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Congratulações
Como proprietário de uma novo
máquina de costuro SINGER • , você está
ha b il ita do o Inic ia r uma excitante
aventuro em criatividade. Desde o
primeiro momento que usar suo
máquina, você saberá que está costu
rando com uma dos máquinas de mais
fác il manejo. Jamais ccnstruldo,
Em adlçOo ás multas exclusividades
SINGER. esta máquina lhe oferece os
seg uintes benefícios:

• Cost uro Zlgue-Zague poro cosas,
remendos e usos decorallvos.

• Coseador automático.

• Costuro Invlsrvel poro bainhas.

• Rebaixo no frente do bobina poro fácil
e rápido substltulçOo.

• Controlador de velocidade eleírõnlco,

• Simples dlal poro ajuste do compri
mento do ponto e botec poro costuro
em retrocesso.

• Sopatllhas de troca rápido que SOA
facilmente removidos e substltuldas.

• Prendedor do agulho que Impossibilito
IIxã-la de maneiro Incorreto.

• Forolete e motor embutidos.

• Agulho em 3 poslções,

• Barro de pressão de auto-regulagem.

Recomendamos que antes de começar
o usar suo máquina de costuro. des
cubro os multas vantagens e facilidades
no manejo. lendo cada nem deste ma
nual, sentado à frente de suo máquina.

Poro assegurar o você os mais moder
nos equipamentos de costuro, o fabri
cante se reservo o direito de alteror o
aparência, mecanismos ou acessórios
desta máquina, sempre que Julgar
necessário.

Copyr1ghl © 1994 51nger 5ewlng MochlneCompany

·Uma marco registradodo lhe 51nger Compony
Todos osdireitos mundlOls rO!8MJdoI

1. Conhecendo
, .

sua maquina

Peças principais
1. Estico-fio

2. TensOo do enchedor de bobina

3. Gula.flo

4. Seletor do larguro do ponto

5. Seletor de poslç co do agulho

6. Sobre-tampa poro troco de disco

7. Porto-carretéis

8. Enchedor de bobina

9. L1mllador do enchedor de bobina

10. Volante

11. Tampo frontal

12. Gulas-f1o

13. Impelentes

14. Prendedor do agulho

15. Chapa de agulho

16. Chapa cor rediço

17. Ind icador de tensão

18. interruptor de forço e luz

19. Seletor do comprimento do pontal
caseodor automállco

20. Botão de retrocesso

21. Levantador do pé-calcador

22. Cortador de linho

23. Haste do pé-calcador

24. Pé-colcador

25. Isolador do volante

26. Plug do máquina

27. CordOo elétrico

28. Controlador de velocidade



24

3



Acessórios
Os acessórios foram desenhados poro
simplificar seus projetos de costuro e
aumentar o versatilidade do suo máquina.

1. Bobinas.

2. Agulhai Slnger:
3 agulhas 2020 (11-14-16)
1 agulho 2045 (14)
1 agulho 2025 (14) ''Pi' ou

agulho 2028 (14) "B"

Cuidado: utilize agulhas duplos somente com
o chapa de agulho para uso gera l
e, pé-colcador poro usos gera l e
especial.
NOo use nenhum outro acessOrio
co m estas agulhas senOo elos se
quebrarOo.

3. P -ca lc ador para pregar botã I:
mantêm o botoo no posíçõo, fac ilitando
o traba lho de pregá·/o.

.4. Pé-calcador para uso sp clal: use este
acessOrlo poro todos os IIpos de pontos
decorallvos.

5. Pé-calcodor para zíper: usa-se poro pre
gar ztperes e poro costuras acordoodas.

6. Pé-calcador para costura Invlsív I:
usado paro posicionar o bainha.

7. Pé-calcador para casas: usado para
fazer cosas com caseodor automático.

• Pé-calcador chapa d agulha para
costura reta: use-os apenas poro
apllcaçoo em costuro reto .

9. Frasco de 6leo: poro lu b rlll c a r o
máquina.

10. Cobertura dos dentes rmpelent s: poro
costuro com movimento livre, pregar
botOes e cerzir.

11. Pé-calcador chapa d agulha para uso
geral: usados poro costuras em geral.
Já vêm montados no máquina.

12. Discos para d senhas: um disco Já vem
montado no máquina e '}9 estOono caixa
de acessórios.
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2. Preparativos
para costurar

Escolha e substituição
dos acessório
Cuidado: Rellre o tomado de forço da pare

de antes de trocar agulhas, pé
-calcador ou chapa de agulha ou
ainda, quando nOo usar a máqui
na. Isto eliminará o risco de cci
dente. se o controlador for pressio
nado.

Substituição do
pé-calcador
• Gire o vola nte em sua d lreçOo a té que a

agulha estelo em sua poslçOo mais alta.

• Levante o pé-calcador.

1. Pressionea ponta da sapatilha para elmo
até que se solle da haste.

2. Posicione a nova sapatilha debaixo da
haste A . Abaixe a barra de preSSOo de
modo que o encaixe da haste estelo
alinhado com o pino da sapatilha.

3. Pressione para baixo o parafuso da haste
• do calcador até que se encaixe na

sapatilha.

•
3
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Substituição da chapa
de agulha
Nota: Se a bobina estiver com linho. retlre-o

poro evitar que a linho se prenda
quando recolocor a chapa de agulha.

• Gire o volante em suo dlreçOo atê que o
agulho esteja em sua oosíçeo mais alta.

• Levanle o pê-calcodor.

• Abra a chapa corrediço. levante o canto
direito do chapa de agulho e desllze.a para
o direita.

• Recoloque a chapa de agulha sob o
prendedor A, empurre-o firmemente para
a esquerdo e presslone-a paro baixo alé
que se encaixe no pino da direita.

• Feche a chapa corrediça.

Montagem da cobertura
dos impelentes
• Gire o volante em suo dlreçoo até que o

agulho esteja em sua postçõo mais 0110.

• Levanle o pê-colcador, abra o chapa
corrediço e coloque a chope de agulho
de uso gerol.

• Deslizeo cobertura dos Impalentes sobre o
chapa pressionando os dois pinos sobre os
furos B e C até que se encaixem. Feche a
chapa corrediço.

• Poro renrõ-to, obra a chapa corrediço,
levonte a parte fronlol da cobertura e
rem Cl't'CXI.

Substituição da agulha
• Leve o agulho 6 suo poslçõc mais alta.

Afrouxe o parafuso fixador O e remova a
agulho.

• Introduza a agulho no prendedor E com a
porte cha1a voltada poro tr6s e. o canal
comprido poro a frente.

• Aperte o parafuso fixador.

6
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a máquina
Introduza o plug no receptáculo (1) à d ireita
da máq uina . Co necte o pl ug (2) na tomada
de força d o pareda

Acionando a máquina
Suamáqui a p i ln erruptor de 3 poslções:

• Pos çOo 0, moto e luz desligados.

• PoslçOo I, permite um ótimo c ntrole p ara
t bo lhas espec ia is a baixa veJocldada

• PoslçOo 11, permite que a máquina tra balhe
com velocidade máxima .

Poro funcionar o m quina , pressione com o
pé o controlador. Quanto maior a p r8SS00
ma is rápido será o costura. Pora parar a
máquina, retire o pé do controlador.

oto: NOo opere a máquina sem tecido sob
o p lcedor, pois poderá danificar
os Impelentes e o pé-calcador.
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Tabela de tecidos , fios e agulhas
A agulha e a linha que você escolherá dependerOo do tecido que está sendo costurado.
A tabela abaixo ê um gula prático para a escolha de agulha e de linha.
Consulle-a an tes de começar um traba lho de costura.
Assegure-se de usar o mesmo tamanho e lIpo de linha em ambas, na agulha e na bobina.

Os tecidos abaixo podem ser de qualquer IIpo de libra :
algodOo, linho, seda, lO, slntéllco, rayon, misto. Os tecidos estoo Agulha
listados contorme o peso.

