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MÁQUINA 14 U 1858

PREFÁCIO

Agradecemos à você pela aquisição desta máquina de costura SINGER .

Esta máquina é ideal para costurar materiais leves e pesados (de cambraia à brim).

Para tirar o máximo de proveito da sua máquina de costura, leia o Manual de Operação, do começo

ao fim, antes de começar à operá-Ia.

Marca Registrado. da Th8 Singer Company
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1. ;:)CL.CI,-,,"RU O

Esta máquina é capaz de fazer vários tipos de pontos de acordo com a combinação das posições da agulha,
sistemas de passagem de linha, ajuste de tensão e, o uso do "looper'V''spreader" direito conversível.

Tipo de Ponto
Páginas de
Referoncia

1) Ponto corrente
com duas linhas Usa-se um ponto reto com uma agulha e duas

linhas para construção ou costura decorativa. As
costuras lambém podem ser feitas na dls tàncla
desejada da borda do tecido, desengatando o
" '00per" direito e a faca móv el.

11

12

13

Usa-se o ponto com urna agulh três linha
costurar ba inhas roladas estreitas ou bordas
amam tats . I ' disso, e-se O • um ponto
"ave revas i o com 3,5 ou 5 ,7 rnrn de
larqura, mudando a posição da agu

Usa-se o ponto com uma agulha e três linhas
para chulear e costurar em tecidos comun s. Além

disso, pode-se obter um ponto "overtock" com 3,5
ou 5,7 mm de largura . mudando a posição da
agulha.
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19
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15

16

17

e três linhas é ideal
elásticos, tais

Usa-se o ponto com uma agulha a duas linhas
para costu rar tecidos elásticos ou leves . Também
é Ideal para bainha rolada, além disso, pode-se
obter um ponto "overlock" com 3,5 ou 5,7 mm de
largura. mudando a posição da agulha .

o ponto COTn duas aqulh
para tecidos leves. extra
como malha c "spandex".

Usa-se o ponto com uma agulha e duas linhas

para chulear tecidos comuns. É também ideal para
ponto "tlatlock" (costuras sobrepostas ou
marradas) a, bainha inv isíve l. Além disso, pode-se
obter um chuleio com 3.5 ou 5,7 mm de largura.
muda ndo a posição da agulha.

Usa -se o ponto com uma agulha e três linhas para
costuras sobrepostas ou marradas e. ornamentais
com linha decorativa . Além nisso , pode-se obter
um ponto " f1 atlock" com 3,5 ou 5,7 mm de largura,
mudando a posição da agulha.

6) Pon to "overlock"
com três linhas de
borda revestida

4) Ponto "overíock"

com três linhas

3) Ponto chuleio com
duas tinhas

2) Ponto "overíock"
cor i duas linhas de
borda revestida

5) Ponto "f1atlock" com
três linhas

7) Ponto imitação de
sequran ça
ultra-elástico com
três linhas
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8) Ponto imitação de
segurança
ultra-elástico com
quatro linhas

9) Ponto dn segurança
com quatro linhas

10) Ponto de segurança
com cinco linhas

ri duas aqulhas e quat ro I
!l elásticos médios

upla e roupas de

Es ponto com quatro linhas é um ponto de
s ança composto do ponto de chuleio com
duas linhas comb inadas com o ponto corrente
com duas linhas. O chuleio e a costura podem ser
feitos em uma operação, em tecidos não elásticos

Este ponto com cinco linha!'> é um ponto de
sequrança composto do ponto "overíock" com três
linhas combinadas com o ponto cor rente com
duas linhas . O chule io e a costura podem ser
feitos em uma operação , em tecidos não elásticos.

ra peorao

24

25

26

,7r

Além disso, para chulear tecidos pesados, a largura da costura pode ser aumentada ainda mais, ao girar o
botão de ajuste de largura do chuleio. (Veja a página 27).

Largura do chuleio 3,5 mm 5,7mm

Agulha em uso Agulha direita para chule io Agulha esquerda do chuleio

I são da
linha da 1:Ig Ih verde azul

'.

;
/
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Pos s da Agulha
"L r" oi

Tipo d~ anta c
ou "Sç.'C"eade r"

19 ra ponto

1 3,::J 1,5

~

3,5mm ~ 5 1,"; ui' roo I "

r,..,

5,71 JTJ 4 Spr~aOOr"

3,5mm 4 · Spr - r"

3) com

fi 7mlTl 4, ·Spreoadar"

3,5mm ,5 2 2 "Loooer"

4)

n 3 , 5 2 pe

3 1: 0 ,'1 9 r"
5) [sj

J J a,s 3 8
~

r---'
3 ,

""J
2 ,5

,
copor"

~, 7mm 4 0,5 5, "L.oope r"

4 2 ,5 "8 ar"

,5 2,5 2 2 "Lo rio

9) r
3 1,5

10 . ,5 2,5 2 2 1,5 oooer"

A tensão na linha fica mais forte ao girar os diais à números mais alt
nesta página e no Manual de Operação. Ajuste as tensões na linha p
linha à ser usada Para melhores resultados, faça os ajustes em pequ
de um número por vez.

Os ajustes na tensão estão mostrados
00 binar com o tecido e o tamanho da
os aumentos, não maior que a metade

I ),
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PAFlITl::5

Suporte do guia linhas

Porta cones

Pino do cone

/

-,
.'.
I Tampa do motor

é' ........: Polia da máquina

Dial de regulagem do comprimento do ponto

Chave de "força"
(usado somente para chave de luz)

Chapa dos dentes impelentes

Tampa cilíndric

D iat de tensão da linha do "Iooper" do ponto corren~e

Dial de tensão da linha do "Iooper" esquerdo

Díal de tensão da linha cio "looper" direito Alça

Parafuso de regulagem da pressão do pé calcador

Dial de tensão da linha da agulha direita do chuleio 1
Díal de tensão da linha da agulh a
do ponto corrente
Dial de tensão da linha
esquerda do chuleio

• Máquina com a tampa do "Iooper" aberta
----------

Faca móvel
<,

BOlão de
ajuste da
largura do
chuleio

Faca fixa

"Loopcr"
direito

Parafuso de
fixação do

'LV'4--+" !ooper"
direito

linha



o c

Ligue o plug do pedal na tomada da máquina e depois ligue o plug do cabo de "força" na
tomada de parede.

Chave de "torça"
(use somente para chave de luz)
Empurre o lado superior
(marca "I") para ligar.
Empurre o lado inferior
(marca "O") para desligar.

Pedal controlador
da velodd ade.

Plug da máquina.

»:" ~
Plug da "força" Tomada de parede

Para funcionar e controlar a velocidade, pressione o pedal controlador.
Quanto mais você pressionar, maior será a velocidade. Para parar a máquina, basta tirar o pé
do pedal.

I agem d _U8 s.

6
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PRI~PJl~RAÇ o R P SSAG E O IINt-IAS

• Como montar o suporte do gula linha

Guia linhas

Suporte do guia linhas

Carretel de linha

Levante o suporte do guia linha, ao máximo e, ajuste o
guia linhas na direção dos cones respectivamente.
Coloque os cones no porta cones, conforme a figura à
esquerda.

•
....

