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A  G Y A K O R L A T M Û H E L Y É B Õ L

Vakok Állami Intézete – Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportja

Adaptált varrógéphasználat látássérült személyek
részére

GRÓSZ JUDIT, TOLNAYNÉ CSATTOS MÁRTA
grosz.judit@vakokintezete.hu, tolnayne.csattos.marta@vakokintezete.hu

Absztrakt
A szabadidõs tevékenységek által nyújtott sikerélmények hozzájárulnak a felnõttkorban látássérültté vált
klienseink pszichés jóllétéhez, így a komplex rehabilitáció szerves részét képezik. Az adaptált
varrógéphasználat módszertanának kidolgozásával szeretnénk bõvíteni a látássérült személyek szabadidõs
lehetõségeinek körét, valamint a „Mindennapos tevékenységek” tantárgy eszköztárát. Cikkünkben áttekintést
adunk módszertani munkánk eddigi tapasztalatairól.

Kulcsszavak: látássérült személy, elemi rehabilitáció, varrógéphasználat, adaptáció

Az elemi rehabilitáció elsõsorban a felnõttkorban látássérülté vált személyek számára
nyújt szolgáltatást, de szükség esetén a veleszületetten vagy fiatalon látássérülést szen-
vedettek számára is igénybe vehetõ.

Az elemi rehabilitáció célja:
• A társadalmi integráció megvalósítása, a látássérültek társadalmi életbe való vissza-

vezetése;
• Új életminõség kialakítása, ami lehetõvé teszi az aktivitás megtartását, vagy kialakí-

tását;
• Önrendelkezõ, személyiségi jogait gyakorló, kötelezettségeit vállaló, önálló életvitel-

re alkalmas személyiség kiformálása.

Az elemi rehabilitáció potenciális kliensköre:
Az elemi rehabilitációba bevonható személyek az 1998. évi XXVI. törvény alapján az,
aki érzékszervi fogyatékos – így különösen látásképességeit jelentõs mértékben vagy
egyáltalán nem birtokolja, illetõleg a kommunikációjában számottevõen korlátozott, és
ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.

A fentiekben megfogalmazott célnak alárendelve, illetve azzal összhangban alakultak ki
azok a szolgáltatásformák, melyek egyénre szabottan képesek a szükségleteket a reha-
bilitációs tevékenység hatékonyságával összhangba hozni.

Gyakmuhely_1_varrogep.qxp  2014.03.10.  22:30  Page 63


Tartalom



64

A Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportjánál az alábbi szolgáltatási formák valósulhatnak
meg: 
• bentlakásos szolgáltatás
• bejáró szolgáltatás
• ambuláns szolgáltatás
• otthontanítás, adaptációs otthontanítás

Az elemi rehabilitáció akkor tölti be küldetését, amennyiben annak során kliensközpon-
tú szolgáltatás valósul meg; messzemenõen figyelembe véve a szolgáltatást igénybevevõ
személy aktuális fizikai, pszichés és családi helyzetét, személyes elképzeléseit és igé-
nyeit. A szolgáltatás egészét alkotó különbözõ tevékenységek más-más módon elégítik
ki az egyén szükségleteit.

A rehabilitációs szolgáltatás elemei:
• funkcionális látásvizsgálat és tréning, optikai eszközök használata
• tájékozódás és közlekedés
• mindennapi élet tevékenységei, életvitelt segítõ eszközök használatának technikái
• aláírás, írás-olvasás optikai eszközök segítségével
• a Braille- és Moon-írás és -olvasás alapjai
• számítógép-használat, informatikai alapismeretek, speciális szoftverek alkalmazása
• szabadidõs tevékenységek, mint pl. szövés, gyertyakészítés, gyöngyfûzés és szövés,