Tecido Linha Tipo Tamanho

Lave Cambraia Poliéster + AlgodOo 2020 11/80
Chlffon 100% Poliéster
Crepe • Mercerlzada 60

MédIo Linho Poliéster + AlgodOo 2020 14190
PercaI 100% Poliéster
Plquê • Mercarlzada 50
Casemlra Nylon
Falle
Veludo

M édIo Gabardine PoIlés1er + AlgodOo 2020 16/100
Posado Tweed 100% Poliéster

Lona • Mercerlzada 40
Brim
Sarja
Cotelê 2020 181110

Malhas Malhas fechadas Poliéster + AlgodOO Ponta estérlca 2045
Malhas duplas Poliéster Tamanhos, 11180,
Jersey Nylon 14/90. 16/100
TrlcO

• NOo recomendamos para tec idos elóstlcos.

8
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linha da bobina

nchim nto da bobina

B

Preparação
1. L.evonte o pé-calcador e gire o vclante em

sua dlreçOo. atê que a agulha esteja em
sua poslçõo mais alta.

2. Afrouxe o Isolador A do volante, glrando-o
com a mOo direita enquanto egura o
volante com a mOo esquerda. 1

3. Coloque o carretel ou retrõs de linha no
pino porta-carretel, com a ranhura de
retençOo da linha B para elmo.

Enchimento
• Passe a linha ao redor do disco tensor C,

como Ilustrado e, pelo pequeno furo na
f1ange da bobina, de dentro para fora.

•

t

• Coloque a bobIna no eixo do enchedor O
e empurre-o para a dIreita.

• segure a extremidade da linha e acione a
mOqulna. Corte a extremidade da linha
a pós algumas volla

• Quando tiver enrolado a quantidade de
linha necessõrto (o enchimento cessarO
quando a bobina estiver cheia), pare a
mOqulna e corte a linha.

• Mova o enchedor para a esquerda e retire
a bobina cheIa.

• Segure o volante e aperte o botOo Isolador.

9



Colocando a bobina
• Levante o pé-colccdcr;

• Gire o volante em suo olreçeo até que o
agulho esteja em suo pos íçõo mais 0110.

• Abro o chapa corrediço e removo o bobina
vazio .

1. Puxe 4" (10 em) de linho da bobina e
coloque-o no caixa de bobina, conforme
mostra a ílusfroçeo ao lodo.

2. Segurando o bobina. passe a linha pelo
rasgo (1), desllze-o para o esquerdo e poro
dentro do rasgo (2).

3. Puxe 10 cm de linho diagonalmente para
trõs, passando por cima do bobina.

4. Feche a chapa corrediça. deixando um
pedaço de linho poro fora do rncoutnc.

10
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En iando a linha
na máq ina
• Leve o esllca·flo à sua p oslç õo mais alta,

girando o volante em sua dlreçOo.

• Levcnte o pé-calcador para ali via r a tensOo
da linha.

• Coloque o carr tel ou retr6s de linha no
porta-carretel, sobre o feltro.

• Segurando a linha com ambas os rnõ os,
desllze.o para dentro do gu ia-fio (1).

• Com a mOo di reita apoiada sobre o
carretel, passe a linha pelos discos de
tensõo, puxondo-c para ba ixo. conforme
Ilustrado na figura (2). Segurando levemente
o carretel, puxe a linha suavemente para
cima, levantando a mola e permitindo q ue
a linha deslize para dentro do protelor (3).

• Deslize a I nha para dentro do olho do
estlca.flo (4), como Ilustrado.

• Posse a linha pelos gulas (5) e (6).

ri-_
O

]

3 ',
\ I,

2"-:1
• Enfie a linha no furo do agulha, de frente

para trás, puxando 4" (10cm) de linha paro
trás da agulho (7).

4 a
tf(1

c

t

11



Puxando a linha
da bobina
1. Com o rnõo esquerdo, segure o linho do

agulho.

• Gire o volante em suo díreçõc, fazendo
o agulho descer atravês do furo do
chapa.

2. Continue girando o volante atê que o
agulho volte acima do chapa.

• Puxe levemente o linho do agulho e,
trago poro elmo o linho do bobina, em
formo de laço

3. Co m os dedos. desfaço o laço atê
encontrar o ponto do linho do bobina.

4. Posse o linho do a gulho at ravês do
abertura no lodo esquerdo do sapatilha.

• Puxe ambos o s linhos para tr6s do
m6qulna .

12



Funcionamento a pedal
Suo rn éq utnc estO equipado com motor
elétrico. No coso de você possuir um móve l
com acionamento por pedal. procedo do
seguinte maneiro:

1. Retire os tampos superior (A) e traseiro (8)
(ver pOglna 52),

2. Retire o correio do motor (pOgl na 52).

3. Solle o botOo Isolador do volante (C).
afrouxando o parafuso poslclonador.

4. Retire a arruela (O).

5. Inverta a poslçOo do volante. de modo que
a ranhura para a correia de couro fique
do lado externo.

6. Monte lodos as peças proceclendo de
maneira inversa.

7. Coloque a correia de couro que ê
fornecida junte com o móvel.

Famllla rlze.se com o pedal de sua mOqulna.
Primeiramente Isole o volante (E) g irando o
Isolador (C) poro a esquerda. Coloque ambos
os pés no pedal (F). Gire o volante para a
frente (ou na sua d lreçOo) e mova seus pés.
suave e livremente, seguindo o movimento do
pedal.

Pratique este movimento a té que você
consiga começar o func iona mento da
máquina. girando o volante poro a frente e
mantendo um movimento firme com o
andamento de seus pés.
Antesde costuror aperte o Isolador do volante,
glrande>o paro a direita.

Coloque um pedaço de tecido debaixo do
pé-colcador e abaixe a barra do calcador.
Com a máquina desenllada. costure até que
você consIgo guiar o tecido.

~~=
E O C
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3. Costura reta

Seletor da largura
do ponto
Antes de mover os seletores poro ajustar suo
mOqulna poro costuro reto. gire o \IOlant em
suo dlreçOo até que o agulho esteja acima
do chapa de agulho.
Poro costuro reto. o seletor deve ser ajustado
somente em (_._-l.

Seletor da posição
da agulha
o seletor do poslçOo do agulho ajusto o
agulho nas poslções esquerdo ( 1. l, centro
( ~ l ou direita ( J l.

--~,
~ l ,..--, , ,_....

Seletor do comprimento
do ponto
o Indicador do comprimento do ponto é
numerado de Oo 5. Os números mais baixos
significam pontos mais curtos. Os pontos mais
curtos sOo os melhores poro costuros em
tecidos leves; os mais compridos sOo para
costuras em tecidos pesados. Poro ajustar o
comprimento do ponto em suo costuro. gire
o dlal de maneiro que o ponto desejado fique
alinhado com o srmbolo ( , I.

• Poro diminuir o comprimento do ponto. gire
o dlal em dlreçOo a um número mais baixo.

• Poro aumentar o comprimento do ponto.
gire o dlal em dlreçOo o um número
mais alto.

Botão pa ra costura
em retrocesso
O botoo paro costuro em retrocesso. com o
sfrnbolo ( n. l, estO localizado no centro do
seletor do comprimento do ponto.

• Poro costuro em retrocesso, pressione o
b otOo e rncntenhc-o pressiona do. A
mOqulna IrO costuro r paro trOs somente
enquanto você o mantêm pressionado.

14
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omo regular a ten ão
a linha da agulha

o Ind lcodor de tenSOoregula a quantidade
de tenseo sobre a linha da agulha e permite
que você escolha a tensoo corre ta para o seu
tec ido 9 linha. Os números do Ind lcodor
eliminam qualquer dificuldade em retornar
a um ajuste anterior.

Uma tensOo correta é Importante porque
multa ou pouco tenSOopodere enfraquecer
sua costura ou prejudicar a costura
ornamental. Para determinar a tensOo
corr ta . faça um teste em uma amostra do
seu tecida Se os pontos estiverem fr uxos,
aumente a tensOa Se o tecido flcor franzido,
d iminuo a tenSOa

• Paraaumentar a tenSOo gire o dlal para um
número ma ior.

• Para diminuir a tensõo, gire o dlal para um
número menor.