Rêde protetora

Ao usar linha sintética que facilmente pula fora do co
ne, coloque a rede protetora (fornecida com a máqui
na) sobre a linha, colocando-a pela parte inferior do
cone para a parte superior. fD8.S deixando o final (topo
do cone livre), sem cobrf-Io com a rede protetora.

usar o tipo de carretel convencional
ueno, ajuste o distribuidor de lia

[o e do com a máquina), sobre o
carr 1 I e linha.
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• slções da agulha

Pode-se colocar três agulhas no prendedor desta máquina. conforme mostra o
desenho, mas somente uma ou duns agulhas devem ser usadas. Não tente
usar três agulhas.

~---A Agulha direita do ch '0 - -,

B Agulha esquerda do chu leio--------- f-'(I

---C Agulha do ponto corrente .+_

o Manual de Operação se refere às posições da agulha, ilustrando o prendedor de agulha,
conforme mostram os seguintes exemplos :

Agulha do ponto corrente,
com linha.

Agulha direita do chuleio,
co a.

Agulhas direita e esquerda do
chuleio. com Imha.

• Como colocar as agulhas

no u

Use agulhas Slnger Cal. nº 2.054, disponfveis nos tamanhos 10 e 14.

Para remover as agulhas:

• Certifique se a máquina está desligada da tomada da parede.
• Gire a polia da máquina para a sua direção, até que as agulh as fiquem na sua posição mais

alta. Solte os parafusos fixadores com o auxílio de uma chave de fenda pequena e, remova as
as agulhas, com a pinça.

Para recolocar as agulhas:

• Introduza as agulhas no prendedor de agulhas, ao máximo, com auxilio da pinça, com a ca
naleta para frente e, depois aperte bem os parafusos fixadores das agulhas.

6

Par luso Ilxador da
agulha esquerda
do chuleio.

P raíuso fixador
da agulha do
ponto cor rente

Ca

Parafuso ixadc r
oa agu lha díroíta

/' do chuleio.

Ao ver



• Como abrir a tampa dos "Loopers"

_ .._ .... _ .. __ ..1

(1) Empurre a tampa, ao máximo
para a direlta c

(2) Pux . DL ixo ara
sua direçao.

• Ce i iqu -sa
1 ecn da n

Chapa
dos dentes
rmpelentes

• Como remover a tampa cllfndrlca

(1) Puxe a tampa cllfndrica para a esquerda, e
ao mesmo tempo

(2) Levante-é! para removê-Ia.

• Como recolocar a tampa cll indrlea

(1) Levante a parte traseira da tampa, coloque a
projeção A sob a chapa dos dentes Impelentes
8, depois

(2) Pressione a tampa para baixo para encaixá-Ia .

• Como passar as linhas na máquina

slrnple
9 das linha

em cores.

te siga os passos nas páginas
no lado interno da tampa dos

9



• Como trocar as linhas

Ouando desejar trocar a ünha da agulha do ponto
corrente, a linha da agulha esquerda e da agulha
direita do chuleio, a linha do "looper" direito e
esquerdo, ou a linha do "íooper" do ponto corrente
por outras linhas diferentes, siga os seguintes
passos:

(1) Corte a linha perto do carretel e. depois dê um
nó na ponta da linha à ser trocada. conforme
mostra a figura.

(2) Levante o pé ca tcador.

(3) Marque os números de referênc ia da tensão.

(1\) Gire o dial de tensão em dircçflo da marca ( - ),
até que o dial pare e, puxe a linha até que o nó
ullrapasse o pé calca dor, aprox imadamente 5
em (2").

(5) Quando puxar a linha da agulha, puxe-a até o
nó aproximar do õíno da agulha e. depois
quebre a linha no nó e, passe a nova linha pelo
61110 da agulha. .

(6) Retorne os diai$ de tensão aos números de
referência.

• Teste de Costura

Quando passar todas as linhas na máquina, gire a
polia da máquina para sua direção de 2 à 3 voltas,
segurando as 4 linhas e, ao mesmo tempo
aplicando uma leve tensão, conforme mostra a
figura.

Aoós fazer correntes, faça uma costura de teste em
um pedaço de tec ido, de modo que você possa
ajustar corretamente as tensões nas linhas.

Após completar a costura,
faça aproximadamente 5 cm
(2" ) de correntes, conforme
mostra a figura a, corte a linha
com o cortador de linha no pé
calcador.



c o TO CORRE CO O

o ponto corrente é feito com duas linhas, uma agulha e um "looper". Normalmente, esta
máquina apara a borda do tecido durante a costura, contudo, o ponto corrente pode ser feito à
uma distância desejada da borda do tecido, colocando a faca na posição inoperante, desenga
tando o "looper" direito e, instalando o calibre de largura do ponto corrente.

(') Coloque a fac posição moperante .

• Gire a polia d máqu ina para sua dlrec êo,

ajuste-a na posiç ão Inoperante, como mostra
qu faca móvel tique na sua pos ição mais baixa e,

d nho abaixo.

Corno mostra acim I laca móvel deve
estar na posição p rante.

móvel para
botão na

aI acima.

ressione o suporte da fa
3 lroíta ao máx imo e, g'

ão, conforme mostra
\._--- - - - ---

'"

(2) Desengate o "Iooper" direito

• Gire a polla da máquina para sua direção. até que
o "looper" direito fique na sua posição mais baixa.

• Com O auxflio de uma chave de fenda gra I ir
o parafuso de trava, em sonndo anti-horário, a ~

que ele saia da alavanca acíonaoora pé
direi1o.

• Puxe o parafuso" fora com os dedos, até ele
parar .

Para reenqatar o "Iooper" direito:

• G ire a polia da máquina p r i'l a
o bloco ac ionador fiqu u. ~~i.a

• Levante a aI v nca cion dor do "loope direito
no ponto A e, B mantenha no lu~ .r,
parafuso.

(3) ca o, instale o guia di'! 'argura do ponto corrente.

......_-- - - - - - - - - - -



(4) Como passar a linha no t.ooper" do ponto corrente.

Abra a tampa do "ícoper" e, depois passe a linha no "Iooper" do ponto corrente, na seqüência de (1) à (9) ,
como mostra abaixo.(Os pontos de passagem estão em púrpura).

• Use a pinça para passar a linha no
oritrcio (7) e (8) .

• Puxe aproximadamente 5 cm (2") de
linha do orifício da linha do " Iooper".

(5) Como passar a linha na agulha do ponto corrente.

Passe a linha da agulha do ponto corrente, na sequêncía de (1) à (9). (Os pontos de passagem estão em azul).

• Use a pinça para passar
a linha pelo ôlho (9) da
agulha.

• Puxe aproximadamente
5 em (2") de linha pelo
Olho da agulha.



(6) Corriia as tensões na hnha do ponto cor rente de duas linhas .

r /

Linha do
"looper" do

ponto corrente

nor Lado inferior______J

Certifique-se de que as linhas este jam passadas
corretamente, caso cont rário, você não obterá a tensão
de mane ira adequada.

Ajuste todos os díais de tensão de acordo com a tabela abaixo e, laça
um leste em um pedaço de tecido.

