ดายในกระสวยดานลาง

เย็บเดินเสนเดียวธรรมดา

เย็บเข็ม 3 ตะเข็บลาง

เย็บเข็มคูตะเข็บลาง

เข็มเดี่ยวตอเนื่องแบบลูกโซ

เปนหวงอยูดานลาง

ไมโชวฝเข็มทั้งดานลางหรือขางนอกหลัง
เย็บ

เข็มเดี่ยวแบบตะเข็บ

เย็บแบบซิกแซก

ย้ําฝเข็มควรใช ฝเข็ม # 304 ย้ํา

ดานลางโชว

ย้ําเข็มเดี่ยว/เย็บเข็มรังดุม

เย็บเข็มเดี่ยวตอเนื่อง

ดานบนโชว

ภาพฝเข็ม

407

406

401

เย็บยางสําหรับ
กางเกงในผูชาย, เด็ก
เนื้อผายืด

เข็มคู ริมเสื้อ,ตะเข็บ
แบบปดตะเข็บ สําหรับ
การเขายางของ
กางเกงใน , หูเข็มขัด

เข็มเดี่ยวลูกโซที่
ตะเข็บหลักบนผาทอ

304

เข็มเดี่ยวเดินตรงแนว
ตรงตอเนื่อง

กุนริม , ชาย , หูเข็มขัด

ติดกระดุม รังดุม หรือ
จุดย้ํา

ชุดชั้นใน
ชุดกีฬา
ชุดเด็ก
ชุดออกกําลังกาย

301

103

304

หรือ

ตะเข็บเกิดจากดายผานเนื้อผาและควานตัวเองเปนหวงใต
ตะเข็บ

รายละเอียดของฝเข็ม

adapted from ANE

ตะเข็บเกิดจากเสนดาย 2 เสนผานเนื้อผาและเกาะเกี่ยว
เปนหวง แตละหวงกับตะเข็บที่เปนแนวรอยตอเสนดาย
เสนดายที่เกี่ยวแบบหลวม ๆเปนหวงจะชวยปดตะเข็บ
สวนลางเทานั้น

ตะเข็บเกิดจากเสนดาย 1 เสนผานเนื้อผาและเกาะเกี่ยว
เปนหวงแตละหวงเกิดขึ้นใตรอยตอ

ตะเข็บเกิดจากเสนดายและสวนที่เปนชวง ๆพบกันตรง
กลางของตะเข็บ เกิดเปนลักษณะฟนปลา

ตะเข็บเกิดจากเสนดายผานเนื้อผาและกวางกับเสนดายที่
ชวงๆ ตรงกลางของตะเข็บจะมีลักษณะเหมือนกันทั้งบน
และลาง

ตะเข็บเกิดจากเสนดาย 3 เสนผานเนื้อผาและเกาะเกี่ยว
1)กําหนดฝเข็มหาง
เปนหวง แตละหวงเก็บตะเข็บที่เปนแนวรอยตอดายที่
¼”
เกี่ยวกับหวงแบบหลวม ๆ ระหวางเสนดายดวยกันและชวย
2)กําหนดฝเข็มตอ 1”
ปดตะเข็บสวนลางเทานั้น

1)กําหนดระยะ/
ชองไฟ 1 / 4” ,
3/16” ,1/8”
2)กําหนดฝเข็มตอ 1”

1)ระบุฝเข็มตอ 1”

1)ระบุฝเข็มตอ 1”
2)ระบุความถี่ฝเข็ม

1)ระบุฝเข็มตอ 1”

ตะเข็บเกิดจากดานกวางตัวเองเปนหวงบนเนื้อผา เสนดาย
จะผานชวงบนและแนวนอนผานชวงลาง โดยไมผานทะลุ
หมดทุกสวน

1)ติดกระดุมรังเปน
วงกลม Ex.16
2)ระบุรังดุมยาว/กวาง เสื้อยืด (เชิ้ต) รังดุมจะทําในแนวนอนยาวประมาณ ½ นิ้ว
ดวยฝเข็มประมาณ 85-90
3)ระบุความยาว/
กวางของจุดย้ํา

1)ระบุฝเข็มตอ 1”

ฝเข็มหวงตอเนื่อง ควร
ใชกับเสื้อสากล , จุด
ปากกระเปา

101

101

คุณสมบัติ
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เกี่ยวเข็มเดี่ยวริมผา