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

"",
POUCA TENSÃO

- - ~ - - ...
-'o-._-

+

~
-_._ ,

'-.....•.

------------->\
TENSÃO CORRETA
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Fazendo uma costura
VOCê pode costurar fOcll e precisamente
seg uindo os sugestões abaixo.

Alinhavo da co tura
Alfinetar ou alinhavar manualmente seo
maneiros fOcels de fixar os tecidos antes de
costurar com o mOqulna.

• Pora alfinetar, coloque os alfinetes no linho
de costuro. NUNCAcoloque os alfinetes no
face Inferior do tecido, em contacto com
os Impelentes. NOo costure sobre os
alfinetes, removo-os enquanto costuro.

• Poro o alinhavo manual, faço pontos
longos e frouxos que possam ser facilmente
removidos.

Mantendo a costura reta
Pora manter o costuro reto, use uma dos
linhos de gu la gravados no chapa de
agulho.

• A linho comumente usado (5), o 5/8"
(1 ,6 cm) de d lstOncla do linho de costuro,
ê estendido através do chapa corrediço.

16



Iniciando a costu a
Posic ione o agulha no tecido cerca de 1/2"
(1,2 c m) da ourela.
Alinhe a bordo do tecido com uma das linha
de g ul numeradas da c hapa d e agulha.
Abaixe o pé-co t ad r.
Pressione e segure o bot õo de retrocesso.
Enqua nto s gura o botOo de retrocesso,
costure para tr ósaté a borda do tecido para
ar r matar o Início da costura .
Sol e o botOo de retrocesso e costure para
frente até o final do tecido.

Costurando em
re rocesso
Para arrematar o fina l da coou a, pressione
o boieo d e retrocesso e costure para tr ôs 3-4
pontos. l.eYante a agulha e a borra de pressOo
e.remove o tecido por trõse para a esquerda.

Corte o linha no cortador da b arra do
p é-calcador.

Guiando e segurando
o t clde
• Para jersey e outros molhos sintéticos

slmila re aplique leve tenSOosegurando a
costura na frente e por trOs do sapalll ho .
NOo pu xe o tec ido.

• Para tecld sque esticam (como fio helonca)
a plique um a tenSOo firme no frente e por
tr ós para esticar a costura enquanto os
pontos vOo se formando.

17



4. Costura
•zlgue-__:!"I ue

simples

Aiuste dos seletores
Inicie colocando em sua máquina o disco
padrOo 1, conforme instruções na página 20.
Antes de mover qualquer selelor, cert lflque
-se de que a agulha esteja fora do tecido.

Seletor da posição
d agulha
A maioria das costuras em zlgue-zague será
feita com a agulha na posiçõo do centro
( ~).
As posições ( J.) esquerda e ( ~ ) direito
sco usados poro costuras particularmente
especiais.

Seletor da largura
do ponto
Poro se produzir uma costuro zigue·zague
simp les ou decorativo, movo o seletor desde
o p oslç õo poro costuro reto (..••) para
q ual q uer das outras q ua tro posições.
Na medida em que avança r o selelor para
a direita mais largo será o zlgue-zague.

Seletor do comprimento
do ponto
Qualqu er poslçõo desde 1 atê 5 no dlal de
ajuste do comprimento do ponto, lhe dará um
zlgue-zague aberto.
Quanto mais alto for o número, mais aberto
ou separado será o ponto zlgue-za gue.
A área entre Oe 1 no dlal, se usa pore produzIr
uma costura de rea lce ou acellnada.

, , ,
.... .m

.....

,
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1

Cos ura acetinado
Costura acetinado é uma série de pontos
zlgue-zague bem Juntos que formam uma
supe rfTc le suave semelhante ao cell m. ~
prática para tra balhos úteis e decorativos.

Ante de trabalhar com pontos acetino dos,
faço amostraspara determinar osajustesporo
o comprimento do ponto e o tenSOo do linho.
Tecidos levesgeralmente requerem um reforço
no ponto a ce ll na d o. poro evlfor o
enrugamento. Papel de sed a ê um materia l
adequa do poro reforço.

• Disco: n~ 1 Zlgue-zague básico

• PoslçOo da a gulha : J.[;QJ
• Largura do ponto: ..~ I

• Comprimento do ponto: Entre Oe 1

• Pé-calcador: Uso especial

• Chapa de agulho: Uso geral

Alult do co prlmento do ponto

1. Mova d isco regulador paro a poslç õo
1e movimente a máquina em veloc idade
lenta .

2. Com a má quina em movimento, g ire
gradativamente o disco para O atê que
os pontos tor em ma superflcle suave.

Aluste da tens o da linha

• A costura acetlnada requer menos tensOo
do que a costura reto ou desenhos zlgue
-rogue abertos. Além d isso, quanto mais
largo for o ponto acetinado, tanto ma is
leve deve ser a tenSOo da linha.

• Assim sendo, a largura do ponto máximo
requer a menor tenSOo; pontos acellnados
mais estreitos requerem algo mais. Caso os
pontos estelorn multo apertados ou o teci·
do fique franzido, diminua a tensoo girando
o indIcador para um número mais baixo.
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5. Costura com
disco padrão

Escolhendo um ponto
Suo máquina de costuro contém 30 d iscos
que permlllrOo uma variedade de modelos
de pontos, simplesmente colocando o disco
com o podrOo desejado.
Coda disco é numerado e traz o tipo de ponto
Impresso em uma dos faces poro facllllar o
seu reconhecImento.
Escolho um ponto que melhor se adapto o
suo co.stura. Poro Informações sobre o uso dos
tipos de pontos vejo o prõxlma página .

Substituindo os discos
• Antes de mover os seletores para o troca de

d iscos, g ire o volante em suo d lreçõo, até
que o agulho esteja acima do chope de
a gulho .

1. Movo o seletor do largura do ponto poro
o poslÇOo de co.stura reto .

2. Levante o sobre-tampo A puxe poro elmo
o extro1or B do d isco.

3. Removo o disco do máquina.

4. Poro montar um outro disco, o face que
contém o número gravado deve estar
voltado poro elmo e, o rasgo no centro do
d isco deverá estar a linhado com o trova
C sobre o prendedor D.

• Pressione firmemente o dIsco poro baixo.

• O disco se encaixará em seu luga r se estiver
posicionado corretomenta

Como encontrar o
início do ponto
1. Em uma amostro de tecld o, costure até

você chegar 00 final do desenho como
Ind icad o (A).

2. Levante o pé-colcodor e retire o amostro.

3. Posicione o mollvo o ser opllcado debaixo
do agulho. abaixe o pé-calcador e
costure.
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Ta la de pontos
1. Ponto Zlgu&Zague Simples.

2. Ponto Mulll-Zlgue-Zague

3. Ponto Invisível

~. Ponto Concha

1

2

3

4

w:f.WNNMWM\\V....,\,·ItYtYN

. . . . . . - ........ " ., ., . ' .
'.' '.' '.' 0. ' '.' ".' '.' ',,' .

V- - -Y-'Y --Y-'Y" Y - - - ~

J 5. Ponto Seta 5 1111.. Ih....
fW r....

6. Ponto Dominó

7. Ponto Casco de Ovo

8. Ponto Escolope Fechado

6

7

8

9. Ponto Pingente de Ge lo 9~

10. Ponto Bandeira 10

11 . Ponto Chove 11~

12. Ponto Muralha de Tr6 a

13. Ponto Diamante

12

13

1~. Ponto Bico em Zlgu&Zague

15. nto Dlogonal 1 5~
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16. Ponto Mela·Flecha 16~

17. Ponto FIOmula 17 .rv--'w./\,,/\~

18. Ponto em 3 Degraus 18 ...~~'

19. Ponto Bola 19 -,.1.'••\W#Nt.

L
20. Ponto Remendo em Curvo 20~

22. Ponto Semátoro 22 ~~.vr""""""'M.,.\\
_ .1',"

23. Ponto PlrOmlde Compacta 23~

25. Ponto Espinhoso 25 ++++~+Jr++

26. Ponto Bloco 26 WNvWWWNv ·NMlWNvWM!

27. Ponto Fogote 27 liiiiiiiiil11lii11li1 )
"nnnnnrrfllfTll

28. Ponto Pente 28 \...·_~V'-·-A...U-V..

29. Ponto PavllhOo 29 .AMAAAAANWW

30. Ponto Plataforma 30~

31. Ponto Crescente 31~

37. Ponto Alpino (Seml-elástlcoJ 37~
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6. Casas e botões
Casos podem ser foc llmenfe fe tos com o
coseodor oulomótlco. Foço uma provo com
duas camadas de tecido ou use um entre
forro se for necessórlo,

Preparação da vestimenta

Posição das casas
linhos de gula sOo necessórlos poro monfer
os casos o uma dlstOnclo un iforme entre si
e do bordo do tecida.