Tecido I Oial d Tensão I
Alui Verde \.()ranJil Amarelo iPúrpu ro

Leve 2 1,5

Médio 3,5 1,5

Pp.!';Ado 6 1,5

Dial de tensão da linha da agulha
do ponto corrente (azul)

Oial de tensão da linha do "Iooper"
do ponto corrente (púrpuro)

Ajuste as tensões na linha de acordo com o tipo de tecido, recorrendo à tabela.

r ---~

Quando a linha da agulha está muito frouxa

inha do
"looper" do
ponto corrente

Lado inferior

(azul} da linha da

Lado superior

7
Linha da agulha

Gire o dial de tensão
agulha para(+).
Ou gire o dial (púrpura) de tensão da linha
do "iooper'' do ponto corren te para (-).
-----------------_/

13



7. CO r- ......'....n o OoI'"'l&rrn c

o ponto "overlo,;-k" com duas linhas e chuleio é feito com uma agulha, um "Iooper"
e um "spreader .

(1) Converta o "looper" direito em "spreader".

o "tooper' direito desta máqu ina, pode ser facilmente
convertido em "spreader' .

• Spreader

/" Ponta avançada
1. Remova a linha do "Iooper" direito. (Os pontos de passagem

da linha estão em laranja)

2. Com o auxilio de uma chave de fenda pequena, gire o parafuso
de conversãodo "spreader", em sentIdo horário.
Não gire-o demais.

o "looper" direito, agora serve como "spreadsr"

Parafuso de conversão
do "spreader" .

• Convertendo o "spreader'
em "Iooper" direito.

1.

2. O "íooper" direito, agora volta a seu nor;

Passe a linha no "Iooper direito.



(2) os ra

r" di o o. segu e



(3a) Passe a linha na agulha direita do chuleio com largura padrão de 3.5mm.

• Como passar a agulha na linha dlrei1a

Passe a linha na agulha direita na sequência de (1) à (10) como mostra. (Os
pontos de passagem estão em verde). Para passar a linha com facilidade pelo õlho
(10) da agulha, coloque a faca móvel na posição inoperante.

• Abaixe a barra de
aqulha para passar a
linha nos oriííclos (6) e
(7) .

• Use a pinça para pas
sar a linha pelo ôlho
(10) da agulha.

• Puxe aproximadamen
te 5 cm (2") de linha
pelo ôlho da agulha.

(3b) Ou passe a linha na agulha esquerda do chu leio com largura de
5,7mm (os pontos de passagem estão em azul) (Pág. 16)

Passe a linha na agulha esquerda na seqüência de (1) à (10) como mostra. (Os
pontos de passagem estão em azul). Para passar a linha com facilidade pelo õího
(10) da agulha, coloque a faca móvel na posição inoperante.

• Abaixe a barra de agulha oar
passar a linha nos oriücios (5)
e (6) .

• Use a pinça para passar a li
nha pelo ôlho (10) da agulha .

• Puxe aproximadamente 5 em
(2") de linha pelo ôího da agu
lha.



4) Corrija as tensões na linha do ponto "overtock" com duas linhas de
borda revestida.

Lado superior Lado inferior

Certifique-se de que as linhas este jam
passadas corretamente , caso contrário, você
não obterá a tensão de maneira adequada.

Ajuste todos os oiats de tensão de acordo com a tabela abaixo a, faça um leste em um pedaço de tecido.

• Ao usar a agulha direita do chuleio para lazer chuleio de largura
normal, não deixe de remover a agulha esquerda do chuleio e a
agulha do ponto corrente.

Dial de tensão da linha da agulha esquerda do
chuleio (azul) .

Dial de tensão da linha da agulha
direita do chuleio (verde).

Dial de tensão da linha
do "ooper" esquerdo
\ (amarelo) .

Tecido
Dial de Tens ão

Azul Vordo Lnr, la AJ Ir> PUro ro

t.ev 3 50 _ t 1,5

Médio 5 Spr"ader 1,5

Pesado 6,5 Spra nn.< 3

• Ao usar a agulha esquerda do chuleio para fazer chuleio largo. não
deixe de remover a agulha direita do chuleio e a agulha do ponto
corrente.

Tecido
Dia de Tens ão

.A.!ul Ve '" Lara11j.a Amarelo P~lro

Leve 2,5 Sprea~ I 1

Médio 4 S pra_ ,
Pesado 7 8p'co itdIoI 1,5

Ajuste as tensões na linha de acordo com o tipo de tecido, recorrendo
à tabela abaixo. Faça os ajustes em pequenos aumentos, não maiores
que a metade de um número, por vez.

Lado inferior

- o (amarelo) da
ra (+ ).

Ouando a linha do "loopsr"
es é muito ' r XA .

~.:~

" ',"';

Gire o dial de te
linha do "Iooper",

Linha do "looper"
esquerdo

uando a linha do "o opor" está muito cs n-
cada ou a lin u' está muito frouxa.

Lado superior Lado inferior

Gire o dial de tensão (amarelo) da f nh do
"looper", para (-) ou, gire o dia tensão
(azulou verde) da linha da agulha, para (+) .

7



5)CO [a I nha do c

ssadaa
I

Ajuste todos os diais de tensão acordo com a tabet Ixo a, faça um teste em um pedaço de tecIdo.

• Ao usar a agulha direita de chu'eio para fazer chule io de largura
normal, não deixe de remover a agulha esquerda de chuleio e a
agulha do ponto corrente .

Tecido

.ve

Médio

Pesado

Azul VerÓp.

0,5

Dial de tensão da linha da aqu lha esque rda do
chuleio (azu l).

Dial de tens ão da linha da agullm
dire ita do chuleio (verde).

D ial de tensão da linha
do " Iooper" .(do

\ (ama relo).

1



8,

o ponto overloc k padrão com três linhas, ponto "flatlock" e o ponto over1ock de borda revestida é feito
com uma agulha e dois "Ioopers"•.

(1) Abra a tampa do "loopsr". Passe a linha no "looper" direito, na seqüência de (1) à (8), como indica 8

figura abaixo. (Os pontos de passagem estão em laranja) ,

• Use a pinça (fornecida com a máquina) para passar
a linha no oriffcio (8) do "looper",

• Puxe aproximadamente 5em (2") de linha pelo
oriffcio do "looper'',

(2) Passe a linha no "ooper" esquerdo.(Os pontos de passagem estão
em amarelo). (Veja pág. 15)

(3a) Passe a linha na agulha direita do chuleio com 3,5mm de largura (os
pontos estão em verde).

Ou (3b) Passe a linha na agulha esquerda do chuleio com 5,7cm de
largura. (Os pontos de passagem estão em azul),

(veja pág. 16)

(veja páq . 16)
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(4) Corrija as tensões na linha do ponto overfock padrão com três linha s.

Certifique-se do que as linhas estejam passadas
corretamente, caso contrário voce não obterá
a tensão de maneira adequada.

Lado inferior

Dial de tensão da linha da agulha esquerda do
chule io (azul)

\

181de tensão da linha da agulha direita do
chu leio (verde)

D ial de tensão da linha do "fooper"
direito (laranja)

Dial de tensão da linha do
. , "ooper" esquerdo

. 't. . _ (amarelo). ,

Tecido
Dial de Tensão

Azul I Verde ILaranja AmareloIP ÚlJlW1;l

eVl;l I 2 1,5 1,5 I
Médio 2,5 2 I 2

f-

Pesado
I

4 3,5 2
I

Ajuste todos os dials de tensão de acordo com a tabela aoaíxc a, faça um leste em um pedaço de tecido.

• Ao usar a agulha direita do chuleio para fazer chuleio de larqura normal, não deixe de remover a
agulha esquerda do chuleio e a
agulha do ponto corrente .

