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· .
peças prmcipais e seus
nomes:

1. Disco Regulador da Pressão do Cal
cador . . . regula a press ão exata do
pé ca lcador sõbre o tec ido.

2. Estica-Fio . . . mede a exata quantidade
de linha para formar a laçada em tõrno
da lançadeira e participa na fixação
do ponto .

3. Guia Fio de Tensão do Enchedor de
Bobina . .. mantém a tensão correta
assegurando um enchimento un iforme
das bobinas.

4. Eixo Porta Discos-Matriz ... posiciona
o disco matriz permitindo sua rotação
com o func ionamento da máquina.

5. Quadro dos Pontos .. . indica os dese
nhos produzidos pelos discos matriz .

6. Alavanca Acionadora e Eixo do En
chedor da Bobina . . . ac iona o enche
dor assegurando um enrolamento un i
forme da linh a na bobina.

7. Volante . .. transmite o mov imento à
máqu ina e serve também para POSI

c ionar o est ica-f io e a agu lha pa ra
enf ia r a linha . Gire-o sempre na sua
direção.
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8. Indicador Regulador da Tensão . . .
pe rmite reg ulagem exata da tensão
para qualquer ti po de tec id o.

9. Motor Elétrico . . . aciona a máqu ina
por meio de uma corre ia em V ligada
ao volante . Velocidade controlada
por um reostato .

10. Alavanca Levantadora do Pé Calca
dor . . . levanta ou abaixa o pé ca l
cador.

11. Cortador de Linha incorporad o na
ba rra de pressão po r segurança e
fac i lidade de uso .

12. Fixador da Agulha . " perm ite coloca 
ção em ape nas uma posição. tem um
guia fio inferi or para contrôle perfe ito
da linha do ca rretel.

13. Pé Calcador . . . mantém o tec ido fi rme
contra a chapa dos dent es, garantindo
maior prec isão do ponto e movimenta
çã o de tecido.

14. Chapa dos Dentes . . . ajuda a mant er
costuras un iformes. Tem ma rcação
calibrada.

15. Chapa Corrediça . . . abre-se. dando fá
cil acesso à ca ixa de bobi na. permi
tindo sua re tirad a e troca da bobina.
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16. Alavanca Reguladora da Largura do
Ponto. .. permite a escolha de qual
quer uma das quatro larguras de ponto
de costura, ornamental, como também,
a costu ra reta.

17. Alavanca Posicionadora da Agulha . . .
permite pos icionar a agulha à esquer
da , no centro ou à d ireita, conforme a
posição dos pontos desejados.

18. Prendedor do Carretel . . . fixa o car
retel no pino do carrete l.

19. Disco Regulador do Comprimento do
Ponto . . . permite a escolha dos inúme
ros comprimentos de ponto, inclusive
o micro ajuste necessário para a cos
tura zig-zag , fechada ou acetinada e
contrôle do caseador automático de
4 posições.

20. Botão de Retrocesso Rápido . . . permi
te inverter ràpidamente o sentido da
costu ra (para frente e para trás) con
servando o comprimento. do ponto.
Ajusta o balanceamento dos pontos ao
se fazer casas com o Caseador Auto
mático de 4 posições.

21. Dentes Impelentes . . . movimentam o
tecido após cada ponto.

22. Bobina Transparente . . . permite que
você veja a quantidade de linha ex is
tente sem removê-Ia, e é de fác il
remoção.

23. Controlador . . . regula a velocidade da
máquina, fo i projetado para lhe ofere
cer confôrto e segurança.
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acessonos
Os ace ssórios que ac ompanh am a sua
má qu ina de costu ra poss ib i litam a você
realiz ar qu ase tod os os tipos de cos tura .
fác i l e perfeita mente. A lém disso , podem
ser co locados e reti rados co m tôd a Iaci
lida de.

BOBINAS

• Uma bob ina co locada em sua máq uina
de cos tura.

• Duas bob inas extras.

AGULHAS

• Uma agu lha catálogo 2020 (15x1 ) nú me
ro 14, co locada na máquina.

Na cai xa de acessórios

• Agu lhas ca tá logo 2020 (15 x 1) par a co s
tur as comuns.

• Agulhas catálogo 2028, para costura
du pla.

• Agu lhas ca tálog o 2045, para costuras
em tec idos de ma lha sintética e tecidos
elást icos.

Como Trocar a Agulha:

1) Eleve a barra da agulha até o seu ponto
mais alt o, g irando o vo lante ' na sua
di reção .

2) Afrouxe o parafuso fixador e ret ire a
agulha.

3) Introd uza a nova agul ha tanto quanto
possível no seu prendedor, de maneira
que a parte chata fique voltada para
trás e o canal comprido fique para a
frente .
O prendedor possu i um dispositivo que
impede que a agulha sej a colocada em
outra po sição.

4) Aperte o parafuso fixador.
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P~S C LCADORES
• Pé calcador de uso geral, montado em

sua máqu ina (com sapat ilha de troca
rápida) .

• Sap atilha de troc a rápida para costura
ret a.

• Sapati lha de troca rápida para confec
ção de casas.

• Sapatilha de troca ráp ida para pregar
zipe rs.

• Sapatilha de troca ráp ida de uso "es
pecial.

• Um pé pregador de botões (intei r iço )
acompanha também "a sua máq uin a de
co stura.

Como Trocar as Sapatilhas dos Pés Calca
dores de Troca Rápida

Os pés calcadores com sapatilhas de troca
rápida são inovações 'desta nova máquina
que permitem uma rápida tr oca ' de várias
sapatilhas, sem prec isar aper tar ou desa
pertar o parafuso fi xador.

1 . Gire o volante na sua direção até que
a barra " da agulha esteja na posição
mais alta.

2 . Levante a barra de pressão do pé cal
cador.

3 . Pressione a ponta da sapatilha para c i
ma (o máxim o que ele permitir), então
solte a sapati lha do enca ixe do pino .

4 . Co loque uma nova sapa tilha debaixo do
pé calcador, ali nhando-se o pin o co m o
seu encaixe.

5. Abai xe a barra de pressão do pé cal
cad or, alinhando-se o pino com o seu
enca ixe.

5. Aba ixe a bar ra de pressão do pé cal
cad or , de mod o que este esteja alinha
do com o pi no da sapatil ha.

6 . Press ione par a bai xo o par afuso fixa
dor até que o pé calcador se encaixe
na sapatil ha.
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Pé Calcador de Uso Geral

O pá calcador de uso geral (tipo troca
rápida) poss ibi lita a feitura de tõdas as
costuras comuns. Sua larga abertura per
mite o movimento da agulha da esquerda
para a direita, para costuras zig-zag, e
também colocar uma linha de costura reta
à esquerda ou à direita do centro.