1. Troce uma linho central A com alinhavo
ou giz. A d isfOncio enfre o lin ho central e
o bordo O do tecido deve ser Iguala0
dlOmetro do botOo.
Desta formo , o botOo nOo ultropossoró o
bordo quando o roupa esflver abotoado.
A linho central A deve seguir o tramo do
tecida.

A. linha central
B. Coso
C. Borda do tecido
O. DIOmetro do botOo

2. Marque a poslçOo de cada casa.
As casos horizontais B se estendem 3 mm
além da linha centra l A, de maneira que
o botOo IIque no centro da casa, qua ndo
for abotoada.
As linhas de gula das casos horizonta is
devem seguir a trama do tecida.

• Trace as linhas de gula dos casos hori
zontais.

• Marque o Infclo de cada caso 3 mm
além da linha central A .

.
-' -D

,
,
:'

------:J
" ,

3mmC "" I~ ' ~

2

,-, II

I P
:~

"
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As cosas verticais C sOo posicionados sobre
o linho central A .

• Trace os extremos de cada cosa e use o
linha central como gula, quando caseor.

Comprimento das casas
• A casa deve ter comprimento suficiente

poro que o botOo posse sem estiraro tecida.

• Poro garantir que o comprimento esteja
carreto.faço um corte Iguala0 dlOmetro do
botOo q ue você pretende usar.

• Aumente o corte até que o OOtOo posse
facilmente.

Esta provo é recomendável poro botoes de
formato e espessura nOo usuais.
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Caseador automático
As quatro poslç ões poro o sequêncla de

~
Acasear estoo situados no d isco regulador do

comprimento do ponto. Ao girar o d isco paro
cada posso. suo máquina ajustará auto-
maticamente o poslçõo da agulho, la rgura
e comprimento do ponto e a dlreçOo do cos-
tura. NOo ê necessórlo movimentar o tec ido,
pois a máquina o lará,

• Disco: n~ 1 Zlgue-zogue básico

• Pé-calcador: Pora casear B
• Chapa de a gulho : Uso geral ...
Prepa ração
• Para mcrco çoo das casas siga as Instru-

çees na página 23.

• Coloque o tec ido sob o pé-colcodor, ali-
nh ndo o rno rcc ço o da coso com a marca
existente no centro d a sapatilha.

• Posicione o botOo de retrocesso K na posi-
çóo neu tra. conform e figura ao lado. Se C

lor necessário igualar a densidade dos
pontos nos lados direito e esquerdo, siga
a s instru ções de ajuste deste ootoo na

~
p róxima página.

Pas o 1: Costura lateral
o

Com a agulho lora do tecido, gire o disco
reg ulador para a poslçõo 1. Posic ione a
agulha sobre o p onto A, no tecido. abaixe
o pé-calcador e costure a tê a extremidade
d a caso (ponto Bl. A ma rca do extremo da
casa deve ficar alinhad a com a marca hori-
zontal do sapolllha.

Passo 2: Presilha, Levante o agulho lora do tecido. g ire o disco ~

reg lodor para a poslçõo 2 e faço quatro
ou ci nco pontos a té o ponto C. E

•
Passo 3: Costura late ra l
Levante a agulha lora do tec ido, gire o disco
regul dor p ra a poslç õo 3 e costure o lado
esqu rdo até o início do lado d ireito (ponto D).

Passo 4: Pre ilha
Levant a a gulha lora do tecido, gire o disco
regulador para a poslçõo 4 e faça quatro ou
clnc pontos até a poslçõo E. Para realçar,
d a r a pa rênc ia suave e maior durabilidade.
costure novamente sobre a casa já leito.
rep lindo a sequência dos quatro passos.
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Ajuste da ensidade
dos pontos nos I d s
direito e esquerdo
Asdiferenças entre a sd ensida des dos p ontos
nos lados direito e esque rdo da casa (avenço
e retrocesso) , seo igualadas ajustando-se a
poslçõo do botõo de retrocesso. Um ligeira
rotaçOo neste botõo p roduzirá um notável
aumento da densidade dos p onto

1. Faça uma amostra da casa com o b otOo
na posiçOo neutra (ponto indicador do
botõo alinhado com o triOngulo gravado
no painel).

2. Se os pontos do lado d ireito estiverem
muito separados, gire o botOo para a
direita da pos íçõc neutra até a umenta r a
densidade dos pontos.

K

3. Se os pontos do lado esquerdo estiverem
muito separados, gire o botOo para a
poslçOo neutra até aumentar a densidade
dos pontos.

Depois de completar a casa, volte o botOo
para a poslçõo ne utra . I
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Botõ

• Disco: n':' 1 Zig ue-zogue b óslco

• Poslç o da a gu lha : ~~ J
• Largura do ponto: Contorme o botóo

• Pé-calcador: Pregador de botões

• Chapa de agulha: Uso especial

• Velocidade: Moderada

Botões p lanos podem ser pregados fOcil e
rapi damente usando-se o ponto zigue-zogue
simples. O espaço ent re os furos do botOo
determina o ajuste da largura d o p onto.

• Coloque a c hapa d e agulha espec ia l.

1. Ajuste a largura do ponto em (••••) (1) e a
pos lçõo da agulha em ( J.). Posic ione
o botOo sob o pé-calcador de modo que
a agulha penetre no furo esquerdo e entOo,
abaixe o pé-calcador. G ire o vola nte em
sua d lreçOo até que a agulha esteja fora
do botOo e acima do pé-calcador.

2. Mova o seletor d a largura do ponto a té que
a agulha esteja a linhada com o out ro furo.
Ao Inicia r a costura . a a gulha devere
penetra r no furo d ireito. Faça 6 ou mais
pontos nesta posiçOo e term ine no furo
esquerdo.

3. Para lixar a c ostura. a juste a largura d o
ponto em (••_-) e tc ç mais 3 ou 4 pontos.
etlre o teci d o, passe a linha pa ra baixo,

amarre as duas linhas e corle o excesso.

1
--~I

~

2

- -~ ,

===s~

3

--~ I

e;t

Botão aliente do t cido
Para q ue o borco fique saliente do teci do,
Coloque uma agulha na ranhura do pé-cal
codor pregador de botões e, proceda con
forme d esc revemos a nteriormente (pa ra ter
uma saliência mo lar costure sobre a parle
grossa d a a gulha). Terminada a op erc çoo,
p uxe as pontas das linhas para baixo d o
botOo a, enro le firmemente sobre a c ostura
fella para p regar o botOo e a mar re com
IIrme70.
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7. Costura com
agulha dupla

Ajust para agulha dupla CAT 2028
• Disco: O desejado

Sua máquina de costura se adapto poro
costu ras com agulhas duplos CAl 2028 ou
CAT2025.
A a gulho d uplo produz simultaneamente
duas costuras para lelos bem próximas.
Você poderá usar linha da mesma cor ou
cores diferentes poro decoraçOo.

• PoslçOoda agulha : [1;]~ J somente

•

• Largura do ponto: ~, som ente

• Com primento do ponto: Entre Oe 1,5
• Pé-ca lcador: Uso ge ra lfespec ia l
• Chopa d agulho : Uso geral

Aluste para agulha dupla CAT 2025
• Disco: O desejado

• PoslçOo do agulho: J.~J somente

• Largura do ponto: ~ I somente

::~..::-.~::.~~::.~:~'.:: :~:.::~::::~::

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

•CAT 202 5CA T 2028

• Co mprimento do po nto: Entre Oe 1,5
• Pé-ca lcador: Uso gerallespeclal
• Chapa de a gu lho : Uso geral/espec ia l

Atenção: Noo use a la rgura do ponto maior
do que o recomendado. porque
poderá quebrar a agulho.