• Ao usar a agulha esquerda do chuleio para fazer chuleio largo, não
deixe de remover a agulha direita do chuleio e a agulha do ponto
corrente .

Tecido
Dial de Tensão

Azul I Verde Laranja Amarelo IPúrpuro

Leve 2,5 I 1,5 1,5

Médio 3 2,5 2

Pesado 5 3 2

Ajuste as tensões na linha de acordo com o tipo de tecido, recorrendo
à tabela acima, Faç a os ajustes em pequenos aumen tos, não maiores
que a metade de um número, por vez.

Lado inferior

C uando a linh a da agulha
es tá muito frou xa

....

Gire o dial de tensão (azul
ou verde) da linha da aqu
lha, para (+).

- - - - - - _ ./

Lado superior

Unha do
"ooper"
dire ito Linha da

agulha

Lado superior do inferio r

Gire o dial de tensão (amarelo)
da linha do "looper" esquerdo,
para ( + ). Ou gire a dial de
tensão (taranie) da linha do
"looper' direito, para ( . ).

Ouando a linha do "looper" es 
querdo aparece na parte superior

Linha do "looper" esquerdo

Quando a lin a do "looper"
direito apar e no lado infe-
rior d .

Linha do . Linha do
"looper" __ "Jooper"
direito esque rdo

Lado superior Lado inferior

Gire o dlal de tensão (laranja)
da linha do "looper" direito, para
( + ). Ou gire o dial de tensão
(amarelo) da linha do "Iooper"
esquerdo, para ( - ).
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(5) Corrija as tensões na linha do ponto "f1atlock" com três línhas,

r

Lado Inferior
----- J

Certifique-se de Que as linhas estejam passadas
corretamente, caso cont rário, você não obterá
a tensão de maneira adequada.

Ajuste lodos os diais de tensão de acordo com a tabela abaixo e, laça um teste em um pedaço de tecido.

• Ao usar a agulha direita do chuleio para fazer chuleio de largura normal, não deixe de remover a agulha
esquerda do chuleio e a agulha do ponto corrente.

Dial de tensão da linha da agulha esquerda do

\

chuleio (azul)
Dial de tensão da linha da agulha direita do

chuleio (verde)
DiaJde tensão da linha do "looper"

direito (laranja)
Dial de tensão da linha do

OI per" es querdo
(amare lo)

Tecido
Dial de Tensão

Azul I vorco IL , r;lI1joll I 'l.mar'l lll I Ptí rpuro

Leve i 0,5 6 I 8

Mé diO
f~,5

6 9

I
-

Pesado 0,5 6 9

• Ao usar a agulha esquerda do chuleio para fazer chulelo largo, não
deixe de remover a agulha direita do chuleio c a agulha do ponto
corrente.

I
Tecido

Dial de Tensão

I verce l l.tJ rfl~ I AI,~r6Io Púrpuro

Leve 0,5 3,5 7

Médio 0,5 3 8

Pesado 0,5 3 8,S

Ajuste as tensões na linha de acordo com o tipo de tecido, recorrendo
à tabela acima. Faça os ajustes em pequenos aumentos. não maiores
que a metade de um número, por vez,

Quando a linha do "100
esquerdo está muito fr uxa.

Quando a linna da agu lha
es t f .

Linha
da

agulha

Linha do
-- " looper"

esquerdo

Lado superior Lado inferior

Gire o dial de tensão (azulou .
verde) da linha da agulha. para J
( + l. Ou Gire o dial de tensão
(laranja) da linha do "iooper" .
direito, pa ra ( - ) .

........,.,"'-"'",iIl..:-- linha
da

agulha

Linha do
"Iooper"

"'.-r-~~ esquerdo

do supeno Lado inferior

Gire dral de tensão (laran ja)
lin a do "looper'' direito pa

ra ( + ). Ou gire O dia1de ten
são (azulou verde) da linha da
aqutha , ra ( • ).

Linha
E.."........- . da

agulha

Linha
JI.J~:"'-"" "looo r'

esquerdo

o supeno Lado in ferior
Gire o dia l de tensão (amarelo)

linha do "Iooper" esquerdo.
P' ra ( + ). Ou gire O dial de

n são (aZllI ou verde) da linha
d agulha, para ( - ).

2 1



(6) Corrija as tensões na linha do conto overlock com três linhas df-l bo rda revnsttda.

Cert ifique-se de que as linhas estejam pa ssadas
corretamente, caso cont rário, você não obterá
a tans éo de maneira adequada.

Linha do
'tooper"

esquerdo

Linha da agulha

Lado inferior

---------)

Li

Ajuste todos os dlals de tensão de acordo com a tabela abaixo e, faça um tesle em um pedaço de tecido.

• Ao usar a agulha direita do chuleio para fazer chuleio de largura normal, não deIxe de remover a agulha
esquerda do chuleio e a agulha do ponto corrente.

Dial de Tensáo
Tecido

Azul úrouro

Leve

Médio I 2,5 6

Pesado 3,5 7

Dial de tensão da linha da agulha esquerda do
chuleio (azul)

\

Dial de tensão da linha da agulha direita do
chuleio (verde)

Dial de tensão da linha do "looper"
direito (laranja)

. I de tensão da linha do
\ 'toooer' esquerdo
., (amarelo)

1.
t

• Ao usar a agulha esquerda do chuleio para fazer chuleio largo. não
deixe de remover a agulha direita do chu leio e a agulha do ponto
corrente .

Tecido
Azul

Leve 3 4

Médio 4 0.5 5,5

Pesado 5,5 0,5 6,5

Ajuste as tensões na linha de acordo com o tipo de tecido, recorrendo
à tabela acima. Faça os ajustes em pequenos aumentos, não maiores
que a metade de um número, por vez .

Gire o dial de tensão (IArt'ln]a)
da linha do "ooper" direito ,
para ( + l.

Quando a linha da aquíha
está ..o frouxa.

Linha do
"looper"

esquerdo

Linha da
a ulha

Lado superior _ o inferior

Gire o dial de tensão (azulou
verde) da linha da agulha, para
( + ). Ou Gir O dia! de tensão
(laranja) da do "Iooper"
direito, para ( - ).

U1rJO inferior

Quando a linha do "100 r
esquerdo está muito frouxa.

n

Linha do
"looper"

esquerdo

Lado inferior
Lado super
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o

o ponto ultra -elástico com três linhas é Ieito com duas agulhas, um "looper" e um "spreader" .

(1) Converta o " íoooer" dirEl lto em "spr eader" (veja páq, 14)
(2) Passe a linha no "'ooper" esquerdo (os pontos de passagem es tão em

amarelo) (veja pág. 15) 0 -

(3) Passe a linha na agulha dire·ita de chuleio (os pontos de pas sagem
estão em verde)

(4) Passe a linha na esquerda do chuleio (os pontos de passagem estão
em azul ) (veja páq, 16)

(5) Corrija as tensões na linha do ponto ultra-elástico com três linhas .

(veja pág. 16)

Certi fique-se de que as linhas estejam passadas
corretamente, caso contr ário, você não obt erá
a tensão de maneira adequada.

Linha do
"looper"

esquerdo

Ajuste todos os oíaís de ten são de acordo com a tabela abaixo e, faça um teste em um pedaço de tecido.