Pé Calcador para Costura Reta

O pé calcador para costura reta é usado
sàmente em con junto com a chapa dos
dentes para costura reta , com a alavanca
reguladora da largura do ponto na posição
de costura reta e a alavanca posicionadora
da agulha na posição central. r=ste pé cal
cador é recomendado espec ialmente para
costuras retas em tecidos delicados.

Pé Calcador de Casas

r=ste pé calcador (só sapatilha de plástico),
também de troca rápida, serve para a
confecção de casas para botões, quando
se usa o Caseador Automático de 4 posi
ções. Esta sapatilha é transparente para
permitir a vis ibilidade durante a confecção
de casas, permitindo um trabalho perfeito.
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Pé C Icad or de Uso Geral

Pé Celcador pera Costure Reta

Pé Celcedor de Cases
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Pregador de Ziper

Este pé facilita a costura perto das beira
das altas. Porisso é prático para costuras
aco rdoa das (página 82 ), assim como para
pregar zipers (página 106 ).
Pode ser ajustado para trabalhar no lado
esquerdo ou direito da agulha. A articu la
ção deste pé permite costurar sobré alfine
tes, várias dobras de tecido ou sobre cos
turas transversais.

Pé Calcador de Uso Especial

Este pé é usado para toda costura zig-zag
fechada (ou acetinada). Tem uma ranhura
na parte centr al na face inferior que per
mite a passagem de pontos zig-zag bem
juntos. Use este pé para toda costura zig
zag ornam ental.

14



Pregador de Zíper

Pé Calcador de Uso Especial
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Como Trocar o Pé Calcador Inteiriço

1) Gire o volante em sua direção até que
a agulha esteja em sua posição mais
alta.

2) Levante o pé calcador.

3) Afrouxe o parafuso de fixação do pé
ca lcador (não é necessário remover o
parafuso) e remova o pé calcador.

4) Enca ixe o pé calcador (desejado) na
barra do pé calcador e aperte o pa
rafuso.

Pregador de Botões

Este pé curto e aberto segura firmemente
o botão de .dots ou quatro furos para cos
turar. Vide instrução na página 90.

16
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17



DISCOS MATRIZ

• Um disco matriz removível , montado na
máquina (disco zig-zag n.? 1).

• Quatorze discos matriz adicionais inter
cambiáveis.

Como Retirar e Colocar os Discos Matriz

1) Coloque a Alavanca Reguladora da
Largura do Ponto no O.

2) Levante a sobretampa do d isco.
3) Puxe o pino central do disco para cima,

soltando-o automàticamente.
4) Pegue o disco e troque-o por um nôvo

que você instalará no lugar pressionan
do para baixo para encaixá-lo no seu
lugar. O disco ficará pr éso no lugar
por um par de molas fixadoras.

5) Coloque a Alavanca Reguladora da Lar
gura do Ponto na posição desejada.

Nota: Você deverá manter visivel o número
do disco e o desenho dos pontos
para ter a certeza de que o disco
foi colocado corretamente. Não mo
vimente a Alavanca Reguladora da
Largura do Ponto sem que o disco
esteja no eixo.

Desenho dos
Pontos

N úmero do
Disco Matriz

Disco Matriz
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Disco

Como Trocar os Discos atriz

EXlralor do Disco

Para Remover e Colocar os Discos Matriz

Tampa do Disco

.

PO" " O",~
do Disco

Perta-Discos
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PINO PORTA CARRETEL PARA COSTURA
COM AGULHA DUPLA

• r:ste pino perm ite a colocação do se
gundo carretel, quando voc ê usa agu lha
dupla (para instruções detalhadas veja
a página 68).

CHAVE DE FENDA

• Uma chave de fenda grande para remo
ver a tampa frontal e a tampa superior.

PRENDEDOR DE CARRETEL

• Um prendedor grande montado em sua
máquina de costura, para prender car
retéis e retrozes de diâmetro grande ou
méd io.

• Um prendedor pequeno extra para pren
der retrozes de diâmetro pequeno .

. GUIA DE COSTURA INVISIVEL

• O gu ia de costura invisível posiciona a
dobra do material à frente da agulha
para confecção de barras , tornando-as
perfeitas.

ALMOTOLlA DE óLEO

• Uma almoto lia de óleo SINGER acom
panha a sua máquina de costura. Sua
máquina de costura lhe prestará servi 
ços durante longos anos , se você lhe
dispensar alguns cuidados conforme
indicado no final dêste livreto.

• À venda nas lo jas Singor .

20
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Pino Porta Carretel para
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Guia de Costura Invisível

Almotol ia de Óleo
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CHAPA DOS DENTES

• Uma Chapa dos Dentes de Uso Geral
colocada em sua máquina.

• Uma Chapa dos Dentes para Costura
Reta.

• Uma Chapa dos Dentes Especial.

Como Remover a Chapa dos Dentes

1. Gire o volante na sua direção até que a
agulha esteja na sua posição mais alta.

2. Levante o pé calcador.
3. Abra a chapa corrediça.
4. Com o polegar levante a extremidade

direita da Chapa dos Dentes e remova-a
puxando para a direita.

Como Colocar a Chapa dos Dentes

1. Enfie a Chapa dos Dentes desejada sob
prisioneiro da esquerda empurrando-a
cuidadosamente para a esquerda e
aperte-a para baixo até que se encaixe
no pino da direita.
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Como Remover a Chapa dos Dentes

Como Colocar a Chapa dos Dentes
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Chapa dos Dentes de Uso Geral
A Chapa dos Dentes de Uso Geral que
acompanha sua máqu ina de costura, serve
para costuras reta ou zig-zag e permite
também costuras retas com agulha na
pos ição esquerda, centro ou dire ita .

Chapa dos Dentes para Costura Reta

A Chapa dos Dentes para Costu ra Reta,
usada em conjunto com o pé calcador para
costura reta, é de grande ut ilidade para
costuras retas em tec idos del icados. Deve
ser usada somente com a agulha na po
sição central e com a alavanca reguladora
da largura do zig-zag na pos ição de cos
tura reta.

Chapa dos Dentes Especial

A Chapa dos Dentes Especial para costura
de movimento livre, tendo uma área ele
vada na região dos dentes impelentes,
mantém o tecido acima dêles, de modo
que você controla o movimento do tecido
(para instruções veja página 127).

24



Chapa dos Dentes

de Uso Geral

Chapa dos Dentes

Especial
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2. Preparando para Costurar

funcionamento a motor ou
a pedal

FUNCIONAMENT~ A MOTOR

Ligue o term inal (plug) à tomada na
parede (antes de ligar o terminal ce r
tifique-se que a corrente elétr ica e a
vo ltagem correspondem à do motor da
máq uina).
Para fazer funcionar a máqu ina pres 
sio ne o pedal acelerador do controlador.
Este acelerador perm ite regular a velo
c idade da máquina. Quanto maior a
pressão, mais rápida será a costura.