Procedimento, .
• Coloque a a~ulha dupla.

• Enfie a linho do carretel horizontal do mesmo
modo utilizado po ro costura com agulho
simples. porém , posse a linho pelo agulho
do esquerd a .

• Monte o segundo porta-carretel vertical. na
tampo superior, conforme Ilustrado.

• Coloque o segundo carretel.

• Posse o linha do carretel vertical do rnc 
nelra usual, até o último guia-fio frontal da
máquina .

• Enfie a linha na agulho do dIreito. porém.
nOo a passe pelos gu las da barra de
agulha, conforme Ilustrado.
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8. Suge stõe s
de costuras

Bordado com bastidor
No costuro de movimento livre rettro-se o
pé-calcador, e no no seu luga r você mesmo
controlo o movimento do tecido por me lo de
um bast idor. Pode-se fazer costura reto ou
zlgue-zague. Como você pode mov imentar
o bastidor em qualquer dl reçõo, a costura de
movimento livre ê útil paro bordados de
desenhos complicados (ver pOglna 35).

Nos bordados você poderO variar o comprl·
mento do ponto. movendo o bastidor mais
rOplda ou lentamente.

No cerzidos, o bastidor ulllizado poro o
movimento livre permlt1rO manter o tecido
firme e esncooo, o que é de grande vento
gem quando o tecido for leve ou suave. e
assim com probabilidade de enrugar.

• PoslçOo do agulho: J.~J
• Largura do ponto' B '1\\'. .. "'
• Comprimento do ponto: O

• Sem pê-colcodor

• Cobertura dos dentes Impelentes

• Bastidor desenhado poro ser usado
com a mOqulna

1. Coloque o trabalho debaixo do agulha e
abaixe a barra de pressOo paro que
funcione a tenSOo.

2. Segure o linho do agulho levemente com
o meo esquerda, gire o volante e puxe
pora cimo o linha da bobina. passando
pelo tecido.

3. Costure através da õreo, movendo o
bastidor para frente e para trOsem suave
Ongulo. do esquerda paro a direito.
Completada o costura nesta d íreçeo,
cos fure novamente sobre a primeira
co tura e na dlreçOo oposto.
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Pregando zíper

Preparaçao

ndados

• PoslçOO do agulho: J.I;Q J
La O d t 8 ·....tUA I• rgur o pon o: . "ftnm

• Comprimento do ponto: 2 . 5

• Sapatilha: Zíper

• Chapa de agulho: Uso geral

• Velocidade: Mínimo

Aiustando O pé-calcador
Poro colocar o pé-colcador poro zíper no
rnequrnc, vejo os Instruçoes no póglna 5.

Quando os dentes do zíper estiverem O
esquerdo do agulho (A):

j

• Deslize o bloco separador (1) totalmente
paro o direita.

• Monte o sapatilha no lodo esquerdo do
pino.

Quando os dentes do zíper estiverem O dlrella
do agulha (8):

• Deslize o bloco separador (1) totalmente
poro a esquerdo.

• Monte a sapatilha no lado direito do pino.
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Remendo
o ponto Multl-llgu&-zague (disco 2)ê útil tonto
poro remendar, como para costuro crlallvo.

Forma uma firme e flexTvel amarra para con
sertar rosções e para reforçar elóstlcos.

O ponto Zlgu&-zague ê útil para fazer pontos
vel-e-vem para consertar IIngerle.

Remendo

• Disco: n~ 2 para Multl·ponto Zlgue-zague

• Poslçoo da agulha: J. Q;l J
• Largura do ponto:

• Comprimento do ponto: 1 ou o adequado
para o tecido

• Pé-colcador. Uso geral

• Chapa de agulha: Uso geral

1. Corte as bordas esgarçadas.

2. Coloque um forro no avesso do rasgo para
reforço. Alinhave o forro no lugar.

3. Costure no lado direito. unindo os bordas
do rasgo.

4. Encurte o comprimento do ponto nos
cantos. para dar maior resistência.

5. Corte as beiradas do forro.
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Pregando elástico
o elástico permanecerá IIexrvel se você
pregá-lo com o Mulll·Zlgue-zague ou o ponto
Seml-elástlco.

• Disco: n'! 2 ponto Mulll..zlgue-zague ou
n'! 37 ponto Alpino

• PoslçOo da agulha: J.~J

• largura do ponto: "~I

• Comprimento do ponto: 1 a 1,5

• Pê-calcador. Uso geral

• Chapa de agulha: Uso geral

• Velocidade: Lenta

1. Determine o comprimento do elástico e
adicione 2,5 cm para superposlçOo das
extremidades.

2. Divida o elástico e a costura em 4 partes
cada, para distribuir o elást ico uniforme
mente sobre a costura.

3. Costure segurando firmemente para que
fique estlcével depois de costurado.

j

o ponto 5eml-elástlco, estreito e bem fechado.
é Ideal para arrematar malhas e tecidos
elásticos. Pode ser usado em lugar da costura
reta para manter a elasticidade dos tecidos
e é Ind icado para Covas e forquilhas. onde
a elast ic idade é essencial. Costure e passe
a ferro com as bordas abertas.

• Disco: n'! 37 ponto Alpino

• PosIÇOo da agulha: J.~ .J,
• largura do ponto: '-~I

• Comprimento do ponto: 1 a 2

• Pê-calcador: Uso eral

• Chapa de agulha: Uso geral

Arremat
simples

lástico
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Costuras acordoadas
A costura acordoada é um acabamento
profissional para capas de poltronas, roupas
de crianças, blusas e IIngerla. Poro fazer
uma costuro acordoada. taça primeiramente
a costura de vivo, e depois a costuro ccor
doado. Poro ambas as costuras use os
seguintes regulagens e acess6rlos :

• Disco: n'? 1 Zlgue-zogue b6slco

• PoslçOo da agulha: ~~ J
La d onto r:-:=::;]..ull I• rgura o p : c.:::::::!9"fftl

• Comprimento do ponto: Pouco maior do
que a Costura reto

• Pé-calcador: Zfper
• Chapa de agulha: Uso geral ou

Costura reta

Costura de vivo
1. Escolha um cordonê do tamanho dese

lodo,
2. Corte tiras em viés (largura: 3 vezes o

dlOmetro do cordOo mais 3 em).
3. Costure tiras no sentido longitudinal.
4. Dobre o vIés sobre o cordOo Juntando as

beirado
5. Co loque o zfper do lodo esquerdo da

agulha (para instruções sobre cotocoçoo
do pregador de zlper veja pOglna 5).

6. Abaixe o pê-calcador.
7. Costure rente ao cordõo, sem acumular

pontos contra o ccrdeo, puxando leve
mente a lira no frente e por trOs do
pregador do ziper.

Ap licação d vivo na costura
1. Co loque o pregador de zfper do lodo

direito da agulha de modo que o cordOo
fique do lodo esquerdo.

2. Costure o vivo do lodo direito da beirada
simples, guie o pregador rente ao cordOo
sem cpertó-lo.

3. Coloque o cordOo costurado sobre a
segunda beirada e alinhave ou pregue
com alfinetes.

4. Coloque o trabalho debaixo da agulha
com o pesponto para elmo. de maneira
que sirvo como gula.

5. Costure, desta vez bem rente ao cordOo.
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Penses comuns

Penses de uma só linha

1

8-wMYM1• Largura do pomo:

• Compr imento do ponto: Cerca de 2 ou
conforme o tecido

• Pé-cclcador: Zlgue-zague ou Costura reta

• Chapa de agulha: Zlgue-zague ou
Costura reta

As penses ajudam a dar forma e estilo à
roupa.