Dial de tensão da linha da agulh a esquerda do

\

Chuleio (azul)

Dial de tensão da linha do " looper'
esq uerdo (verde)

\ Dial de tensão da linha da agulha9'\ d ireita do chuleio (amarelo)

. ~
I

Ajuste as ten sõe s na linha de acordo com o tipo de tecido, recorrendo à tabe la ac ima . Faça os ajustes
em pequenos aumentos, não maiores que a metade de um número, por vez.

ando [I linha da agulha
direita est ámuito frouxa .

Linha da agulha dire ita

Gire o dlal de ens o (amarelo)
da linha do "looper" ra ( + ).

Linha da aqulha direita

Lado sup rior Lado infe or

G lr O diaI de tensão (verde)
linha da agu lha dire ita,
ra ( ).

da agulha direita

aoo superior

G ' 0 O oral de tensão (Azul)
da linha da agulha es
para ( ~ I.

ado inferiorl ado suoenor



10. E SEGUl"lAl'Il CA

o ponto ultra-elástico com quatro linhas é feito com duas agulhas e dois "loopers'.

(1) Passe' fi línha no "loooer" direito (os pontos de passaqern estão em laranjal (veja pág. 19)
(2) Passe a linha no "íooper" esquerdo (os pontos do passagem estão em amarelo) (veja pág. 15)
(3) Passe a linha na agulha direita do chuleio (os pontos de passagem estão em verde) } 1
(4) Passe a linha na agulha esquerda do chuleio (os pontos de passagem estão em azul) r veja pág. 16)
(5) Corrija as tensões na linha do ponto ultra-elástico com quatro tinhas.

. mha 00 " íooper" direito

LInha da
agulha
direita

Certifique-se de que as linhas estejam passadas
_corretamente, caso contrário, você não obterá
a tensão de maneira adequada.

lado Inferior

Tecido
Dial de rens áo

AluI VfJ e l.1w lnj:l 1Amólrelo P\lrpuro

l eva 3 1 1,5 1,5

Médio 3,5 2,5 2 2
1-

Pesaoo 5,0 3 3,5 2

Ajuste todos os diais de tensão de acordo com a tabela abaixo e, laça um teste em um pedaço de tecido.

Dial de tensão da linha da agulha esquerda do chuleio
(azul)

\

Dial de tensão da linha da agulha direita do
chuleio (verde)

Dial de tensão da linha do "loopsr'
direito (laranja)

Dial e tensão da linha do
"'00 r" esquerdo

(amarelo)

Ajuste as tensões na linha de acordo com o tipo de tecido, recorrendo à tabela acima, Faça os ajustes
em pequenos aumentos, não malares que a metade de um número, por vez.

Linha do
"Iooper"

isquerdo

Linha da
agulha
direita

Linha do
"Iooper"

esquerdo

Lado superior Lado inferior

ire o dial de tens ão (verde) da linl18 da
A~ a direita, para ( + ).

Linha da
agulha
direita

Linha daagulha
direita

Lado superior Lado inferior

Gire odiai de tensão ( arelo) d linha do
"looper" es ~ r 0, para ( + ). O gire odiai
de tensão (laranja) da linha do "looper" direito,
para (-) .

-- ---
C uando a tensão na linha da agulha direita
está muito fraca. L' t d "I direito"--::,' In la o ooper irerto

IQuando a linha do "looper" esquerdo aparece 'I
I na parte superior. ~ I Inh do "looper" direito

I
I

'Ido ntcrior

Unha
agulha
direita

Ouand linha do "ioooer" direito aparece no
lado inferior do tecido

~ Linhfl do "Iooper" direito

.Linha do
Linha da 'tooper"

agulha esque rda esquerdo

Lado superior Lado inferior
Gire o dial de tensã rnnla) da linha do
"ooper' direito, pa ( ). Ou gire o
diHf de tensão (amarelo) da linha do "looper"
esque~cio. para ( - l.------

Ouando a tensão na linha da aç;ulha esquerda
está muito Iraca.

Linha da agulha
I direita

Linha do
"looper'

esquerd

Lado superi

Gire- o diai
agulha esque



'1.CO o F o S GUFlANCA

o ponto segurança com quatro linhas é feito com dum; agulhas, dois "toocer" e um "spreader".

( 1 ) Converta o "looper" direito em "spreadar' (veja pág. 14)
( 2) Passe a linha no "looper" esquerdo (os pontos de passagem estão em amarelo) (veja pAgo 15)
( 3 ) Passe a linha no "Iooper" do ponto corrente (os pontos de passagem estão em púrpuro) (veja pág. 12)
( 4 ) Passe a linha na agulha direita do chuleio (os pontos de passagem estão em verde)J -- (veja pég. 16)
( 5 ) Passe a linha na agulha do ponto corrente (os pontos de passagem estão em azul) - I (veja pég. 12)
( 6) Corrija as tensões na linha do ponto de segurança com quatro linhas,

Certifique-se de que as linhas estejam passadas
corretamente, caso contrário, você não obterá
a tensão de maneira adequada.

Linha do
........ "looper"

do ponto
corrente

Linha do "ooper" esquerdo
I Linha ,

agulha
y do chuleio

. ---r- r.
linha da agulha
do ponto corrente

Lado superior li

Ajuste todos os diais de tensão de acordo com a tabela abaixo a, faça um teste em um pedaço de tecido.

Tecido
Dial de Tensão

~ul I Verde Laranja IAmarelo Pli rpuro

Leve 3,5 0,5 SlI l eader I 4 1

Médio 3,5 1 Bpt uu , 3 1,5-
Pesado 6 1 $prea r 5 2

Dia! de tensão da linha da agulha do ponto
corrente (azul)

\

Dial de tensão da linha da agulha direita do
chuleio (verde)

~
Dial de tensão da linha do "looper"

esquerdo (amarelo)

~
Dial de tensão da linha

, ,/ o "looper' do ponto
• - corrente

. .' • .r (púrpuro)

Ajuste as tensões na linha de acordo com o tipo de tecido, recorrendo à tabela acima. Faça os ajusles
em pequenos aumentos, não maiores que a metade de um número por vez.

G ' e o dlal de tensão (amarelo)
da linha do "looper" esquerdo,
para ( + ). Ou gire o dial de
tensão (verde) da linha da
agulha do chuleio, para ( - ).

Quando a linha da agulha do
ponto corrente estã muito

frouxa.

Linha
do

-, "looper"
do ponto

Lado corrente
superior Lado inferior

Gire o díal d tensão (azul) da
linha da agulha do ponto
corrente, para (+). Ou gire o
dial de tensão (púrpuro) da
linha do "Iooper' do ponto
corrente, para (-).