Farolete

O faro /ete acoplado atrás do braço da
máq uina, ilumina o setor da co stura.
A luz é iigada e des ligada por meio de
um interruptor colocado na parte supe
rior do farol ete.

26



Molor, Farolele e Controlador

Liga

--

Desliga

1

Farolete

"'5' _ -

Plug

Controlador
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FUNCIONAMENTO A PEDAL

Familiarize-se com o pedal de sua má
quina. Primeiramente, isole o volante gi
rando o isolador para a esquerda. Colo que
ambos os pés no pedal. Gire o volante
para a frente (ou, na sua direção) e mova
seus pés, suave e livremente, seguindo o
movimento do pedal.
Prat ique êste movimento até que você
consiga co meçar o funcionamento da má
quina, girando o volante para a fren te e
mantendo um movimento firme com o an
damento de seus pés.
Antes de costurar aperte o iso lador do
volante girando-o para a direita.
Coloque um pedaço de tecido debaixo do
pé calc ador e abaixe a barra do cal cador.
Com a máquina desenfiada costure até
que você consiga guiar o tecido.

28



Volante

Isolador do Volante

J

Pedal

Funcionamento a Pedal

Isolador do Volante
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Alavanca /a
Levantadora t
do Calcador

Guiando o Tecido
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escolhendo agulha e linha

Esta máquina usa agulhas tipo 2020 (15x1)
tamanhos 9, 11, 14, 16 e 18. A. agulha e
a linha escolhidas dependem do tecido a
ser costurado. A agulha deve ser bastante
fina para evi tar que o tec ido seja dani
ficado com furos grandes, mas deve ser
suficientemente grossa para penetrar no
tecido sem se entortar ou flet ir.

O furo da agul ha deve ser sufic ientemente
grande para dar passagem livre à linha:
uma agulha exageradamente fina irá des
fiar a lin ha.

A tabela que segue é um guia para a es
colha da agulh a e da linha, conforme o
tecido que vai ser usado. Cons ulte-a antes
de iniciar qualquer costura. Essa tabel a
se aplica também para costura zig-zag.

Certifi que-se de usar linh as do mesmo tipo
e mesma grossura na agulha e na bobi na.
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TABELA DE TECIDO, AGULHA, GROSSURA DE LINHA E COMPRIMENTO DO PONTO

~

VAPOROSOS - Tule , ctufon , rendas,
seda , organdi , malh a e nyíon muito fino

FINOS - Barlsta, crepe , organdl , jersey,
volle , tafelá, seda, plástico leve ,

LEVES - Lãs finas , popel ines , piquet ,
cret one, flan ela de lã e gabardina.

MEIO PESADOS - Br ins, casem Iras, ga
bardina trop ical , linhos, cortinados.

GROSSOS - Lona , br im grosso, tec idos
para casacos, tapeçaria .

Materl.1 Plásllco

Algodão 100-150
Nylon

Algodão 80
Mercerlzada 60

Mercerlzada 50
Algodão 50

Mercerizada
Forte

Algodão 40-50

Mercer izada
Forte

Algodão 16-30

Mercerlzada

9

11

14

16

18

9- 11

a 1,5

1,5 a 2
(2,5 a 3 para plástico)

1,5 a 2

2 a 2,5

2,5 a 3

2 a 2,5



como colocar a linha na
máquina
ENCHENDO A BOBINA

Encha a bobina. r: melhor ench ê-Ia antes
de passar a linha da agul ha.

Para encher a bobina, levante primeira
mente a sobretampa dos discos, ernbaixç
da qual encontrará o mecanismo do en
chedor de bobina. Passe a linha pelo
guia-f io do enchedor situado na tampa
superior e puxe a linh a até a bobina vazia.
Passe a linha pelo pequeno or ifíc io na
parte lateral da bob ina, de dentro para
fora. .

Coloqu e a bobina vazia no eixo do enche
dor e desloque a alava nca situada junto
ao eixo em direção ao volante, para que
o enchedor da bobina seja ligado.

Segure o volante com firmeza e ao mesmo
tempo afrouxe o isolador do volante.

32



Enchendo a Bobln

Af rouxe o Isol ador do Volante
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Segure a ponta da linha saliente na parte
externa da bobina.

Acione a máquina. A linha. excedente se
arrebentará após algumas voltas.

-Quando a bobina estiver quase cheia, o
enchedor se desligará automàticamente.

Pare a máquina. Desligue o enchedor des
lizando a alavanca para a esquerda e
retire a bobina. Segure o volante com
firmeza e, ao mesmo tempo, aperte o iso
lador do volante.
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Enchendo a Bobina
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COMO TIRAR A BOBINA DA CAIXA
DE BOBINA

1. Gire o volante para fren te até que o
est ica-fio chegue ao seu pon to mais
alto .

2. Abra a chapa corrediça.

3. Com a sua mão esquerda pegue a
bob ina pux ando-a para cima.

COMO COLOCAR A BOBINA NA CAIXA
DE BOBINA

1. Coloque a bobina em sua caix a, obser
vando o sentido de enro lamento da li
nha, confor me ind ica a figu ra.

2. Passe a linha no rasgo A exi stente sob
a mola de tensão da caixa de bob ina
fixa e puxe uns 10 cm de linha diagonal
mente para trás , passando pelo rasgo B.

3. Feche a chapa corred iça.

Nota: Nêste nôvo sistema você não pre
c isará ret irar a caixa de bobina da
máquina, mas tão somente retirar a
bobina plástica que fica encaixada.

Como Retirar a Bobina
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Como Coloc ar a Bobina na Caixa de Bobina
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ENFIANDO A LINHA NA AGULHA

1. Retire o prendedor do carre tel ou retr óz
puxando-o para a esquerda.

2. Coloque o carretel ou retr óz no pino .

3. Recoloque o prendedor do carrete l ou
retróz no pino, conforme figura abai xo,
pressionando-o até impedir que o car
rete l ou o retróz gire.

4. Passe a linha por todos os pontos in
dicados.

5. Enfie a linha na agulha da frente para
trás.

6. Puxe uns 10 cm de linha pelo orifício
da agulha.

JJ~-
Carretel ou Retráz Grande

Carretel ou Retráz Médio

Relróz Muito Pequeno
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Pontos Onde Passam as Linhas

Orifícid da Agulh
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PUXANDO A LINHA DA BOB INA

Agora que você já colocou a bobina no
lugar e tam bém enfiou a lin ha na agulha,
você precisará puxar a linha da bob ina
pela abertura da chapa dos dentes.

1. Com a mão esquerda segure levemente
a linha de cima, e com a mão direi ta
gire o volante devagar, para a frente,
até que a agulha entre na chapa dos
dentes.