varrás, pachwork stb.
• pályaorientáció, foglalkozási rehabilitáció

A kézmûves tevékenységek helye az elemi
rehabilitációban
Az adaptált varrógéphasználat, illetve a foltvarrás látássérült személyek számára történõ
módszertani kidolgozásának projektjét 2009 szeptemberében indítottuk el a Vakok Álla-
mi Intézetének Elemi Rehabilitációs Csoportján belül (VERCS). A módszertani kísérletek
megkezdését az a régi törekvésünk ösztönözte, hogy újabb lehetõségeket kínáljunk
a látássérült személyek számára a szabadidõ eltöltéséhez, bõvítve ezáltal az általunk
eddig megajánlott kézmûves tevékenységek körét (szövés, gyöngyszövés, gyöngyfûzés,
gyertyakészítés). Az egyszerû kézmûves technikák szervesen épülnek elemi rehabilitá-
ciós munkánkba és annak fontos kiegészítését adják, mivel
• az elemi rehabilitációs fejlesztés sokszor kimerítõ, fegyelmet és teljes koncentrációt

igénylõ munka, melyet feloldhat a szabadon választható kézmûves tevékenységek
kötetlensége; 

• lehetõvé teszik a szabadidõ aktív módon történõ eltöltését mind a rehabilitáció alatt,
mind a rehabilitációt követõen;

• kézzelfogható sikerélményt nyújtanak; 
• a kikapcsolódás és feltöltõdés forrásai lehetnek, különösen a bentlakó intenzív szol-

gáltatást igénybe vevõk számára, akik a megszokott környezetükbõl ideiglenesen
kiszakítva, az intézeti környezetben sokszor nehezen találják meg az órák között és
azok után rendelkezésükre álló idõ értelmes eltöltésének lehetséges formáit; 

• a közvetlen környezet elismerése az önbecsülés növekedését eredményezheti;
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• amennyiben korábban a kézimunka a kliens szabadidejének fontos részét képezte,
nem kell lemondania kedvelt idõtöltésérõl;

• a munkára történõ felkészítés egyik lehetséges eszköze is lehet, mivel fejleszti a prob-
lémamegoldó képességet, a munkafegyelmet, és a manuális készséget.

Mindezek alapján a kézmûves foglalkozásaink amellett, hogy fontos részét képezik a sza-
badidõs tevékenységeknek, a rehabilitációs munkát is jótékonyan befolyásolják. 

A munkába bevont látássérült személyek

Életkori szerinti megoszlás Veleszületett látássérült/fõ Szerzett látássérült/fõ

20–31 év 1 3  

32–51 év 3 1  

52–59 év 1 0  

60 évnél idõsebb 0 5  

Összesen  5 9 14 

Nõ /fõ Ffi /fõ

12 2   

Dg.

kisgyermekkori herpesvírus-fer-
tõzés 

Maculopathia diab.

Deg. mac. lut.
Myopia, Artephakia

Macula deg.

Orvosilag nem diagn.

Cataracta congen.
Glaucoma sec. 

Retinopathia diab. 
Deg. mac. lut.

Látóideg-gyulladás 

Myopia mai. grad., Cataracta 

Glaucoma, Myopia, Cataracta

Retinopathia diab., Artephakia

Cataracta congen. 
Aphakia, Glaucoma

Ablatio ret.o.u., Myopia

ROP, Myopia, Glaucoma

Közeli vízus

0.16

0.04

0.16

0.06

0.03

n.m.

0.2

n.m.

0.3

-

0.06

0.1

-

-

Színlátás

Ép 

Ép, pasztellszíne-
ket néha keveri 

Ép, pasztellszíne-
ket néha keveri 

Ép

Közepes zavar,
alap-színeket
felismeri

Enyhe zavar

Ép 

Súlyos zavar

Enyhe zavar

-

Enyhe zavar

Ép, sötét színeket
bizonytalanul
azonosítja

-

-

Kontrasztlátás

Súlyos zavar

Közepes zavar

Közepes zavar

Közepes zavar

Súlyos zavar

Közepes zavar

Ép 

Ép 

Enyhe zavar

-

Közepes zavar

Súlyos zavar

-

-

Társuló betegség

-

Diabetes

-

-

-

Cerebrális parézis (balke-
zes, jobb kéz mozgásosan
érintett)

Diabetes

Izomsorvadás (kerekesszé-
kes, a pedál lábbal történõ
használata nem lehetséges)

-

-

Diabetes 

-

-

-
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A munkában résztvevõ kliensek közül 3 fõ rendelkezett elõzetes tapasztalatokkal
a varrógép használatának terén, 11 fõ egyáltalán nem használt korábban varrógépet. 