Quando a linha do "tooper'
esquerdo aparece na parte

~~~~~~~ superior.
:!i Linha da

agulha
do

chuleio
\

Gire O dial de tensão (amarelo)
da linha do "looper' esquerdo,
para (-). Ou gire o dia I de
tensáo (verde) da linha da
agulha do chuleio, para (+) .

Lado infer ior

Quando a linha do "looper" es
querdo apa rece no lado inferio r

do tecido.

~~';';';~~\{;:;w'l mha
agul ! .

do
chuleio

Lado
superior
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2. CO O FAZE O ONTO O GU NÇ o

o ponto de segurança com cinco linhas é leito com duas agu lhas e três "Ioopers".

1 (Ve ja p áq, 16)
(Veja pâg. 12)

( 1 )
( 2 )
( 3 )

( 4 )
( 5 )
( 6.1

Passe a linha no "looper" direito (os pontos de passagem estão em laranja) (veja páq, 19)
Passe a linha no "looper" esquerdo (os pontos de passagem estão em amarelo) (veja pág . 15)
Passe a linha no "looper" do ponto corrente (os pontos de passagem estão em pú r o)
(veja pág. 12)
Passe a linha na agulha direita do chu leio (os pontos de passagem estão em Verde)}
Passe a linha na agulha do ponto corrente (os pontos de passagem estão em azul) [
Corrija as tensões na linha do ponto de segurança com cmco linhas.

Linha do "looper" direito

./

Linha da agulha
do chule io/---i~

Linha da
agulha do

ponto corrente

Lado superi or

Linha do
"Iooper"

do ponto
corrente

Certifique-se de que as linhas estejam passadas
corretamente, caso contrário, você não obterá
a tensão de maneira adequada.

Tecido
Oiaí de Tensão

Azul

~d'
Laranja~;'!;cto r~(O

Leve 2,5 1,5 1,5 1

Mérlio 3,5 2,5 2 2 1,5

Pesado 6 I 4~

Ajuste todos os orais de tensão de acordo com a tabela abaixo a, faça um teste em um pedaço de tecido.

Dial de tensão da linha da agulha do ponto corrente (azul)
Dial de tensão da linha da agulha direita do

chuleio (verde)
Dial de tensão da linha do "looper'

direito (laranja)
nsão da linha do "Iooper"

esquerdo (amarelo)
Dial tensão da linha do

"loooer" do ponto
corrente (púrpuro

Ajuste as tensões na linha de acordo com o tipo de tecido, recorrendo à tabela acima.

LI ha do "looper'
___ do ponto

, -~ corrente

Quando a linha do "Iooper" esquerdo aparece
na parte superior. Linha do "íooper'

esquerdo

Linha da agulha /
do ponto corrente

Lado superior Lado interior

Gire o dlal de tensão (azul) da linha da agulha
do ponto corren te, para ( ... ). O gire o díal de
tensão (púrpura) da linha do " I er' do ponto
corrente, pa ra ( - ).

Linha do "Ioop ( '
dIreito Linha da

agulha do chuleio
Lado superior Lado inferior

Gire o dial de tensão (a relo) da linha do
"looper" esquerdo, ara ( + ). Ou gire odiai
de tensão (amarelo) da linha do "looper"
direito ara - ).

Quando a linha da agulha do c huleio
e516. uito frouxa.

Lado inferior

Gire o dial de tensão (verde) da linha da
agulha do chul ;0, para ( + ).

9ua~do a linha do "looper" aparece no lado
Inferior do tecido.

Linha da agulha Linha do "Iooper"
do chuleí --I .V esquerdo

Linha do "looper"
direito "-

Lado superior Lado inferior

Gire o dial de ten sêo (Ia anj?l da linha do
"Iooper" direito, para ( + l . Ou gire odiai
de tensão (amarelo) da linha do "looper'

t----_ =esguerdo, ara (~--'-'--::--"""'7""----:----;--:------'-"';;';;=';';::....c.;:::..;.,;:,-,-...L:.... -!
Quando a linha da aqulha o chu leio

está mu ito "f O~Ui\1B~.~~~~
aJ Linha da agulha

I Linha do "'oopar" ---/" Y do chu leio
direito ------tI>~,-

Linha do "rooper" - -:i!""'s".
esquerdo

Lado superior

26



3 . CONIO COMPR1IMano O P

1 .CO O DO CHULEIO

A largura padrão do chuleio desta máquina é 3,5 mm, quando costurar somente com a agulha direita do
chuleio, ou 5,2 rnrn quando costurar com a agulha esquerda do chuleio. Além das larguras alcançadas
com posições diíarentes da lha, a largura pode ser aumen para um chuleio máximo de 7,2 rnrn,
usando o bolão ajuste cI largura do chuleio. O botão de aju ... l d largura também é útil para ajustar
a largura do co a de diferentes tecidos e bainha rolada. P f.I t ajus te, siga o proceclmento abaixo:

ao máx imo a faca m6vel e,

e opernçl!liO a,
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1 . CO F

(Use a chapa dos dentes Impelentes para bainha rolada, peça opclonal n9 370218)
Tanto a bainha com uma agulha e três linhas quanto a bainha com uma agulha e duas linhas podem ser
feitas nesta máquina.
Esta máquina também é capaz de fazer a bainha padrão e rolada com uma agulha, três linhas e a linha
revestida do "loopcr" direito a a bainha padrão rolada com uma agulha, duas linhas a a linha revestida do
"looper" esquerdo.

1. Tecido, agutha, linha e comprimento do ponto.
Tecido: Tecidos levas tals como cambraia, voai, orqandí, crepe, etc,

costura melhor.
A bainha rolada é feita rolando e chuleando o tecido (largura da
costura 1,5 mm) e. não é adequada para tecidos pesados ou
rígidos.

Agulha: Singer Cal. nQ 2054 # 10.
Linha: Pode-se usar uma variedade de combinações de linha para bainha
rolada.
Ajuste o comprimento do ponto (veja pág. 27).

Para bainha rolada, ajuste o dial de regulagem do ponto, À "2" oU "P' a,
pode-se obter uma costura tina.

Chapa dos dentes
impelantes para
bainha rolada

2. Como trocar a chapa dos dentes Impelentes

Encontra-se disponfvel uma chapa dos dentes impelantes para fazer bainha rolada.
Siga o procedimento abaixo, para trocar a chapa dos dentes impelentes comum para chuleio por uma
chapa dos dentes impelentes para bainha rolada.

( 1 ) Desl igue o plug da "força" da tomada.
( 2) Gire a polia da máquina para sua direção, alé que a agulha

fique na sua posição mais alta.
(3) Levante o pé calcador .
( 4 ) Remova a capa cilfndrica (veja pág. 9)
( 5) Tire o parafuso da chapa dos dentes rnpelentes e,

a remova.
( 6) Instale a chapa dos dentes impelentes para baInha rolada e,

recoloque o parafuso.
( 7 ) Recoloque a capa cilfndrica (veja pág. 9)

na.

~

Suporte da faca fi aI
.J
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3. COMO AJUSTAR AS TENSÕES NA LINHA

( 1 ) Ponto com uma agulha e três linhas.

• Bainha rolada padrão Dial de Tensão

Alui Verde Laranja Amarelo I Púrpuro

1 2 2 I

• Bainha rolada revestida com a linha do "looper" direito (variação da bainha rolada) .

• Tensão correta na linha

Linha da
agulha
(dial verde)

Unhado
"Iooper"
direito
(diallaranja)

Lado superior

\
Linha do
"looper"
esquerdo
(dial amarelo)

Linha da agulha
(dial verde)

Lado inferior

Os tecidos leves são diffcais de rolar, mas
mesmo assim, pode-se obter uma boa costura.

Para ajustar corretamente a tensão na linha, primeiramente, ajuste os dtals de acordo com os ajustes
