujiet!

KroKošanas pēdiņas
Volānu un rišu šūšana ir 
piņķerīgs darbiņš, kas 
prasa precizitāti un pa-
cietību, tāpēc šujmašī-
nu ražotāji nāk palīgā 
šuvējām, izstrādājot ar-
vien jaunas pēdiņas un 
palīgierīces, kas atvieg-
lo darbu.
Speciālās pēdiņas pa-
šas paveic daļu darba. 
Tas ietaupa laiku un pa-
līdz sasniegt kvalitatīvā-
ku rezultātu. Ar jauna-
jām pēdiņām iespējams 
panākt arī daudzveidī-
gāku dekoratīvo apdari.
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