2. Con tin ue girando o vol ante até que 3
agulha suba, e co m uma laçada traga
a lin ha de baixo para cima.

3. Puxe a laç ada com os dedos até que
a extremidade livre da linha apareça
sôbre a chap a dos dentes.

4. Coloque ambas as linhas debaixo do
pé calc ador, diagonalmente para a di
reita.
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Puxando a Linha da Bobina

j

I,
I

---íT"
j v
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ajustando os contrôles

REGULANDO A TENSAO DA LINHA
DA AGULHA

o Indicador Regulador de Tensão indica
o grau de tensão na linha do carretel e
permite ajustá-lo corretamente para qual
quer costura, de acõrdo com a linh a e o
tecido usados. Os números do indi cador
elim inam qualquer dificuldade em retornar
a uma ajustagem anterior.

Um ajuste incorreto da tensão poderá en
fraq uecer a costura funcional ou prejudicar
a costura orn amental.

Para costura funcional faça uma experiên
cia em uma amost ra de tecido usando uma
tensão média na linha do carretel (ind icado
pelo n.? 4). Se os pontos parecerem frou
xos, aumente a tensão. Se o tecido fica r
enrugado, diminua a tensão.

Para a costura ornament al deverá ser usa
da menor tensão (para instru ções detalha
das sôbre o ajuste da tensão para o ponto
ornamental, veja página 66).

Tensões Equilibradas

Quando corre tamente ajus tadas , as ten
sões estarão equilibradas, per mit indo que
as linhas se juntem no centro do tecido ,
fazendo um ponto perfe ito .
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Tensão da Linha
da Agulha
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ouca Tensão
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I
~

Mui ta Tensão

I

Aumenta

Tensão Correta

Tensões Equilibradas
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AJUSTANDO A LARGURA DO PONTO

A Alavanca Reguladora da Largura do Pon
to regula a oscilação da agu lha desde sua
posição de costura reta na posição O até
uma largura máxima de 5 mm (posição 4).
Os símbolos em zig-zag de larguras cres
centes indicam a sua largura aproximada.
Para facili tar as ind icações para ajustes,
vamos associar números de O até 4 para
cada largura indicada por símbol os e nos
ajustes poste riores as larguras serão indi
cadas numericam ente.
Para posicionar a alavanca reguladora da
largura do ponto, basta movê-Ia para a
largura desejada.

Costura Reta

Deve-se colocar a Alavanca Reguladora da
Largura do Ponto na posição O para tôda
costura reta, ' qua lquer que seja a posição
da Alavanca Posicionadora da Agulha.

Costura Zig-Zag

Para pontos largos mova a Alavanca Re
guladora da Largura do Ponto para a po
sição 4. Para pontos mais estreitos use
as posições 1, 2 ou 3.
Nunca faça mudanças na largura do ponto
com a agulha no tecido.

o 1 2 3 4

Alavanca Reguladora da Largura do Ponlo
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AJUSTA NDO A POSiÇÃO DA AGULHA

A Alavanca Posicionadora da Agulha po
sic iona a linha de costura reta ou orna
mentai no centro (J.), à direita (.1.) e à
esquerda (J.) do centro, levando a agulha
a qualquer das três posições. Para acio
nar a alavanca simplesmente mova-a para
a posição desejada.

Costura Reta

Normalmente você usará a posição central
( J.), porém, se você deseja costurar à
esquerda (J.) ou à direita ( .1.), mova
a alavan ca para o lado desejado.

Costura Zig-Zag

A posição mais freqüen temente usada será
a central ( J.) . As posições à esqu erda
(J. ) ou à direita ( .1.) são usadas quando
se deseja uma costura à esquerda ( J. )
ou à direita (.1. ), por alguma razão es
petial. Por exemplo: A posi ção à esquer
da (J.) é usada para pregar botões. As
posições à esquerda ( J.. ) e à direita ( .J. )
são usadas para colocar uma costura
zig-zag estreita à esquerda ou à direita
em trabalhos decorativos.
Nunca faça mudança da posição da agu
lha. quando a mesma est iver no tec ido.

Alavanca Posicionadora da Agulha
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AJUSTANDO O COMPRIMENTO
DO PONTO

o disco regulador do comprimento do pon
to co ntro la o comprimento do ponto tanto
na costura reta como na costura zig-zag.
Os números de 1 a 4 representam o com 
primento de cada ponto em mi límetros.
Quanto maior é o número, maio r é o co m
primento do ponto. Gera lmente os pontos
mais curtos são ind icados para tec idos
mais finos e os pontos mais longos para
os teci dos mais grossos. A região MICRO
entre O e 1, indica ponto de menos de
1 mm de compr imento que é usado 'para
costura ace tinada.

Para regular o comprimento do ponto, bas
ta gi rar o disco para o comprimento do
ponto desejado, con for me indicado no pró 
pr io dis co.

O botão de retrocesso, localizado no cen
tro do disco regu lador do comprimento do
ponto, permi te costurar para trás com o
comprimento do pont o aprox imadamente
igual ao indicado no disco, para arrematar
as costuras. Para tanto oasta pres sionar
o botão até o máximo do seu curso.
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Para Diminuir o

Comprimento

Ajustando o Comprimento do Ponto

/

Botão de Retrocesso
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REGULANDO A PRESSAO DO
P~ CALC DOR
o Disco Regulador da Pressão do Pé Cal
cador regula a pressão exercida pelo pé
calcador sôbre o tec ido. É muito impor
tante manter uma pressão correta sôbre
o tec ido para que este possa ser movi
mentad o uniformemente pelos dentes im
pelentes, sem dan if icar-se. Geralmente os
tecidos grossos necessitam mais pressão
e os tecidos finos menos pressão.

Deve-se por outro lado, considerar a textu
ra do tec ido. Os tecidos macios, por
exemplo, requerem menor pressão que os
tec idos ásperos.

• Ab aixe o pé ca lcador antes de regular
sua pressão.

• Para aumentar a pressão gire o disco
para números mai ores.

• Para diminuir a pressão gire o disco
par a números menores.

• Para cerzir gire o disco para a posição
0, nesta posição o pé calcador exerce
uma pressão extremamen te leve sôbre
o tecido, per mi tindo o ce rzido sem bas
tidor (para instruções especiais sôbre o
cerzido veja página 138).

O sistema de disc o com num eração per
mite sempre regular a pressão no mesmo
ponto para cada tecido.
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Para Aume ntar a Pressão

Para Diminuir a Pressão
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3. Costura Reta

Antes de fazer qualquer ajuste na máquina,
certifique-se que a agulha está em sua
posição mais alta .