padrões.

a. Gire o dia! de tensão (laranja) da linha do "toopar" direito para ( - ) meio ajuste .

b. Gire o dial de tensão (amarelo) da linha do "loopsr' esquerdo para ( + ) 3 ajustes .

Pequenos ajvstes darão melhores tensões na linha.

Gire o dial de tensão (laranja)
da linha do "looper' direito,
para ( + ).

Quando a linha da agulha está
muito frouxa.

Linha do
"íooper"

esquerdo

Linha da agul

Lado superior Lado inferior

Linha do
"Iooper"

esqu erdo

Lado super r Lado inferior
Gire o dial de tensão (amarelo)
da linha do "looper' esquerdo,
para ( + ). Ou gin~ o dial de
tensão [laranja] da linha do
"Iooper" direito, para ( - ).

Lado inleirorLado superior

( 2 )Ponto com uma agulha e duas linhas.

• Bainha rolada padrão Dlardf;t Tensão

Azul Verde Laranja Amarelo Púrpura

1 "spreadsr" 3
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o sistema de transporte diferencial possibilita alternação dos movimentos dos dentes írnpelentes
dianteiros em relação aos dentes impelentes trase iros. A proporção do transporte diferencial varia de
1:0,77 à 1:20. O ajuste é reíto através do indicador de ajuste do sistema de transporte diferencial.

Este sistema serve para franzir ou esticar os
tec idos de malha, Iycra, jersey, etc.

Parafuso
o ajuste

• Para "chuleio franzido", use 8 chapa normal dos dentes Impelentes.

Indicador de
ajuste (do

sistema da
I nsporte

eren i I

o chuleio franzido é o mais adequado para franzir mangas, palas, cinturas, bainhas de saia, etc, em
tecidos elásticos tais como malhas e jersey, antes de transformar em vestuário.

Como ajustar o indicador de ajuste do sistema de transporte diferenciai

• Abra a tampa do "looper" e solte o parafuso de ajuste do sistema de transporte diferencial.

• Mova o indicador de ajuste abaixo da marcação central, quando necessário, para franzir e, aperte o
parafuso de ajuste (veja figo A).

e. dada e

Quando o Indica a ste do slsts
franzirnento. odiai ragul do ponto se
3 mm, caso o comp ' ento ponto anterior tõsse

transporte diferencia l estiver na posição máxima de
• r auiom aü m nte para o ponto d comprimento
. Ior fj le o com nto 3 rnrn.

Não deixe de retornar o indicador de
sistema de transporte diferencia l à
central da costura normal de chuleio.

le do
rea ção Apertar

Soltar Fig. A
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• Para "chuleio esticado", use chapa normal dos dentes Impelentes ou chapa para bainha rolada.

o chuleio elástico é ideal para colarinhos decorativos, mangas, bainhas de saia, etc , em malha e tecidos
trançados.

I

Como ajustar o indicador de ajuste do sistema de transporte diferencial.

• Abra a tampa do "íoopsr"e, solte o parafuso de ajuste do indicador de ajuste.

• Mova o indicador de ajuste acima da marcação central, Quando necessário, para esticar e. aperte o
parafuso de ajuste (veja figo 1l.

Para fazer uma costura, aplique uma tensão suave, segurando o tecido levemente na frente e atrás do pé
calcador. (veja figo2)

Soltar Fig.1
19· 2

32

Não deixe de retornar o Indicador de ajuste do sistema de transporte diferencial à marcação central da
costura normal de chuleio.



17 E S TUBuLJ.......·""

Base
plana
móvel

Coloque a peça tubular no
braço livre e costure-a.

Como mostra a figura à esquerda, esta máquina possui
uma base cilíndrica apropriada para serviços tubulares.
Para ter acesso à ela, basta pressioná-Ia para baixo.

Esta é especialmente adequada para acabamentos de
áreas de dilfcil alcance, tais como cavas, punho
c bainha de calças

A linha à direita fica 5/8" do centro da agulha direita
do chuleio.
A tinha à esquerda fica 5/8" da agulha esquerda do
chuleio e da agulha do ponto corrente.

1Arruela
.Y

I •

I I
\ I ... ~,

ara fuso deI '
ajuste dO!J

de borda

Use o guia de borda para costura ornamental e ponto
(chuleio) inv lstvet.
Instale o guia de borda, como mostra a figura .



o. o '
o ponto "Ftatíock" pode ser usado para várias aplicações.

Preparação

• Use chapa dos dentes lrnpelentes comum para chuleio.
• Use a agulha direita ou esquerda do cbuleio,
• A linha do "Iooper" direito jaz o ponto deco rativo, port anto uso uma linha fina para a agulha e o "looper"

esquerdo.
Exemplo: Linh do " looper" direito Nylon de lã ou linha decorativa.

Linha do "o oper" esquerdo Extra fina.
Linha da agulha Extra fina.
Comprimento do ponto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3

a: nd la lln

ulha

Linha do "íooper"
esquerdo

o inferior

Lado superior

\

Lndo infe rior

TO" TL



o u c D

o ponto quase invisível dá um acabamento durável na bainha. Este é o ponto mais adequado para pregar
punhos e, fazer bainhas em saias.

Preparação
Remova a agulha esquerda.
Chapa dos dentes impelentes.
Tensões na linha

Dial de regulagem do ponto

Chapa comum dos dentes impelentes para chu leio
Ajuste as tensões à condição normal de costura para o ponto overlock
com uma agulha c três linhas (veja a pág. 20) ou para ponto overíock
com uma agulha e duas linhas (veja páq. 17)
Ajuste o dial de regulagem do ponto à 4 - 5.

V
~aoo infe"" '. J / J Lado superior

Dobre a bainha pelo av êsso, depois volte ao lado direi1o. Coloque a borda não trabalhada do tecido sob o
guia de bainha e, coloque a dobra mole ao longo da borda do guia de bainha. Costure para verificar se a
agulha pega a dobra, apenas o suficiente .

Ajuste o gula de bainha, se necessário.

Encontra-se dísponível o pé calcador para bainha invlslvel, no seu distribuidor 8inger, que taz bainha
invisfvel ainda mais fácil.

23 . C

Pode-se fazer tranças tiplas e quádruplas.

Para fazer tranças, coloque a faca móvel na posição inoperante, lntroduza o cordão de enchimento, tais
como fio ou fita trançada. através do orifício no pé calcador e faça tranças.

I"- - - - - --- ../
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o ponto "prega costurada" é para decoraç ão de blusas e roupas de criança. O ponto "prega costurada" é
leito antes de cortar a roupa .

• Use a chapa dos dentes irnpelentes comum para chuleio, ou a chapa para bainha rolada.
• Remova a agulha esquerda.
• Antes de começar à costurar, sempre taça um teste em um pedaço de tecido, para quo você possa

ajustar corretamente as tensões na linha do ponto chuleio padrão com uma agul ha e três linhas , ou o
ponto overíock de borda revestida com uma agulha e duas linhas.

• Coloque a faca movei na posição inoperante (veja pâg. 11).
• Dobre o tecido no meio com o lado avêsso para cima.
• Coloque o tecido sob o.pé calcador, encostando a dob ra na parede do guia de borda.
