
Cum sa coasem 
corect,  geanta   

Vegan Shopper 
 
 

TUTORIAL ON 

YOUTUBE: 



 

Continutul kitului de cusut 
 

1 x piesa fata 
 1 x piesa spate  

2 x piese laterale 
 1 x piesa buzunar  

 1 x fermoar 

2 x bretele umar  

    2x piesa de fixare 

            1 x piesa baza (fund)  

    1 x captuseaba baza (fund) 

1 x intarirura baza (fund)    
1 x adeziv 

 
 
 
 
 
 

 

BERNINA, setari masina 

• Cusatura dreapta 1 

• Lungime pas cusatura 3 

• Oprire ac -  interior 

• Piciorus presor Nr.1, 1C, 1D sau piciorus pentru miscare libera Nr. 50 
• BERNINA Ace universale 130/705 H Finete 80 sau 90 depinde de grosimea atei 

 
 

Idei pentru pesonalizare 

 
 
 

Sa incepem 

 
Se unesc toate piesele inainte de coasere  incat 

sa nu apara gauri in material 

 

 

 
1a) Atasarea fermoarului 

Se pune adeziv pe toata lungimea fermoarului, mentineti 

fermoarul deschis pe mijloc 



1b) Coaserea fermoarului 

Se coase fermoarul pe toate laturile. La capete se intareste cusatura pentru siguranta. Se taie excesul 
de ata ce poate duce la blocarea fermoarului  

 

Piciorus presor  Nr. 1, 1C, 1D, pozitie ac -5  

Piciorus miscare libera Nr. 50, pozitionare ac centru  
 

 

 
2a) Atasarea fermoarului 
Se pune adeziv pe toate partile laterale ale  
buzunarului. Se lipeste buzunarul cu partile laterale 
egale 

 
 

 

 
2b) Coaserea buzunarului 
Incepeti coaserea de jos; Se cos doar partile lateralele, partea de baza (fund) nu se coase; Intariti 
cusaturile la capete. Cusatura va fi vizibila pe fata gentii 

 

Piciorus presor Nr. 1, 1C, 1D, pozitionare ac -  centru 

Piciorus pentru miscare libera Nr. 50, pozitionare ac -  centru 

Buzunarul poate fi aplicat atat pe fata cat si pe interior 
 



3a) Se unesc piesele laterale 

Se aplica adeziv pe fata materialului, in zonele laterale 

 
 
 
 
 

3b) Coaserea pieselor laterale 

Pe partea din  din fata se lipesc partile laterale, cu 
partea de fata in sus, suprapunerea materialeor 
trebuie sa fie de 1 cm. Se cos impreuna cu intaritura 
la capete 

 

 
Piciorus Presor Nr. 1, 1C, 1D 

Poztionare ac - centru 
Piciorus pentru miscare libera Nr.50 
Pozitionare ac - centru 

3c) Prindere material spate 

Atasat piesa din spate pe partea din fata si 
coaseti pe fata materialului 

 
 

4) Coaserea piesei de baza (fund) 

 

Lipiti partile laterale dar lasati colturile patrate in exterior. Acum ca toate partile sunt lipite puteti 
sa coaseti pe fata a materialului. Asigurativa ca toate colturile sun indreptate in exterior  

 

Coaseti pe marginea materiaului, iar la sfarsit  

coaseti din nou pe fata materialului,  

peste cusatura.  

 

 

Piciorus presor Nr. 1. 1, 

1C,  

1D  Poztionare ac - centru 

Piciorus pentru miscare libera Nr.50 

Pozitionare ac -centru  



5a) Captuseala bazei (fund) 

Indoiti 1 cm din material pe marginea materialului, 

 apoi presati cu fierul de calcat.  

Uniti cele doua piese impreuna si coaseti marginile, 

 lasand 1 cm de la margine.  

 Intariti cusaturile la capete 

 

 
 
 
 

 
5b) Intarirea bazei (fund) 

Intoarceti captuseala pe fata si inserati  
intaritura pentru baza (fund) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5c) Coaserea captuselei pe baza (fund) gentii  
Atasati captuseala cu intaritura de baza pe interiorul gentii si coaseti de-a lungul marginilor. 

 



6a) Bretele lungi pentru umeri 

Aplicati adeziv pe toata lungimea bretelelor, pe o parte si alta, apoi uniti la mijloc si lipitile impreuna 

Dca este necesar puteti prinde si clipsuri, pentru o fixare mai sigura 

 

 

 
6b) Cusatura pentru bretele 

Intoarceti breteaua cu partile unite in jos apoi coaseti pe toata lungimea. Cusatura dreapta pe ambele 
margini 

Piciorus presor Nr. 1, 1C, 1D 
Pozitionare ac -2, de la stanga  

Piciorus pentru miscare libera Nr.50 
Pozitionare ac - centru 

 
 
 
 

 
Daca preferati bretele scurte, le puteti micsora cu aproximativ 60 cm. Indoiti, 
lipiti si coaseti 14 cm din bretea. Asigurativa ca partea indoita sa fie la mijlocul 

bretelei 
 



6c) Pozitionarea bretelelor 

Marcati zona de plasare a bretelelor la 5 cm de 
la cusatura si 6,5 cm de la marginea materialului 

 
 
 
 
 

6d) Coaserea bretelelor 

Coaseti bretele dar mergeti pe cusatura tip dreptunghi 

 
Piciorus presor Nr. 1, 1C, 1D, pozitionare ac -2 
Piciorus pentru miscare libera Nr.50 
Pozitionare ac - 5 

 

 
7) Fixare 

Efectuati inchiderea cu snur si nod 
Daca nu doriti inchidere cu snur sputeti opta pentru 
inchidere cu capsa. 

 

 

 

Si, ati terminat!



Imparte cu noi bucuria 

proiectului!! Trimte-ne o poza 

cu geanta ta Vegan Shopper, 

de la BERNINA 

Adauga geanta pe Instagram sau Facebook 

folosind hashtag#BERNINAshoper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Let BERNINA inspire you 
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