A módszertani munkában való részvétel felkéréssel és nem önkéntes jelentkezés
alapján történt. A résztvevõknek vállalniuk kellett a kreatív együttmûködést, közös inno-
vációt, a fejlesztésben való aktív részvételt, illetve azt, hogy a kezdeti idõszakban a hang-
súlyt elsõsorban nem a produktivitásra, hanem a módszertani fejlesztésre, probléma-
megoldásra helyezzük. A résztvevõk meghívásánál mérlegeltük a kliens kézügyességét,
tapintási érzékelésének finomságát, motivációját, illetve frusztráció tûrését. 

Optimális munkafeltételek kialakítása
Foglalkozások gyakorisága: heti 1 x 2 óra
Helyszíne: VERCS társalgó, késõbb kizárólag erre a célra kialakított külön szoba
Csoportlétszám: 3-4 fõ, majd egyéni órák
Oktatók száma: 1 fõ

A helyszín megválasztásánál figyelembe vettük a szoba méretét és a megvilágítás lehe-
tõségeit. Igyekeztünk a különbözõ munkafázisokat megfelelõen elkülöníteni egymástól,
illetve az egyes munkaterületeket az egyéni igényekhez igazítva természetes vagy mes-
terséges fénnyel megvilágítani. Szükség esetén a kliens látásának optimális kihasználá-
sát helyi megvilágítással, esetleg az adott munkaterület leárnyékolásával megtámogatni. 

Kezdetben nagycsoportos foglalkozások keretén belül dolgoztunk. Eltérõ látástelje-
sítménnyel rendelkezõ klienseink munkamenete és teljesítménye között azonban jelen-
tõs különbségek mutatkoztak a kivitelezés módjában, a ráfordított idõ, az önállóság és
a végeredmény tekintetében. A szembetûnõ különbségekbõl adódó kudarchelyzetek
elkerülése érdekében döntöttünk úgy, hogy külön csoportot hozunk létre a gyengén-
látó és aliglátó résztvevõk számára. Csoportképzéssel kapcsolatos tapasztalatainkat
a következõ táblázatban foglaljuk össze:

66

Elõnye
hatékonyabb közös
problémamegoldás,
innovatív együttmûködés

csoportos együttmûkö-
dés élménye, sikerek
közös megélése

Hátránya
elõzetes ismeretekben,
teljesítményben megmu-
tatkozó különbségek

az egyes résztvevõk
eltérõ mértékben igény-
lik segítõ odafigyelést 

különbözõ ütemben dol-
goznak a különbözõ
képességekkel és tech-
nikai lehetõségekkel ren-
delkezõ résztvevõk egy-
máshoz mérik a teljesít-
ményüket

több konfliktusforrás

nehezen összehangol-
ható közös idõpont

Elõnye
jobban alkalmazkodik az
egyéni igényekhez

többnyire hasonló prob-
lémák merülnek fel

megközelítõleg azonos
ütemben dolgoznak

Hátránya
a folyton változó csopor-
tarányok következtében
egyik vagy másik cso-
port túlzottan kis létszá-
múvá válhat

Vegyes csoport Homogén csoport
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A fenti tapasztalatok alapján a varrógéphasználat, illetve az alapvetõ varrási tech-
nikák egyéni megtanítása után mérlegeljük a csoportok kialakításának lehetõségét, mely
függ a munkába aktuálisan bevont kliensek számától, az egyes kliensek varrásban elért
önállósági fokától, együttmûködési készségüktõl, illetve a közös idõpont egyeztetéstõl. 