AGULHA NA POSIÇAO CENTRAL

• Posição da Agulha:
• Largura do Ponto :
• Pé Calcador :
• Chapa dos Dentes:

J.
O
Uso Geral ou Cost ura Reta
Uso Geral ou Costu ra' Reta

POSiÇÃO ESQUERDA E DIREITA
DA AGULHA~__

• Posição da Agulha: !. ou .J.
• Largura do Ponto : • O
• Pé Calcador: Uso Geral
• Chapa dos Dentes: Uso Geral

Para trabalhos espec iais, você poderá
querer colocar uma linha de costura a
esquerda ou à direita. Ponha a Alavanca
Posic ionadora à esquerda ou à direita,
'ponha a Alavanca Reguladora da Largura
do Ponto no O.

~ aconselhável usar o pé calcador para
costuras retas em conjunto com a chapa
dos dentes, pois a estreita ranhura do pé
calcador e o pequeno furo para a agulha,
localizado na chapa dos dentes . reduzem
a possibi lidade de rugas quando você cos
turar tec idos macios ou esponjosos. Outra
van tagem é que a pequena largura do pé
calcador permite que o mesmo seja usado
como guia ao se costurar perto das bei ra
das do tecido (a beirada direita externa
do pé calcador f ica a uma distância de 3
mm da agulha).
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Posição para
Costura Reta

f

PoslçAo Central
da Agulha

Pé Calcador e Chapa dos Dentes de Costura Reta

Âgulha na Poslçio Central

Posição para Costura Rela

Posição Esquerda ou Direita da Agulha

Pé Calcador e Chap dos Dentes de Uso Geral

Posições Esquerda e Direita da Agulha
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fazendo uma costura reta

COMEÇANDO A COSTURA

Certifique-se que a chapa corrediça está
fechada. Ponha o disco regulador do com
primento do ponto na posição desejada.

Com o pé calcador na posição levantada,
alinhe o tecido com a linha de guia apro
pr iada que aparece gravada na chapa dos
dentes.

Posic ione a agulha no tecido a cêrca de
1 cm da ourela

Abaixe o pé calcador e pressione o botão
de retrocesso e mantenha esta posição
enquanto costura em retrocesso até a oure
la para arrematar o inicio da costura.

Solte o botão do retrocesso e costure para
a frente até o final do tecido usando a
linha de guia escolhida.

.. Começando a Costura

3/8 "

I ~ 1f2 "

-
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Começando a Costura (continuação)

t I

---
I , I

, '
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Guiando e Segurando o Tecido

A maior parte dos tecidos necessita ser
guiada somente na frente do pé calcador,
como demonstramos.

Al guns tecidos, entretanto, necessitam ser
segu rados durante a costura.

Para tec idos vaporosos, malhas, tricôs,
etc ., aplique leve tensão segurando a cos
tur a na frente e por trás do pé ca lcador.
Para tec idos que esticam (como fio helan
cal, apli que uma tensão firme na frente e
por trás quando costurando na mesma
dire ção do est icamento. Para costuras em
direção diferente da do esticamento, co s
tu re de maneira convencional, guiando o
tecido na frente do pé calcador.

Guiando o Tecido

Segurando Q Tecido
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Terminando a Costura

--------- .:

LL I-t I '

-
TERMINANDO A COSTURA

Pressione novamente o botão de retroces
so e costure para trás cê rca de 1 cm,
arrematando o final da costura.

Com o estica-fio no seu ponto mais' alt o,
levante o pé calcador e retire o tecido.
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Corte a linha no co rta-fio existente atrás
na buc ha da barra do pé ca lcador.

ALFINETANDO A COSTURA

Alf inetando-se a costura ganha-se tempo,
êste processo pode ser usado em lugar do
alinhavo manual, quando se tra balha com
tec idos fáceis de manejar. Para se costu
rar sôbre o alf ine te é importante usar alf i
netes finos e corretamente colocados em
relação à direção da costura.
Co loque os alfinetes no tecido de modo
que :

• Os alf inetes estejam perpendic ulares a
direção de costura.

• Os alfinetes este jam com as pontas
di rigidas para a borda da costura e
entrem no tecido de . modo que o pé
calcador passe em sua largura tota l
sôbre êles.

Os alf inetes devem se estender de ambos
os lados do pé calcador e nunca ser co
loc ados na face inferior da cos tura em
contacto com os dentes impelentes.
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Terminando a Costura (continuação)

Alfinetando a Costura
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4. Co tura Zi -Zag

com o são feitos os desenhos
ornamentais

Os quinze discos matriz removíveis que
acompanham a sua máqu ina de costu ra.
oferecem a você grande escolha de dese
nhos. Algu ns para uso prático . . . fazer
casas -e pregar bo tões , oure las e ter mina
ção de ourelas, costuras invisíveis, ou
cerzidos. Outros, para uso simplesmente
decorat ivo e darão a você um toque pes
soal à sua roupa e ao seu lar. Ilust rações
sôbre os 15 modêlos aparecem na pá
gina 59.

O disco 1 - Ponto zig-zag sim ples , que
já vem col ocado no po rta-discos da má
quina, é extremamente útil na costura de
vesti dos. Conse rve-o no porta-d iscos, a
não ser que queira usar algum out ro.
Dessa forma, você estará sem pre pronta
para voltar da costura reta à zig-zag e
vice-versa, a qualquer momento.

Discos Matriz

A lém do disco Zig-Zag n.o 1, outros qU3
torze discos adic ionais e interc amb iàve is
acompanham a sua máqu ina. Estes discos
produzem os desenhos de pontos indica
dos a segu ir:
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Desenhos dos Pontos

1~

Zig-Zag

2 " / \ r. r, r . /\ r, r , /11.... •
.. , '" .. /I '" .. # .. , .. , .. , .. ,

w y v V v y y v v

Mult i Zig-Zag

5 ."... ... ., ...

Seta

Domino

12~
Muralha de Tróia

13 ..... ,. ..

Diamante

19

Bola

27~m

Fagole

30 I'\'\I\/\."'\/\'\,/'\"
Plataforma

Bainha Invisível

351~

Crescente

352~

Escalope Fechado

353~

Pirâmide

354 ~MI..wA"
Chave

355~

Bandeira
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AJUSTANDO O COMPRIMENTO DO
PONTO E A TENSÃO DA LINHA
DA AGULHA

Antes de fazer a costura zig-zag, faça uma
amostra com o tecido e a linha que você
pretende usar, de modo a ajustar correta
mente o compri mento do ponto e a tensão
da linha da agu lha.

Tensão da Linha da Agulha

A costura zig-zag requer menos tensão
que a costura reta . Observe em sua amos
tra . Os pontos não devem estar frouxos
sõbre o tecido, nem franzir o tecido. Se os
pontos estiverem frouxos aumente a ten
são da linha, se o tecido est iver franzindo
di minua a tensão da linha.