Penses

1. Costure da beirada para dentro, termlnan·
do gradativamente em ponta.

2. Costure além do tecido para formar uma
corrente de 2.5 a 5 cm.

3. Amarre as pontas dando um n6 junto à
costura.

• Ponto: Disco n~ 1 Zlgue-zague bóslco

• PoslçOo da agulha : J.~J

1. Ajuste osseletoresda màqulna como para
pense comum.

2. Enrole a bobina com linha suficiente para
fazer somente uma pense, bosta 20 cm de
comprimento. dê uma volla no volante
com a mOo e puxe a extremidade do fio.
Dê mais 4 vollas adicionais, girando o
volante com a mOa

3. Feche a chapa corrediça.

4. Gire o volante com a mOo em sua dtreçec,
para colocar a agulha sobre a borda da
dobra do tecIdo nos pontos da pense
alinhavada.

5. AbaIxe o pé-colcador.

6. Costure cuidadosomente fazendo os 3 ou
4 primeiros pontos na dobra do tecido e,
logo costure atê o extremo da pense.

Corte o excesso de linha da bobina depois
de fazer cada pense e, enrole-a novamente
para Iniciar uma nova operaçOo.



Cerzido
Você pode escolher entre cerzir com ou sem
bastidor.

Cerzido sem bastidor

• Poslçõo da agulha: J.fIl-"
• Largura do ponto: G-wMYM I

• Comprimento do ponto: 1,5 a 2,5
• Pé-calcador: Uso geral
• Chapa de agulha: Usogeral com cobertura

dos dentes impelentes

1. se a área a ser cerzida tor aberta, alinhave
um remendo por baixo.

2. Coloque a área sob a agulha, abaixe o
pé-calcador e costure movimentando o
tecido, com as rncos, para trente e para
trás até cobrir toda a superfície com linhas
paralelas.

3. Para um melhor arremate, costure por cima,
perpendicularmente ao primeiro cerzido.

Cerzido com bastidor

• PosiçOo da agulha:

• Largura do ponto:

• Comprimento do ponto: Entre O e 1
• Pé-calcador: Nenhum
• Chapa de agulha: Usogeral com cobertura

dos dentes impelentes

1. Apare as bordas da área a ser cerzida e
coloque-a no centro do bastidor.

2. Coloque o trabalho debaixo da agulha e
abaixe a barra do calcador para que
tunclone a tensOo.

3. segure a linha da agulha livremente na
rneo esquerda, gire o volante e puxe para
c ima a linha da bobina, passando pelo
tecido.

4. force a área a ser cerzida costurando
a 6 milímetros da borda. Costure através
da área, movendo o bastid or para trente
e para trás em suave Ong ulo da esquerda

ara a direita. Ma ntenha as linha s de
costura juntas e no mesmo comp rimento.

5. Comp letada a costura nes a dlreçOo, cos
ture novornente na dlreçoo perpendicular.
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Costuras em tecidos
de malha

• Compri mento do ponto: Ao redor de 1
• Pé-colcador: Uso especia l
• Chapa de agulho: Uso geral

• Disco matri;;. ;-:: ~ Zlgue-zogue bOslco
ou n~ 37 ponto Alpino

• Poslçoo do agulho: J. Q;J J

o ponto fino de zlgue-zogue ê Ideal para
costura r tec idos em molho. ~ especia lmen te
a propriado poro costuras de covas q ue
requerem ela stic idade. Poro costuras de
decote e cintura que requerem cadarço poro
evitar estlcamento, este mesmo ponto pode
ser usado para costurar o cadarço. Poro um
acabamento plano e suave:
1. Se o costuro for curvo, amolde o cadarço

com o ferro o vapor antes de armar.
2. Alinhave o cadarço.
3. Costure permitindo que o agulho entr

alternativamente no linho de costuro e no
la rgura do mesmo.

~I• lorgura do ponto:

Costu ras em lingerie

• Disco: n~ 1 Zlgue-zogue bOslco

• Poslçõo do agulho: J.~J
• lorgura do ponto: .• ~~ I

• Comprimento do ponto: O necessOrlo poro
o tecido

• Pê-colcador: Uso especia l
• Chapo de agulho: Uso geral

Poro fazer uma costuro em IIngerle durOvel
e lIexivel, use o ponto zlgue-zogue. Este
processo ê especialmente apropriado para
costuro em viés.
1. Faça costura reta no avesso (com o seletor

do largura do ponto em •.. . l.
2. Prendo ambos os beirados dobrados no

mesmo d lreçOo.

3. Costure no lodo d ireito com padrOo
zlgue-zogue permitindo que o agulho entre
alternadamente no linho de costura e no
dobro do mesmo.
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Aplicações de costura
zigue-zague

Arremates
o arremate das beiradas reforça o tecido e,
se este lar propenso a se desfiar, o arremate
propicia um acabamento mais durOvel.

Existem dois métodos para arrematar: recor-
tando o beirada do tecido opôs o arremate 1
ou arrematando diretamente sobre a beirada
do tecido.

• Disco: n~ 1 Zlgue-zogue bOslco

• PoslçOo da agulha: 1.l;QJ
• Largura do ponto: ··~I

• Comprimento do pon to: 1 a 3 conforme
o tecido

• Pê-calcador. Uso geral

• Chapa de agulha: Uso geral

Método 1 • Recortando as beiradas
• Ajuste o comprimento e a largura do ponto

de modo que permitam um ponto mais
aberto e que. ao mesmo tempo. segurem
a beirada do tecido; evite os pontos multo
fechados. 2

• Costure perto da beirada e recorte as
sobras opôs costurar.

Método 2 • Arremat sobre as b Irados
• Ajuste a tensOo, o comprimento e a largura

do ponto que melhor convier ao seu tecido.

• Recorteas beiradas de lorma bem paralela.

• Costure sobre as beiradas, conforme ilus
trado.
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Acabamentos da costura

• Disco: n~ i, 2. 37 ou 350 conforme o tecido

• PoslçOo da agulha: J.~ J
• largura do ponto: .• .....·•••\~l

• Comprimento do ponto: 1 • 3, depende do
tipo de ponto e do
tecido

• Pê-calcador: Uso especial

• Chapa de agulho: Uso geral

1. Recorte as bordas do tecido simetrica
mente antes do costuro.

2. Arremate o bordo do tecido.
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As inatura

• Disco: n~ 1 Zlgue-zogue bOslco

• PoslçQO do agulho: J.[;QJ,
• Lorgura do ponto: ..f'WIMWJ I

• Comprimento do ponto: Entre Oe 1

• Pé-colcador: Nenhum

• Chapa de agulho: Cobertura dos
Impelentes

Se vocé desejo bordar um nome completo
num vestido ou camisa, podere fazê-Io com
costura em movimento livre.

1. Foça uma amostro para determInar o
ajuste certo do ponto e do espaçamento.

2. Decalque ou rIsque os letras no lodo direito
do tecido.

3. Coso o tecido seja leve ou de tramas
abertos. coloque um reforço no avesso.

4. Coloque o tecido, bem esticado, num
bast idor.

5. Coloque o tecido debaixo da agulha e
desça o barra do calcador para que
funcione a tensOo da linha.

6. Gire o volante para a frente, para levantar
a linha da bobina, passando pelo tecido
no Infclo do desenho e, segure ambas as
linhas para começar a costura.

7. Costure seguindo as linhas decalcados,
mantendo o velocidade constante paro
que os pontos conservem um espaço
uniforme.

8. Paraproduzlr um ponto acetinado fechado.
movimente o bastidor devagar: para pro
duzir um ponto mais aberto, movlmente-o
mais rapIdamente.

9. Para dar sombra Os letras, costurando de
largo para estreito, gire a costura para
poder movê-Ia em Ongulo O medida que
você costura.

1/

v--- - -
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Monogramas
Muitos tipos de pontos decorativos podem ser
usados para monogramas. acrescentando
um toque pessoal a uma gola de blusa, por
exemplo, ou marcando com suas Iniciais a
roupa de cama e mesa. Você pode comprar
desenhos ou crlô-los para adaptar-se ao tipo
que você deseja usar.

Os monogramas Imp les de linhas retas
podem ser fe"os com o ponto ZlgU9-2Cgue
simples. ou você pode criar um motivo com
um arranjo de tipos de pontos para formar
um desenho.
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resilhas
Presilhas resistentes costuradas com Mult i
-ponto Zlgue-zogue seo adequadas para
formar passadores de cinto sem tecidos
pesados, bem como o brim.