• Ajuste O guia de borda, de modo que os pontos somente debruern a borda da dobra, como mostra o

desenho.
• Abaixe o pé calcador e costure. Quando terminar a costura, passe as pregas costuradas para que elas

fiquem abaixadas.

Introduzindo uma fita na costura chuíeaoa, a costura ficará reforçada e mais durável.

a. Remova o parafuso da tampa frontal e,
instolo o guia fita.

b. asse a fila , como mostra a figura. pelo
guia fita (1), guia fita (2) e pelo onlfcio no
pé calcador e, puxe-a para Irás.



c

o elástico pode ser facilmente aplicado. usando o ponto overlock com três linhas, ou o ponto imitação de
segurança com quatro linhas.

• Coloque a faca na posição inoperante (veja pág. 11)

• Divida o elástico e a área onde o elástico será colocado e, marque com um marcador que seja solúvel
em água.

• Coloque o elástico no avesso do tecido, certificando-se de que as bordas estejam uniformes.

Annhe com a borda da chapa dos dentes impelentes.

• Após segurar com 2 - 3 pontos, prossiga costurando, deixando o tecido avançar pela máquina e, ao
rnesrro tempo, esticando levemente o elástico (um quarto por vez), com a mão direita. Mantenha o
tecido alinhado com a borda da chapa dos dentes ímoelentes.
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27. CO,MO VI HI.AH

Canto externo

I

I

. Linha do .....-:
corte :,,

I
I

1. Corte aprox imadamente 2 cm
do canto alinhado com a
borda da costura chuleada.

Canto Interno

1. Corte o tecido na borda da
costura.

2. Coloque a faca móvel na
o in rante.

s

2. Costure até o ponto A além
da borda do tecido e, páre a
máquina.

3. Levante a agulha e o pé
ca tcador.

4. Puxe o tecido para o lado
traseiro da máquina, apenas o
suficiente para liberar a linha
presa no dedo da chapa dos
dentes Impelentes.

3. Dobre o tecido, como mostra
o desenho,

4. Costure até o ponto B o ais
perto possfvel d obra
diagonal. Deixe a gulha no
tecido.

5. Vire o tecido e. abaixe o pé
caícador, de modo que o seu
dedo fique posicionado na
borda do tecido .

6. Puxe as linhas frouxas, para
c ima, e depois comece à
costurar.

5. Levante o pé ca tcaoor,
deixando a agulha no tecido.

6. Redobre o tec ido de modo
que o chu leio fique alinhado
com a costura já feita.



CON'O Rf;COlOC

(3) Solte o paraíuso fixador da faca fixa e, a remova .

(1) Ccrt aque-se de que o plug da "fo rça" esteja d sligado
da tomada.

(2) Abra a tampa do "looper" e, coloque a faca móvel na
pos ição inoperante (veja pág. 11).

Faca fixa

e embotar-se

de acordo com os
houver quaisquer
te Slng r para faze r

A f fixa de ve ser trocada, ssim
(dlaponível no seu d stríbuíoo r Singer).

A fac a fixa r de ser r co locada
e intes passos, con udo, se

diflculd , ch e eu e e
oajust _

(4) Coloque uma faca lixa nova na canaleta do seu
. uporte, alinhe o nfvel da aresta cortante, com a ' ce

uperior da chapa dos dentes impelentes e, dep ' :>

aperte o parafuso fixador.

(5) Retorne a faca móvel à sua posição de operação.

coloca

Parafuso da tampa
da lâmpada

. c

Remova a tampa da lâmpada, como mostra a figura e. gire
a lãmpada para esquerda e, a remova. Para recoocá la,
coloque-a no soquete e, gire-a para a direita.

Desligue o plug da "força".

Lâmpada tipo baioneta, 12 volts, 6 watts (disponrvet no
seu distribuidor Singer.

co o LCADOfl

Para materiais leves, diminua a pressão.

Para I I dais pU~(ldos, aumente a pressão.

Se necessário, 81U ste a pressão, no caso de
rn I rials leve ou dOR.

r desta máquina é pré
costura em materiais

A pressão do pé cale
ajustado na fábrica, p
médios.

em da pressãoPara fuso de re

pressão '
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31_ LU Rifle çÃO

A lubrificação ocasional é necessário. Deve-se lubrificar periodicamente os pontos de lubrificação. mos
tradas nas figuras 1 e 2.

Fig.1 Flg.2

40
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Sempre que encontrar alguma dificuldad na cost o ajuste, conforme indica a tabela abaixo:

Mo Ivo Solução

ág.8).

linha (páqs,

ão no pé
).

a.

asl .

no pé

Agulh

• Passagem i rrel da linha.

• Puxa o o teci

• Pr ssão ins fie
cal r.

ui .

Tecido não an .

Ouebra d

• Pressão insuficiente no pé
r te r.

te (

.8).

agulha na posição
. B).

a 11 c a am 'e págs.
12, 15, 1 , 1 ).

• Us a uíha Singer Cal. 054
nº 1 e 14.

• mente a pressão no pé
lcador (pág. 39).

linha.

A I A

• Tipo do

•

• ssag

• Agu'

lar. e ão a, não balanceada, Ajuste a
13,17, 1

na r
26 .

(págs.

En !l to d tecico,

• Te • A'usle a e I ha (pá
3, 1 • 18 e 20 à 26).

•

- Iureiona. • PI ~' rç d l ado. • i e o lu to [1.
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Tipo de tecido Tipo e espessura da linha Ag Singer Cato 2054

Leves

Cambraia,Organdí, Algodão -# 100

Voai, Crepe, etc. Seda ..
li O

Sintéli c # 80 - # 90

ali s To'" 80 - r~ 90

os

r usselina, Tecido Fino Algodão O- #80

e Transparente, Cetim, Seda .u. 00
# 10, # 14

Gabardine, Sin tél tca -#60 - i! 80

Tecido Fino, etc. Poliesler # 60 - # 80

Pesados

Brim, "Oxford", Algodão # 40 - # 60

Lã Inglesa, Algodão Seda # 40- # 60 -ff14

Aveludado Sintética -# 60- # 80

e Sarja . Poliester .::: 50 - # 80

Malha

Trícot Sint ética # 80 - # 90 # 10
Pol iester # 60 · # 80

Jersey Sintética l'l' 60 - ,,00

Pottester 60 - #: 80 1 10, # 14

Algodão - 00 - 80

Lã Sintética ' 60 - # 80

Poliesler 50 - # 60
.j,' 10, #14

Nylon de Lã

"Tetron" de Lã
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(Caixa de Acessórios)

L

2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.

10.
11.

Jogo de Agulhas .
Chave de Fenda (Grande) .
Chave de Fenda (Pequena) .
Pinça .
Distribuidor de Fio .
Faca Fixa .
Escova .
Almotolia .
Capa para Máquina .
Rede Protetora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guia de Fita __ .
Calibre para largura do oonto corrente. _ . .

Qlde.

1
1
1
1
5
1
1

1
1
5
1

1
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Especificação

Velocidade de Costura

Comprimento do Ponto

Proporção do Transporte
Diferencial

Largura do Chuleio

Curso da Barra de Agulha

Espaço sob o Pé Calcador

Agulhas

Número de Linhas

Dimensões da Máquina

Peso da Máquina

1.500 ppm rnáx.

1 ...... 5 mm (padrão: 3)

1 : 0,77 - 1: 2

3,5 - 7,2 mm (padrão: 3,5 mm)

27mm

5mm

Singer Cal. n2 2054 # 14

5

Larg. 257 mm x Prof. 231 mm x AlI. 313 mm

6,7 kg

L..-._._ ._ _ . .L..- -----'
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ANOTAÇÕES
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Impr 550 no Brasil