Comprimento do Ponto

Qua lquer comprimento de ponto de 1 a
4 mm resultará numa costura aberta, qual
quer que seja o disco matriz escolhido.
Quanto maior o comprimento do ponto,
mais aberta será a costura zig-zag. A re
gião entre o 1 e o O do disco regulador do
comprimento do ponto, identificada pela
marcaç ão MICRO, é usada para o ajuste
fino da costura zig-zag acetinada. Expli
cação mais detalhada sõbre o ajuste do
comprimento do ponto para costura ace
tinada será dada nas páginas seguintes.
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Multa Tensão Y
/--Tensão Correta

Tensão da Linha da Agulha

Disco Regulador do Comprimento do Ponto
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AJUSTAN DO A LARGURA DO PONTO

A Alavanca Reguladora da Largura do
Ponto contro la a largura do desenho.
Para fazer o po nto zig-za g, passe a alavan
ca regul adora da largura do pon to , da
pos iç ão de costura reta 0, para qu alquer
das posiç ões de 1 até 4. A largura do
desenh o aumenta à medida que a alavanca
passa de 1 até 4.

AJUSTANDO A POStÇAO DA AGULHA

·A Alavanca Posicionadora da Agulha con
trol a a pos ição do po nto. A ajus tage m da
alavanca no J.. coloca a agulha na po siç ão
ce ntral de costura. A ajustagem da J. e
... coloc a a agulha na pos ição de cos tura
à esq uerda e à direita, respect ivamente.

Com o disco zig-za g simp les, J. é usado
com mais fre qüênci a. Usa-se ajustag em
J.- e ... para acêrto espec ial da posição do
ponto. Po r exem plo : ajustage m -'- é ne
cessária para casear e pregar bo tões.

Levan te a agulha fora do tecido antes de
mover a alavanca.
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1 2 3 4

Ajustando a Largura do Ponto

Esquerda--_

3=-'~- Centro

i i DirlIa

Ajustando a Posição da Agulha

63



costura acetinada

Costura de zig-zag fechado ou acetinado,
é uma sé rie de pontos zig-zag bem juntos
que fo rma uma superfície suave semelhan
te ao cet im . ~ prático para trab alhos úte is
e decorativos. O d isco zig-zag simp les ,
po r exemplo, é prát ico para barras e casas ,
qu ando os pontos estão fechados para fo r
mar pontos acetinados. Out ros discos-ma
triz fazem pontos decorativos acet inados.
Antes de traba lhar com pontos acetinados,
faça amostras para determ ina r os ajustes
para o comprimento do ponto e a tensão
da linha.
Tec idos leves como cambraia, nylon, jer
sey , etc. , geralmente requerem um refôrço
no ponto acetinado, para ev itar o enruga
mento do tecido. Uma fôlha de papel de
sêda é um material adequado para êsse
refôrço.

AJUSTES

• Disco Mat riz:

• Posição da Agulha:
• Largura do Ponto :
• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcador :
• Chapa dos Dentes:
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1 a 4
MICRO (conforme ins
truções a seguir)
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AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO
PARA COSTURA ACETINADA

1. Mova o disco reguladordo comprimento
do ponto para a marcação de ajuste
fino ( ICRO).

2. Movimente a máquina à velocidade
lenta.

3. Gire gradativamente o disco regul ador
do comprimento do ponto até que os
pontos esteja m bem juntos e formem
uma superfície suave.

Ajuste do Comprimento ' do Ponto
para Costura A1:eti nada
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AJUSTE DA TENSAO PARA COSTURA
ACETINADA

A costura ace tinada requer menos tensão
que a costur a reta ou desenhos zig-zag
abertos. Alé m disso, quanto mais largo o
ponto acetinado, tanto mais leve deve ser
a tensão da linha.

Assim sendo, a largura do pon to máxima
requer a menor tensã o; pontos acetinados
m is estreitos requere m algo mais.

Observe os pon tos nas suas' amos tras.
Caso os pontos este jam muito apertados
ou o tecido fique fra nzido, diminua a ten
são girando o indicador par a um número
mais baixo.
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Muita Tensão Tensão Correta

Ajuste a Tensão para Costura Acelinada
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5. Costura com Agulha Dupla

Usando a agu lha dupla você obterá duas
costuras parale las a peq uena distância.
simultãneamente. Você pode usar linhas
da mesma cõr ou cor es difere ntes, poden
do esco lher entre a cos tura reta e qu al
quer dos discos-m atr iz que acomp anham
sua máquina.

Para costura com agulha du pla você de
verá usar a chapa dos dentes de uso ger al,
tanto para costura reta, co mo par a costura
zig-zag. Para costuras aceti nad as com
agulha dup la, deverá ser usado o pé cal
cador de uso esp ec ia l, caso cont rár io use
o pé calcador de uso gera l.

como colocar a agulha dupla
1. Eleve a barra de agulha até o seu ponto

mais alto , gi rando o volante na sua
di reção.

2. Afrouxe o parafuso fixador e retire a
agul ha existente.

3. Introduza a ag ulha dupla tanto quanto
possíve l no prendedor de manei ra que
a parte chata fiqu e volt ada para trás,
e os canais compridos ara a frente.
O prendedor possui um dispositivo que
impede a co locação em outr a posição.

4. Aperte o parafuso fixado r.

Esta máq uina usa agulha dupla - catálogo
2028 n.o 14 - 2 mm ent repontas.
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Desenhos com Agulha Dupla

2 :'::.:: .:::.: .: ::':.:..:::":.:: :"::::::':\:'::'::'::.:..:.:::.,

Multi Zlg·Z ag

5 ==::: ::: t:: =:: :: == =
SeI

6

Dominó

12 :r~~~
Muralha de Tróia

13 .***
Diamante

27

Fagote

352

Escalope Fechado

353 ~
Pirãmide

355~~

Bandeira

Como Colocar a Agulha Dupla
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como passar as linhas para
costurar com agulha dupla
Passe a linha do mesmo modo utilizado
para costura com agulha simples. exceto:

1. Levante a sobretampa dos discos ma
triz, e coloque o pino porta-carretel
existente na caixa de acessórios no
furo apropriado.

2. Certifique-se que as linhas estão sepa
radas pelo disco central do mecanismo
de tensão.

3. Passe somente uma das linhas pelo
últ imo gui a-fio antes da agu lha.

ajuste da máquina
COSTURA RETA

J.

~-

l. (exclu slvBment )
O
Uso ·Geral
Uso Geral

o

• Posição da Agu lha:
• Largura do Ponto :
• Pé Calcador:
• Chapa dos Dentes:

COSTURA ZIG-ZAG

• Disco Matriz:
• Posição da Agulha:
• Largura do Ponto:

• Pé Calcad or:

• Chapa dos Dentes:

Conforme pad rão desejado
.!... (exclusi vamente)
No máximo 2
Uso Geral para costura
aberta e Uso Especial pa
ra costura acetlnada.
Uso Geral

2

F
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ATENÇAO: Nunca costure com agulha dupla, com
a agulha posicionada à direita ou no
centro , ou largura do ponto maior que 2,
o que causaria quebra da agulha .