• Disco: n~ 2 para Multl ·ponto Zlgue-zogue

• Poslçoo da agulho: J.Q;JJ
• Largura do ponto: ··~I ---------
• Comprimento do ponto: de Oo 5

• Pé-calcador: Uso especial/gerai

• Chapa de agulho : Uso geral

• Marque as linhos dos extremidades do
passador sobre o tecido.

• Coloque uma dos extremidades do
passador sobre a linha marcado no tecido.
com o avesso para elmo e costure, usando
o costuro reto.

• Corte o dobra próxima ã costura e dobre
o passador com o lodo dlrello para elmo.

• Costure a presilha próxima da dobra. como
Ilustrado.

• Dobre o extremidade solla do passador
paro baixo e coloque sobre a linho
marcado no tecido.

• Costure a segunda presilha próxima da
dobro.
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Costura decorativa
A sua m6qulna de costura tem vOrlos pontos
qu e soe apenas d ecorallvos. Estes pon tos
versOtels permitem adic ionar ImaglnaçOo e
cr lallvldade ao seusplanos de costura . Com
estes pontos decorallvos. você pode aplicar
em roupas e a rtigos domésticos detal hes
Interessantes. tons Jovens e femininos. e efeitos
persona lizado s. Algumas das multas aplico
ções dos pontos decorativos Inc luem dese
nhos de borda, appllquê, costura dupla,
ba inhas. bordados. monogramas e tons de
al ta costura. As pOglnas seguintes Ilustram
os pontos decorativos e dOo exemplos para
os seus usos.

Enfeites de bordas

13 31 8

,,

Os enfeites de bordas que adicionam um
toque decorativo à roupa de uso e artigos
d omésticos. podem ser cr iados combl·
nando-se tipos diferentes de costura reta e
zlgue-zague simples ou esmerado, delicado
ou arrojado. Eles podem ser usados para
vOrlas apllcaçoes. Use-os para costurar listas
horl2Ontals. verttcals ou diagonais sobre tec ido
liso.

Proc dlm nto
Trace uma linha de centro no tec ido para a
primeira coluna. Seo espaço desejado entre
as colunas for menor do que 1,3 cm (1/2
polegada), guie os espaços para as demais
colunas. usando a largura do pé-calcador.
Se o espaço entre as colunas for maior, mor
que cada linha de costura . Faça um teste
em um retalho do tecido a sercosturcdo, para
ajustar o comprimento, a largura do pon to e
a tenSOo da linha.
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Bainhas invisíveis

• Disco: n~ 3 para ponto InvlsTvel

• Poslçoo da agulha: l.~J

A costura InvlsTveI proporcIona uma bainha
durOvel e bem acabada. Adepto-se melhor
para bainhas retas ou ligeIra mente cu rva
Bainhas com cadarço. debruadas, forradas
ou beiradas rústicas podem ser feitas com
costura InvlsTvel, com relativa facllldada

• I.crgura do ponto: ..-fI!fJ1M I
2

• Comprimento do ponto: Conforme o tecido

• Pé-calcador: Uso especia l

• Chapa de agulha: Uso geral

1. Co loque o gu la de costura invlsTvel junta
mente co m o pé-calcador (vela pOg. 5).

2. Marque. vire e passe a ferro a bainha como
de costuma Faça um alinhavo gula a uns
1,3 cm da beirada da bainha.

3. Com o avesso para c ima e o lado maIor
do teci do para a esquerda, gire a bainha
por baixo do tecido produzindo uma
dobra suave a 6 mm da extremldada

4. PosicIone a bainha sob o pé-calcador, com
a flange frontal do gula apoiada sobre os
6 mm da borda e, a dobra suave contra
a parede da f1anga

5. Costure de forma que os pontos de costura
reta fiquem na beIrada da bainha a, os
pontos laterais prendam a dobra. Durante
a costura,guie a beirada da bainha numa
lin ha reta .
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Arremate em escadinha

• Disco: n~ 3 ponto Invlslvel

• PosiÇãO do agulha: ].Q;]~

··•..\WJ Inh,• l.orgura do ponto:

• Comprimento do ponto: 1.5 a 2.5

• Pê-co lcodor: Uso especial

• Chapa de agulha: Uso geral

A costura Invlslvel é particularmente Interes
sante para arrematar costura em malha ou
tecidos elásticos. Este arremate é Ideal para
costuras elásticas e acabamento das bel·
rodes em volto do colarinho. bolsos e punhos
de roupas de molhas esportivos ou em roupa
de banho.

1. Faço primeiramente uma am ostra paro
ajusta r o comprimento do ponto e a tensão
da linho do agulho 00 seu teci do (o tensão
do linha da agulha deverá ser Inferior 00
normal).

2. Corte o tecido de modo o deixar uma
beirado de 15milímetros.Alinhave no linho
de costura.

3. Co loque o tecIdo sob o pé-cctcodcr e
costure de modo que os pontos de costura
reto caiam sobre o alinhavo do linho de
costura e, os pontos laterais calam voltados
para o centro do peça.

4. Abro o costuro puxando o tec ido dos dois
lados da costura . para obter o efeito de
escadinha. Posse a ferro assentando os
beirados.



Tab la d t cidos, fi u has
A a gulha e a linha q ue você escolhere dependerOo do tecido que esló sendo costurado.
A tabela aba ixo é um gu la prOtlco para a escolha de agulho e de linho .
Consulte-o antes de começar um trabalho de costuro.
Assegure-se de usar o mesmo tamanho e tipo de linho em a m s, no agulha e na bob ina.

Os tec idos abaixo podem ser de q ualquer tipo de libra:
a lgodOo, linho, seda, lO, Intétlco, rayon, misto. Os teci dos estOo Agul ha
listados conforme o peso.

1 c1da Linha Tipo Tamanho

Lev Cambraia Poliéster + AlgodOo 2020 11/80
Chlffon 100% Poli ster
Crepe • Mercerlzoda 60

Médio linho Poliéster + Algodoo 2020 14190
PercaI 100% Poliéster
Plqué • Merc erlzoda 50
Case mlra Nylon
Faile
Veludo

M'dlo Gabardine Poliéster + AigodOo 2020 161100
Pesado Tweed 100% Poliéster

Lona • Mercerlzoda 40
Brim
Sarja
Catelê 2020 18/110

Malhas Malhas fechados Por éster + AlgodOo Ponta esférica 2045
o lhos duplas Poliéster Tam anhos. 11/80,

Jersey Nylon 14/90, 161100
TrlcO

• NOo recomendamos pore tec idos elOsllco
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Matelassé

• Trace os desenhos sobre o tec ido com um
giz.

, m ,
c.~.,

.. f!i1liJJA I

• Ponto: Costura reta

• PoslçOo da agulha:

• Larguro do ponto:

• Comprimento do ponto: 2 • 5

• Pê-calcador: Uso especial

• Chapa de agulha: Uso gerol

Matelassé é a arte de costurar duas ou ma is
espessuras de tec idosJuntasem um desenho
planeja do. Utilizo-se um entrelorro paro se
prod uzir um efeito suave e acolchoado, con
venlente a algumas roupas.

• Co loque o entreforro entre os dois tec idos.

• Alinhave os tecidos poro evitar que se
deslizem.

• Coloque os tecidos debaixo do pé-cclco
dor e costure cuidadosamente,seguindo os
linhas traçados.

• Se o trabalho lar multo grande, costure
desde o centro até as bordos. guiando os
tecidos com as duas rnõos



Aiustando os pontos
para t cidos elásticos

Guiando e egurando
o tecido
A maioria dos tecidos elãstlcos ou malhas.
nece Ita ser guiada somente na frente do
pé-colccdor, quando costurada com um
ponto elãstlco. Alguns tecidos necessitam
também ser segurados enquanto sõo costu 
rodos.

1. ParatecIdos vaporosos e malhas stnténcos,
aplique uma tensOo leve, segurando a
costura na frente e por trásdo pé-colcodor 1
enquanto costura.