Gépi varrás adaptációja, módszertani alapok
kidolgozása
A valódi foltvarró munkát a varrógéphasználat alapjainak adaptációja elõzte meg. Gépi
varrással kapcsolatos elsõdleges nehézségeink, megoldandó feladataink a következõk
voltak: 
• varrógéptû befûzése (a varrógéptû a hagyományos varrótûtõl lényegesen eltér: a lyuk

a tû hegyének közelében helyezkedik el, a tû rögzítve van a varrógéphez, a befûzés
iránya nem tetszõleges, a cérnának minden esetben elölrõl hátrafelé kell futnia, a tû
és a mögötte elhelyezkedõ talpemelõ kar között nagyon kevés a hely);
alsó szál befûzése, felemelése (orsótokba történõ befûzés, orsótok visszahelyezése);

• az anyag tû alá illesztése (a varrás kívánt kezdõpontja a tû alá essen);
• egyenes varrás (a varrás anyagszéltõl való távolságának megtartása);
• varrásfunkciók beállítása;
• tûpozíció biztonságos megállapítása.

A felmerülõ nehézségek megoldására irányuló kísérletezésünk során egyre világosabbá
vált, hogy a problémák áthidalásához elengedhetetlen a varrógép látássérült személyek
igényeihez történõ átalakítása, különbözõ segédeszközökkel való kiegészítése, melyek
lehetõvé teszik a vizuálisan kontrollált munkafolyamatok taktilis kiegészítését/kiváltását.

A varrógép adaptációjánál a következõ szempontokat tartottuk szem elõtt:
• a varrógép akadálymentesítése legyen házilag kivitelezhetõ 
• kis anyagi ráfordítással megoldható
• elõállítása ne igényeljen speciális szaktudást
• egyéni igényekhez igazítható, szükség esetén cserélhetõ, változtatható 
• a varrógép típusától függetlenül alkalmazható 
• vizuális és taktilis úton is használható 

Mivel a varrógép legtöbb része tapintással jól érzékelhetõ, kevés átalakítással megold-
ható, hogy a varrógép látássérült személyek számára is használható legyen. Az adap-
táció során csak a legszükségesebb módosításokat, jelöléseket alkalmaztuk. A kevésbé
látható vagy tapintható részeket domború textilfestékkel tettük érzékelhetõvé, illetve
gyengénlátó, aliglátó használók számára élénk színû ragasztócsíkkal emeltük ki. 

A varrógép jelölt részei:
• öltésminta kiválasztó tárcsa (csak a leggyakrabban használt varrástípusokat jelöltük:

egyenes varrás, cikk-cakk öltés);
• öltéshossz beállító tárcsa (2 mm a legáltalánosabb öltéshossz, így kizárólag ezt jelöl-

tük meg; ettõl fölfelé és lefelé a tárcsa ütközése jelzi a végpontokat);
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• felsõ szál feszességét szabályozó gomb (gyárilag beállított közepes feszességnél
jelölve; ha szükséges, a felsõ szál feszességét az alsó száléhoz viszonyítva lehet ettõl
eltérve beállítani);

• öltésszélesség beállító gomb;
• a tûtõl balra vízszintes vonal jelzi, hogy az anyagot milyen magasságban kell a tû alá

helyezni, hogy a varrás kezdõpontja az anyagszélhez kerüljön;
• a nyomótalp szélességéhez igazított hosszanti vonal segíti a varrás anyagszélhez

viszonyított egyenletes távolságának megtartását.

Az akadálymentesített varrógép használata
a funkcionális látás szempontjából
A varrógép használatának módjában a fenti 12 személynél a következõ sajátosságok
voltak megfigyelhetõk: 

A gyengénlátó kliensek varrás közben, illetve az elõkészítõ és utómunkálatok
(varrásfunkciók beállítása, szálbefûzés, anyaszélek összeillesztése, egyes munkafázisok
ellenõrzése, eldolgozás) során egyaránt támaszkodnak a vizuális és taktilis percepcióra,
míg aliglátás esetén a kliensek szemmel követik ugyan a munkájukat varrás közben, de
nem észlelik ha pontatlanok, ha az anyagok nem fedik egymást vagy ha a varrás
anyagszéltõl való egyenletes távolságától eltérnek. 