สวนใหญการเย็บริม

เกี่ยว 2 ชิ้นริมผา

เย็บเข็มคูเก็บริม

เย็บเข็มคูริม

เย็บพันริม 2 เข็ม

เย็บพันริม 3 เข็ม

เย็บพันริม 3 เข็ม

เย็บพันริมคู

เย็บโพงริม 4 เสน

ลาโรยแบบเรียบ

ตะเข็บเย็บแบบลาโรย

เย็บโพงริม 9 เสน

เย็บโพงริม 6 เสน

เย็บโพงริม 3 เข็ม 6 เสน

เย็บเก็บแบบ 2 เข็ม 4 เสน

เย็บโพงริมแบบคู 5 เสน

ดานลางโชว

ดานบนโชว

ภาพฝเข็ม

607

606

605

602

516

514

512

505

รายละเอียดของฝเข็ม
ตะเข็บเกิดจากเสนดาย 1 เสน และหวง 1 หวง เกี่ยวกันตรง
ริมผา ตะเข็บนี้เพื่อกันรุยหรือเก็บริมผาเทานั้น

คุณสมบัติ
1)ระบุความกวางริม
2)ระบุฝเข็ม/1”

adapted from ANE

โพงริมตะเข็บชุดชั้นใน
ผายืด ผาขูดขน

โพงริมตะเข็บ ชุด
ชั้นในผายืด ผาขูดขน

เย็บริมตะเข็บบนผายืด

เก็บริมเสื้อเชิ้ต เสื้อเด็ก

เพิ่มตะเข็บกันลุย ผาทอ
& ผายืด

ตะเข็บบนผายืดและผา
ทอ

ตะเข็บบนผายืดและผา
ทอ

เกี่ยว 2 ชิ้นบนริมผา

เปนการรวมของตะเข็บที่เปนตะเข็บตอเนื่อง(401) และ 3
เสนดายเก็บริม (504) ตอเนื่องสม่ําเสมอ

ตะเข็บเกิดจากเสนดาย 2 เสน กับหวง 2 หวง เกี่ยวกันเปน
หวงเดียวตรงริมผา ดายทั้ง 2 ดานจะเกี่ยวกับหวงชวงบน

ตะเข็บเกิดจากเสนดาย 2 เสน กับหวง 2 หวง เกี่ยวกันเปน
หวงเดียวตรงริมผา เสนดายดานขวาจะเปนสวนที่เกี่ยวกับ
หวงชวงบน

1)ระบุฝเข็มตอ 1”

1)ระบุฝเข็มตอ 1”

ตะเข็บเกิดจากเสนดาย 4 เสน จากเสนดายบนเกาะ
เกี่ยวกับหวงลาง ฝเข็มมากกวา 606 จะดี เพราะเครื่องจักร
เย็บผาสามารถควบคุมไดสม่ําเสมอ

ตะเข็บเกิดจากเสนดาย 4 เสน จากเสนดายบนเกาะเกี่ยว
หวงชวงลาง ฝเข็มมากกวา 606 จะดีเพราะจักรเย็บผา
สามารถทําไดสม่ําเสมอ

1)ระบุความหางฝเข็ม ตะเข็บเกิดจากเสนดาย 3 เสนจากเสนดายบนเกาะเกี่ยวกับ
2)ระบุฝเข็มตอ 1”
หวงลาง

1)ระบุความหางฝเข็ม ตะเข็บเกิดจากเสนดาย 2 เสนจากเสนดายบนเกาะเกี่ยวกับ
2)ระบุฝเข็มตอ 1”
หวงลาง

1)ระบุระยะหางฝเข็ม
5 1/8” , 12 3/16”
2)ระบุฝเข็มตอ 1”

1)ระบุฝเข็มตอ 1”

1)ระบุฝเข็มตอ 1”

1)ระบุความกวางริม
ตะเข็บเกิดจากเสนดาย 1 เสน กับหวง 2 หวง
1/8” , 5/32”, 3/16”
เกี่ยวกันเปน 2 ชิ้นตรงริมผา เพื่อปดตะเข็บเทานั้น
2)ระบุฝเข็ม/1”

1)ระบุความกวางริม
ตะเข็บเกิดจากเสนดาย 1 เสนกับหวง 2 หวง เกี่ยวกันตรง
เย็บเข็มเดี่ยวริม ตะเข็บ 1/8” , 5/32”, 3/16”
ริมผา เพื่อปดทับตะเข็บ
2)ระบุฝเข็ม/1”

เกี่ยวริมผา

503

504
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