Pontos Onde Passa a Linha
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6. Costura0 o Proli i ai

detalhes construtivos

COSTURAS:

Co tura Curv

Siga os mesmos passos como para costura
reta, exceto use um ponto mais curto para
permitir mais elasticidade e fOrça.

Curva de Dentro
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Curva de Fora
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Costuras em Lingerie

• Disco Matriz:
• Posição da Agulha:
• Largura do Ponto :
• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcador:
• Chapa dos Dentes:

1

J.
2
1,5 a 2 conforme
o tecido
Uso Geral
Uso Geral

Para fazer uma costura em lingerie durá
vel e flexível, use o ponto zig-zag. Este
processo é especialmente apropriado para
costuras em viés.

1. Faça costura reta no avesso (com a
alavanca reguladora da largura do pon
to no O).

2. Prenda ambas as beiradas dobradas na
mesma direção

3. Costure no lado direito com padrão
zig-zag (com a alavanca reguladora da
largura do ponto no 2), permitindo que
a agulha entre alternativamente na linha
da costura e na dobra da mesma.

Costura em Lingerie
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Costuras em Tecidos de Malha

• Disco Matr iz :
• Posição da Agulha :
• Largura do Ponto :
• Comprim ento do Ponto :

• Pé Calcador:
• Chapa dos Dentes:

1

J.
1 a 2

Ao redo r de
Uso Geral
Uso Geral

o pon to fi no de zig- zag é idea l para cos
tur ar tecido s em ma lha. to especialmente
apr opr iad o para co stu ras de cavas que
requerem elastic idade.
Para costuras de dec ote e cintura que
requerem cadarço para evitar es tic ámento,
êste mesm o po nto pode ser usado para
co stu rar o cadarç o. Para um acabame nto
plano e suave : .

1. Se a cos tura é curva, amolde o cadarço
com o ferro a vapor antes de armar.

2. Al inh ave o cadarç o.

3. Costure permit indo qu e a ag ul ha entre
altern ati vamente na linha de costura e
na largura da mesm a.

Costura Curva com Cadarço
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Costuras Internas de Golas Transparentes,
Vivos e Punhos

• Disco Matr iz :
• Pos ição da Agulha :

• Largura do Ponto :
• Compr imento do Ponto :

• Pé Calcador:
• Chapa dos Dentes:

1

J..
1 a 2
M ICRO

Uso Espec ial
Uso Ger al

Com um delicado e fino arremate poderão
eliminar-se as beiradas que comumente
aparecem.

1 . Costure sobre o rascunho.

2 . Corte a beirada rente à costura .
3 . Vire e passe a ferro.
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Costura Interna de Gola Transparente
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Costuras Tombadas

• Disco Matriz :
• Posição da Agul ha:
• Largura do Ponto:
• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcador:
• Chapa dos Dentes :

,
J.
2
1,5 a 2 confo rme
o tec ido
Uso Geral
Uso Geral

A costura zig-zag dá fôrça e durabil idade
às costu ras tombadas.

1. Costure no lado direito do tec ido , to
mando tôda a be irada.

2. Comprima a beirada para um lado,
mantendo o lado direito do ponto para
cima.

3. Recorte a metade da beirada de baixo.

4. Vire a beirada de cima uniformemente
sôbre a beirada recortada e costure
por cima.
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Recorte a Beirada de Baixo

Costuras Tomb adas
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Arremate de Costura---
• Disco Matriz :
• Posição da Agulh a:
• Largura do Ponto :
• Comprimento do Ponto :

• Pé Calcado r:
• Chapa dos Dentes :

1 ali 350

s:
3 a 4
1.5 a 3, conform e es
colha do ponto e do
tecido.
Uso Geral
Uso Geral

As beiradas dão firmeza às roupas e de
vem ser bem acabadas ou arr ematada s
nos tec idos que desf iam.

1. Pr imeiram ent e, faça uma amostra para
estabe lece r qual o ponto mais apropria 
do para o tecido , se o ponto zig-za g 1
ou o pon to invisível 350. Aju ste tamb ém
o comprime nto e largura do ponto, con
forme o tecido . Escolha as regulag ens
que perm itam o ponto mais aberto, e
que, ao mesmo tempo, segurem as be i
radas do tecido: tr ate de evitar bordas
áspe ras e com pontos sobrepostos.

2. Recorte as beiradas un ifor memente.

3. Costu re perto da beirada ou sôbre a
our ela como ilustrado.
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Cortando Rente à Beirada

Arremate com Costura Cnuleada
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Costuras Acordoadas

A costura acordoada é um acabam ento
profissional para capas de polt ronas, rou-

. pas de cri anças, blusas e Iingerie. Para
fazer uma costura acordoada, faç a primei
ramente a costura de vivo, e depois a cos
tura acordoada. Para ambas as costuras,
use as seguintes regulagens e acessórios:

• Posição da Agulha :
• Largura do Ponto :
• Comprimento do Ponlo :

• Pé Calcador :
• Chapa dos Dentes :

J.
O

Liqei rarnente mais
compri do que para
costuras comuns
Pregador de Ziper
Uso Geral

Co tur de vivo

1 . Esco lha um co rdonê do tamanho de
sejado.

2 . Corte ti ras em viés (largura : 3 vezes o
diâmetro do cordão mais 3 cm).

3 . Costure tiras no sent ido longitudinal
para obter o comprimento necessário.

4. Dobre o viés sobre o cordão juntando
as beiradas.

5 . Coloque o pregador de ziper do lado
esqu erdo da agu lha (para instruções
sob re colocação do pregador de ziper
veja pág ina 106) .

6 . Baixe o pé calcador.

7 . Costure rente ao cordão, sem acumu
lar pontos contra o cordão puxando
levemente a tira na frente e por trás
do pregador de ziper.
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Costure Rente ao Cordão

Costura de Vivo

Tiras Cortadas em Viés

Tiras Costuradas
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Aplicação de vivo na costura

1. Coloque o pregador de zíper do lado
direito da agulha de maneira que a
maior parte do tecido fique do tgdo
esquerdo.

2 . Costure o vivo do lado dire ito da bei
rada simples, gu ie o pregador rente ao
cordão sem apertá-lo.

3 . Co loque o cordão costu rado sobre a
segunda beirada e alinhave ou pregue
com alfinetes.

4 . Coloque o trabalho debaixo da agulha
com o pesponto para cima de maneira
que sirva como guia.