Az elõkészítés, ellenõrzés, eldolgozás szintén tapintás útján történik, funkcionális
látásukat elsõsorban kontrasztos anyagok egymáshoz illesztésénél, ép vagy enyhe
színlátási zavar esetén a felhasználásra kerülõ anyagok színének kiválasztásában tudják
használni. 

Vak és aliglátó személyek között a gépi varrás módjában nem mutatkozott jelentõs
különbség.

1. kép
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Foltvarrás technikáira irányuló módszertani
kísérletek
A varrógép adaptációt és a gépi varrás alapjainak betanítását követõen a tradicionális
foltvarrás technikai lehetõségein belül kezdtük meg a kísérleti munkát. Próbálkozásaink
során arra törekedtünk, hogy találjunk a foltvarráson belül olyan eljárásokat, amelyek
célcsoportunk számára is elérhetõk, módszertanilag adaptálhatók, az elkészült munkák
megjelenésükben esztétikusak. Eredeti szándékunk az volt, hogy a foltvarrás hagyomá-
nyos geometrikus motívumokra épülõ technikáit alakítjuk a látássérült személyek igé-
nyeihez, lehetõségeihez. 

Ezen bonyolult és nagy pontosságot igénylõ varrástechnikák kapcsán azonban több
olyan problémával is szembesültünk, melyek ellentmondtak módszertani szándékaink-
nak, a munkakörülményeink nyújtotta feltételeknek, illetve nem illeszkedtek a látássé-
rült személyek által elsajátítható technikai lehetõségekhez, mivel:
• kivitelezésük nagy gyakorlottságot igényel a varrógéphasználatban (klienseink jelen-

tõs része nálunk sajátítja el a varrógéphasználat alapjait);
• a legegyszerûbb munkadarabok elkészítéséhez is nagy idõ- és energiaráfordítás

szükséges (a bevont kliensek egy részének a három hónapos bentlakásos tanfolyami
idõ áll a rendelkezésére ahhoz, hogy az önálló élethez szükséges rehabilitációs
tevékenységek mellett elsajátítsa a varrógéphasználatot és a foltvarrást);

• ezek a technikák nagy pontosságot kívánnak (a kísérleti munkában részt vevõ sze-
mélyek az önállóságig nem jutottak el, mert állandó külsõ kontrollt igényeltek);

• a kivitelezés sokszor kifejezetten a látás hiányából fakadó nehézségekbe ütközött,
ami komoly frusztrációs helyzeteket teremtett.

Gyengénlátó klienseinknél a technikák egy része mûködõképesnek bizonyult, bár az el-
készült darabok megjelenésükben nem vetekedhettek a látók által készített munkákkal.
Az aliglátó, illetve vak klienseknél ezek elsajátítása és önálló kivitelezése jelentõs
nehézségekbe ütközött, mivel többnyire nagy pontosságot, precizitást, vizuális kontrollt
igényeltek az alkotó részérõl. 

A munka elõrehaladtával nyilvánvalóvá vált, hogy a geometrikus technikák nem
felelnek meg az általunk kitûzött céloknak, nem teszik lehetõvé a látássérült személyek
számára a teljes – azaz a szabást, varrást, eldolgozást jelentõ – munkafolyamat terén az
önállóságot. Tapasztalataink egyre inkább azt erõsítették, hogy a hagyományos foltvar-
rás bonyolult és szigorú technikai elvárásaitól eltérõ eljárást kell módszertanilag adap-
tálnunk, ami megfelel az alábbi feltételeknek:
• egyszerû varrástechnikára épül;
• rövid gyakorlással könnyedén elsajátítható;
• nem igényel aprólékos elõkészületet;
• a betanítást követõen látó segítség nélkül önállóan alkalmazható;
• viszonylag gyors munkavégzést tesz lehetõvé, a munkadarabok elkészítése nem igé-

nyel túlzott idõ- és energiaráfordítást;
• funkcionális látástól, elõzetes ismeretektõl, gyakorlottságtól függetlenül megtanul-