2. Para tecidos que e lcom, aplique uma
tensOo firme na frente e por trãs do pé
-calcador, para esticar a costura en
quanto os pontos vOo sendo formados.

Cuidado: NOo puxe o tecido quando estiver
costurando, porque poderá en·
tortar e quebrar a agulha.

2
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9. Cuidados com
, .

sua maquina
Atenç6o: Antes de limpar ou ajustar a

máquina , desligue a tomada da
parede.

Sua máquina tol desenhada para lhe prestar
serviços por muitosanos. Poraconservá-Ia será
o bastante que voc ê gaste alguns minutos do
seu tempo.

R m vendo e colocando
a caixa de bobina
• Levante o pé-calcador e a agulha.

• Abra a chapa corred Iça , remova a bobina
e a chapa de agulha (veja InstruçOes na
página 6).

• Com uma chave de fenda pequena, gire
o prendedor (1) da caIxa de bobina
totalmente para trás.

• Levante o lado esquerdo da caixa de
bob ina e desllze.o para a esquerda e para
fora da máquina .

Para colocar a caixa
de bobi na
• GuIe a extremidade do garfo (2) da caixa

de bobina por baixo dos Impelentes (3).

• Encaixe a flange da caixa de bobina por
baixo da placa poslclonadora (4). Observe
que a caixa de bobina esteja livremente
assentada sobre a pista da lançadeira.

• Gire o prendedor (1) totalmente para frente,
prendendo a caixa de bobina .

Nota: Gire o volante em sua dlreçOo para
verificar se a caixa de bobina está
colocada adequadamente.

• Monte a chapa de agulha (veja Instru ções
na página 6).

• Coloque a bobina e feche a chapa
corrediça.
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Lo ndo a máquina
A superffcl e e as tampas podem ser limpas
com um pano macio umedecido com sabOo
neutro.

Remova os detritos e fiapos das portes
expostas e, com um pano macio limpe:

o Es11ca-flo e guias de linha.

o Barra de PressOo e Barra de Agulha.

o Ca ixa de Bobina e a órea da chapa de
agulha.

Lubrificando a máquina
A freqOêncla com q ue se deve lubrificar a
máq uina dependeró do seu uso e de onde
se guarda . Se us ·10 algumas vezes por
ema na slg as Instruções,conforme descrito,

mas se a usar continuamente, limpe e
lubríüque-o ma is freqOentemente.

Ante de lub rifica r, desli gue a tomado do
pa red e e, limpe todos os á reas, conforme
InslruçOes anteriores.

Aproximadam ente uma vezpor ano, lubrifiqu e
todas as parles móve is, conforme Ilustrado,
para garantir o movimento livre e proteger
contra desgasle.

Para determinar quais as peças que se
movem e necessita m ser lubrificado s, remova
as ta mp a s s p erior e infe rior e, gi re
vagarosamen o volante em suo direçOo.

Ao lubrifica r, use somente óleo SI GER em
todos os ponto Ind icado O óleo SI GER é
espe c l Imente prepara do e nOo contém
resíduosprejud ic ia is, que possam interferir no
movimento das pe as de prec lsOo.

Lembret :
Nunca utilize o óleo lubrificante de origem
vegeta l. Nas engrenagens G, vide i1ustraçOo,
lubrifique uma vez 0 0 an o com graxa sll l
conada de marca reconhecida.
Nunca lub rifique as engrenagens com óleo.
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Tampa frontal
- Tire os parafusos co mo ind icado no figuro

00 lodo (póg. 51 . Troco de IOmpada).

Tampa super-or
- Retire os bot ões dos alavancas seletora s.

- Retire os parafusos que prendem o tampa.

- Com os duas mOos, puxe o ta mpa em suo
dlreç Oo e poro elmo.

da correia do motor
Procedo do segu inte maneiro:

1. Retire o tampa super ior como Indicado
ac ima.

2. Retire a tampo traseiro como Indi cado no
figura.

3. Afrouxe osparafusos ''A~ desloque o suporte
e substitua a correio .
Regule o tenSOo adequada e aperte os
parafusos.

Nota: Tenha um cuidado especial com o
tenSOo da correio . O volante deve
girar de formo suave em ambos os
senlldos. Se notar q ue o mOqulna
ficou preso e com baixa velocidade,
r faço o operoçOo. deixando a correia
mais frouxo.
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r d a lâ p
do farolete
At nçao: Antes de trocar a IOmpada do

farolete. desli gu e a tomada da
parede e removo a tampa Ironta l.

Esta máquina fo projetada para usar 10m
pada de 15 wan máximo, do tipo baioneta.

O porta-IOmpada (larolete) possui dupla
IsolaçOo.

• Afrouxe e removo o parafuso (1), da tampa
frontal.

• Remova a tampa fronta l, puxando-a pela
parte Inferior, para baixo e para a esquerda.

• NOo fente desenroscar a 10mpada.

• Comprima a IOmpada contra o soquet e,
ao mesmo tempo. glre·a no sen tido
Indicado para soltar o pino da IOmpada.

• Puxea IOmpada para baixo e para fora da
máquina.

• Comprima a nova IOmpada de maneira
que o pino entre na ranhura do s uete, e
gire na dlreçOo Indicada (á direita) para
prender a 10mpada na postçco,

• Monte novamente a tampa frontal e aperte
o parafuso.

Como colocar a
chapa corrediça
Você nunca precisará remover a chapa
corrediça. se porém, acidentalmente ela for
removida, será fácil colocá-Ia novamente.

• Levonte o pé-calcador e assegure-se que
a agulha está em sua poslçõo mais alta.

• Coloque a chapa corrediça em seu
encaixe, porém recuada de modo a nOo
cobrir a mola retentora, conforme Ilustra a
figura.

• Com uma pequena chave de fenda levante,
uma de cada vez,as extremidades da mola
retentora e,encalxe-as na ranhura existente
na face Inferior da chapa corrediça.

• Cuidadosamente puxe a chapa corrediça
em sua dlreçOo.

• Feche a chapa corrediça.
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10. Guia para verificação de defeitos
Quando ocorrer alguma dificuldade na
costura, recorra novamente a este manual,
para cerltllcar-se ae que segui u corretamente
todas as InstruçOes. Se ainda assim, a
d lllculdade existir, as instruçOes abaixo
oíudcreo a corrlgi·la.

Agulha não e movimenta
A tomada da parede está ligada?
O Interruptor está ligado?
O controlador está conectado?
O enchedor de bobina está acionado?

Agulha se move mas não
forma o ponto
A agulha está com defeito?
A agulha está totalmente Inserida no
p rendedor?
A agulha e a bobina estOo corretamente
enfiadas?
A bobina está montada corretamente na
caixa?
Tem linha na bobina?

Agulha quebra
A agulha neo está deformada?
A agulha é do tama nho apropriado?
A agulha está totalmente Inserida no
prendedor?
Os controles estOo olustodos corretamente?
Os acessórios seo apropriados para sua
costura?

Dlflculdad I para ench r bobina
A linha se d nrola livrem nte do carretel?
O enchedof aclonodd1
Você segurou a ponta da linha no Inreto do
enchimento?
A linha está enganchando na IIange do
carretel?
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Linha superior quebra
A passagem de linha está correta?
A linha se desenrola livremente do carretel?
O prendedor do carretel é apropriado?
A agulha é do tamanho correto para o linha?
A tensOo do linho superior está multo alio?
A c a ixa de bobina está montado
corretamente?
A flange da bobina está com reb arbas?

Lin ha inferior qu ebra
A bobina loi enrolada corretamente?
A bobina está mo nta d o corretamente na
caixa?
A caixa de b ob ina está c om a linha
corretamente enfiado?

Falha de pontos
A passagem de linha está correIa?
O tecido está firmemente pressionado pelo
sapatilha?
O tipo e tamanho de agulha estOo corretos?
A agulho está deformada?

Tecido não se move corretamente
sob o pé-calcador
o pê-calcador está corretamente montado
na máquina?
O pé-calcador está abaixado?
O comprimento do ponto estO corretamente
ajustado?






