
Bernina patky sámkovací, další hezká záležitost....

,,Každá další patka je další radost“, nadšeně mě sdělila zákaznice při koupi další vychytané patky. A 
tak mě její slova připadala blízká!
 Kdo jste si už prohlížel vychytané patky Berniny spolu s podporou krátkých videí na Youtube, dáte 
mi určitě zapravdu.... 

Další z našich šikulek jsou patky na sámky. Tedy 
na pravidelné úzké sklady nejen na halenku, 
zajímavá část tašky ale dají krásný třetí rozměr i 
obyčejné látce, kterou zašijete do 
patchworkového vzoru....

Patek na sámky má Bernina hned několik, podle 
toho, jak mají být sámky tenké.

Jsou to patky 30, 31,32,33. Čím vyšší číslo, tím více
jemnějších sámků... Zde platí samozřejmě, že 
patka 33 na nejtenčí sámky je vhodná na tenké 
Materiály...

Patky sámkovací  se používají s dvojjehlou, viz odkazy níže. Šijeme rovným stehem. Na spodu patky 
jsou pak tunýlky. Ušijeme patkou jeden šev, sámek se nám pěkně zvedne. Pak na ušitý sámek 
nasadíme ušitý tunýlek  a patka tak perfektně slouží pro spolehlivé pravidelné umístění sámků vedle 
sebe....

To by ale nebyla Bernina, kdyby to takhle 
skončilo!

Trochu novější patkou na sámky je patka č. 46C.
Má tunýlky tak daleko od sebe, aby jste pak mohli
ještě mezi  dva ušité tunýlky udělat prošev 
ozdobným stehem. Díky vedení patky krásně 
přesně doprostřed mezi sámky. Je vhodná pro šicí
stroje s šíří stehu 9mm.



No a do třetice....

Pokud chcete, aby sámky byly pevné, užijete 
udělátko na přesné přivedení šňůrky do sámku....

A můj tip?

Na ozdobný prošev použijte jehlu na ažůry 
( jehlu s ploutvičkou). Čím tenčí látka, tím větší 
dírky a vypadá to úžasně!!!!!

Vlevo použito na hvězdičkách.

Všechny patky na sámky jsou určeny pro všechny elektronické šicí stroje Bernina. Tedy Bernina 
2xx,3xx,4xx,5xx,7xx a 8xx.

Hodně radosti při šití!       Andrea Votrubcová

avotrubcova@gmail.com
www.berninacentrum-av.cz
www.patchwork-aja.cz

Odkazy

• Bernina patka na sámky č.30
• Bernina patka na sámky č.31
• Bernina patka na sámky č.32
• Bernina patka na sámky č.33
• Bernina patka na sámky č.46C
• dvojjehly
• jehla na ažúry ( jehla s ploutvičkou)
• Bernina příslušenství na vedení příze k patkám sámkovacím
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