ható;
• látássérült személyek számára is lehetõvé teszi az egyes munkafázisok ellenõrzését.
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Több hónapon át tartó kísérletezõ próbálkozás után szûkítettük le technikai reper-
toárunkat arra a mintázó eljárásra, mely véleményünk szerint megfelel a fent említett
követelményeknek, klienseink sikerrel tudták az elsajátítást követõen külsõ segítség nél-
kül is alkalmazni. Az általunk használt foltvarró eljárásnak az egyszerû varrástechnikával
elõállítható mintaképzés, az egyenes varráson belüli technikai lehetõségek és dekorá-
ciós variációk képezik az alapját. 

A különbözõ csíkritmusok a varrógép használatának elsajátítását követõen a legko-
rábban alkalmazott mintáink, amelyeket az ezek felvágásával és újraillesztésével kiala-
kított kockás variációk követnek. Ezután próbálkozunk meg a bonyolultabb mintáza-
tokkal, blokkokkal, melyek szintén a négyzet és a csík különbözõ variációiból épülnek
fel. A mintaképzés legegyszerûbb formája, ha az anyag saját patchwork hatású mintá-
zatát kihasználva nagyobb felületekkel hozzuk létre az aprólékos, összetett megjelenést. 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a látássérült résztvevõk akkor tudnak a legeredmé-
nyesebben dolgozni és minõségi darabokat elõállítani:
• ha a varrás vonala nem ível;
• nem kell megszakítani a varrást egy adott ponton a két anyagszél között (a varrás

egyik anyagszéltõl a másikig tart);
• a varrás követi az anyag szélét, mely összefüggõ vezetõvonalat képez (a varrás

vonala nem távolodik el az anyagszéltõl, nem tart a munkadarab közepe felé, nem
helyezkedik el az anyag közepén, pl. rátétminta);

• ha a szabásminta egyszerû, könnyen áttekinthetõ és egymásra merõleges egyenes
vonalak alkotják.

Az adott eljárás elõnye, hogy nem igényel nagy pontosságot, aprólékos mérést, vi-
szonylag gyorsan látványos sikerekhez juttatja az alkotót, így a kliensek nagy örömüket
lelik a munkában – mindemellett rendkívül variábilis, melyet igyekszünk minél jobban
felhasználni, ragaszkodva az igényes kivitelezéshez és esztétikus megjelenéshez. Az
eljárásunk egyaránt alkalmas egyszerû javítási munkák elvégzésére, illetve dekoratív
munkadarabok létrehozására. Az eddigi résztvevõk mindegyike képes volt a technikát
rövid idõ alatt elsajátítani és önállóan alkalmazni. 
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Eddigi munkáink egyszerû szabásmintára épülõ, viszonylag könnyen összeállítható
darabok, illetve ruhajavítási munkák voltak:
• vászontáskák különbözõ variációi,
• kisméretû kozmetikai táska,
• terítõ,
• edényalátét,
• párnahuzat,
• jelmez,
• ruhaátalakítás (nadrágszár levágása, felvarrása).

A munkadarabok elkészítéséhez szükséges idõ egyénenként eltér a kliensek kézügyes-
ségétõl, elõzetes ismereteitõl, gyakorlottságától, funkcionális látásától – a munkadarab
bonyolultságától függõen. Az elsõ munka elkészítéséhez átlagosan három alkalom volt
szükséges (egy-egy foglalkozás idõtartama 90 perc). A ráfordított idõ további gyakor-
lással természetesen csökkenhet.

Foltvarrás munkamenete
A közös munkát minden kliensnél azonos módon készítjük elõ:

Az általunk alkalmazott foltvarrás-technikák bemutatása mintadarabok segítségével, az
érdeklõdés felkeltése, a tevékenység iránti motiváció kialakítása;
• a foltvarráshoz szükséges eszközök, anyagok és azok minõségi jellemzõinek ismer-

tetése.

Varrógép használatát megalapozó folyamatok:

A látásnevelõ kollégákkal együttmûködve egyénenként a megfelelõ megvilágítás, vala-
mint szükség esetén kézimunka-nagyító kiválasztása;
• tûbefûzõ hagyományos módon történõ használata, felsõ szál befûzése tûbefûzõvel;

csomókötés;
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• cérna anyagból történõ kifejtése segédeszköz nélkül;
• a varrógép részeinek és mûködésének megismerése, jelölések, funkciógombok,

leggyakrabban használt programok, beállítások elsajátítása stb.;
• felsõ szál, alsó szál befûzése;
• automata tûbefûzõ használata;
• szálvágó használata;
• orsózás, orsócsere;
• anyag nyomótalp alá helyezése, anyagrögzítés;
• pedálhasználat, megfelelõ nyomaték elsajátítása, sebesség rugalmas változtatása

(alsó végtagsérülésnél ezt jobb könyökkel gyakoroltatjuk; ha a varrógép rendelkezik
automata pedál nélküli varrófunkcióval, akkor annak használatát is taníthatjuk);

• folyamatos anyagtovábbítás gyakorlása;
• anyag tû alá rögzítése vezetõvonalakhoz illeszkedve;
• egyenes varrás gyakorlása egyrétegû anyagon;
• két anyag összevarrása (tû alá rögzítés, egymáshoz illesztés, varrástávolság megtar-

tása);
• elkészült varrás egyenletességének ellenõrzése;
• tûcsere;
• varrógép karbantartása.

Anyagválasztás
Mivel az anyagválasztás nagyban befolyásolja a munka sikerességét, külön figyelmet
fordítottunk a felhasználandó textíliák kiválasztására. Igyekeztünk kitapasztalni, hogy
mely tulajdonságokkal rendelkezõ anyagok felelnek meg a foltvarrás általunk alkalma-
zott technikájának, illetve milyen textilekkel tudnak a látássérült személyek a legoptimá-
lisabban dolgozni. Az anyagválasztásnál figyelembe vettük a fonák-szín oldal megkü-
lönböztetésének, az anyagok illesztésének, a széltõl való varrástávolság megtartásának
és a láthatóságnak a nehézségeit.
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Varrógépválasztás és adaptáció
A munkához eltérõ típusú háztartási varrógépeket használunk, így a kliensek többféle
varrógépet is megismerhetnek, kipróbálhatnak. A gépi varrás alapjainak betanítását kö-
vetõen természetesen az elsajátított ismereteket bármilyen varrógéptípuson képesek
alkalmazni. 

Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a klienseink számára azok a varrógépek
teszik lehetõvé leginkább az optimális munkavégzést, melyek az alábbi funkciókkal,
tulajdonságokkal rendelkeznek:
• elektromos lábpedál
• rögzíthetõ automata tûbefûzõ
• szálvágó
• minél egyszerûbb szálbefûzési rendszer
• szabadkarúvá alakíthatóság

Saját varrógép vásárlása esetén segítünk az adott személy igényeihez leginkább
alkalmazkodó típus kiválasztásában, illetve a megvásárolt vagy már meglévõ varrógép
egyéni adaptációjában.

Összegzés 
A gépi varrás nagyban épül a „Mindennapos tevékenységek” tantárgy során elsajátított
készségekre, ismeretekre (tûbefûzés, kézi varrás, vasalás). A varrógéphasználattal
kapcsolatos ismeretek, eljárások azonban késõbb nem csupán hobbitevékenység formá-
jában kerülhetnek felhasználásra, hanem a háztartási munkák során egyszerû javítások,
átalakítások kapcsán is alkalmazhatók, így a varrógép használata beépülhet az egyén
mindennapjaiba. 

A kísérleti idõszak nem zárult le, fejlesztési munkánk jelenleg az önálló szabás,
mérés módszertani lehetõségeire, illetve a varrógép változó igényekhez rugalmasan
alkalmazkodó akadálymentesítésére irányul. Ennek elérését további próbálkozásokon,
minél több kliens bevonásán, valamint egyszerû segédeszközök kidolgozásán keresztül
látjuk megvalósíthatónak. 
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