5 . Costure, desta vez bem rente ao cordão.
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Aplicação de Vivo na Costura

Costu re o Vivo do

Lado Direito

I

\

Costure Rente ao Cordão
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PENSES

As penses ajudam a dar form a e estilo
a rou pa. Geralm ente são costuradas no
avess o da rou pa , porém, amiúde aparecem
do lado direito como acab amento.

Penses Comuns

• Pos içã o da Agulha :
• Largura do Ponto :
• Comprimento do Ponto :

• Pé Cal cador :

• Chapa dos Den tes:

J.
O
Ao redor de 2
conforme o tec ido
Uso Geral ou Costur a

Reta
Uso Geral ou Costu ra

Reta

1. Costura da be irada para dentro , term i
nando gradativamente em pon ta.

2. Costure além do tec ido para formar uma
corrente de 15 a 20 mm .

3. Amarre as pontas dando um nó junto
à co stura.

Penses na Entretela

• Disco Mat riz :
• Posição da Agu lha :
• Largura do Ponto :
• Compr imenló do Ponto :

• Pé Calcado r:
• Chapa dos Dentes:

2

s:
4

Cérc a de 1
conforme o tecido
Uso Geral
Uso Geral

Com costura Multi-Zig-Zag as entretel as
podem ser amoldadas sem amontoar :

1.. Co rte a pense na dobra da costu ra.

2. Junte as beiradas e pregue com alf ine
tes sôbre um refôrço de algodãozinho.

3. Costure fazendo arremate no inic io e
no final da costura.
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Penses Comuns

Penses na Entretela
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BAINHAS INVISIVEIS

• Disco Ma triz :
• Posi ção da Agul ha:

• Largura do Ponto :
• Comp rim en io do Ponto :

• Pé Calcado r :
• Chapa dos Dent es:
•• Gu ia de Co stura Inv isível

N" 350

J.
2 a 4

1,5 a 2,5

Uso Ger al

Uso Ger al

A costura invi sível p roporc iona uma bainh a
du rável e bem acabada, com parável com
a co st ur a à mão. Adapta-se melho r para
ba inh as retas ou ligeiramente curvas. BaI
nh as com ca darço. debruadas, for radas ou
beir ada s rúst icas , podem ser feit as com
cos tura invisív el , com relativa fac il idade .
A co stura inv isível requ er um pouco de
práti ca , portanto faça pr ime iramente um a
amos tra.
1. Levante a barra de pr ess ão do pé cal

cador .
2. Afrouxe o parafuso que prende o pé

ca lcado r.
3. Co loq ue o Guia de Cos tur a Invisível

juntamente com o pé ca lcador, de modo
que a su a ponta de scans e na ponta
esque rda da sapa ti lh a do pé c alcador.

4. Aperte o parafuso de fix aç ão do pé
ca lc ado r.

5. Marqu e, vire e passe a ferro a bainha
co mo de cos tume .

6. Faça um alinhavo guia a uns 6 mm
da beir ada da bainha.

7. Coloque um a dobra da bainha sôbre o
impelente passa ndo a maio r pa rt e do
tec ido à esquerda, produzindo um a do 
bra que descans a sô br e a bord a do qu ra
de costura invisíve l, conforme mos tra
a figura.

8. Costure de forma que os pontos reto s
da co stura entrem na beirada da bainha
e os pontos laterais entrem na dobra
suave.

9. Uma vez terminada a costura , Jev ante a
barra de pressão do pé calcador.

,. À venda nas lojas Sinqe r .
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Alinhavo Guia

/

Bainha Invisivel
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BOTOES

• Disco Matriz :
• Pos ição da Agulha :
• Lar gura do Ponto :

• Pé Calcador :
• Chapa dos Dentes:

nO 1

J..
O a 4 conforme a dist ânc ia
entre os furos do bolão
Pregador de Bolões
Espec ial

o esp aço entre os furos do botão deter mi
na o ajuste da largura do ponto. A gra
duaç ão O deve ser usada sempre para
co locar a agulha na pos ição de prender
o ponto.
Ajuste a largura do ponto de acõrdo com
a distância entre os fur os do botão.
Com o disco matriz n.o 1, coloque a ala 
vanca posic ionado ra da agulha no esquer
do e a alavanca regu ladora da largura do
pon to no O.
Co loque o botão debaixo do pé de maneira
que a agulha entre no fur o esqu erdo. Gire
o vo lante para a frente até que a agul ha
saia do tecido, e um po uco ac ima do pé .
Aj uste a largura do ponto pa ra o outro fu ro.
A agulha deverá então, ent rar no furo di 
reito do botão: faça aproximad amente seis
pontos zig -zag nesta posição. Termine no
lado esquerdo.
Para terminar a costura, pon ha a alavanca
reguladora da larg ura do ponto no O e
faça ma is ou menos 3 po ntos.

Botão saliente do tecido

Para que o botão fi que saliente do tec ido.
co loque um a agulha na ranhura do pé ca l
cador pregador de botões e proceda con
forme descrevemos anteriormente (para ter
uma saliência maior costure s óbre a parte
grossa da agu lha) . Terminada a operação
puxe as pontas das li nhas para baixo do
botão e enrole firmemente sôbre a costura
feita para pregar o botão e amarre com
fi rmeza.
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Hast do Botão

o

3

o
···®--

Agulha Colo e d n
Ranhura do Pé Cale dor

~----~~

Puxe a LInha para trás
do Botão

Formando a Haste do Botão
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CASAS

Caseador Automático de 4 Posições-----
• Disco Matriz : nQ 1
• Pé Calcador: Sapatilha de plás tico trans

parente de troca ráp ida
para casas

• Cha a dos Dentes: Uso Geral

Nota: Não há necessidade de se regular a largura
do ponto e a posição da agu lha. O Caseador
Automático de 4 Pos ições fará isso correta
men te.

1. Faça uma amostra usando um reta lho
do mesm o tecido de sua costu ra. O te
ci db deve ser dobrado e, se co nvenien
te, reforçado com um entrefôrro. O en
tre fôrro será necessário se o tecido
usado fô r de textura fina, fàc ilmente
esti rável. O entrefôrro dá maior firmeza
ao teci do proporcionando cas as bem
feitas, que não se deformam.

2. Use linha para bordar fi na e pouca ten
são na linha do ca rretel, do modo indi
cado para co stur a acetinada.

3. Use agulha n.o 11 para linha de bordar,
ou agu lha n.o 14 para lin ha de algodão.

4. ~ necessári o ter linhas de gu ia correta
mente marcadas para que as casas con
servem uma distânc ia un iforme da aba
do tecido. que o espaçamento en tre as
casas seja constante e que as casas
sigam a trama do tec ido.

5. Calcule o com pri mento da casa. A casa
deve ter, comprimento suficiente para
que o botão passe pela abertura sem
estirar o tecido. Pode-se ca lcular o
compr imento exato medindo-se o diâ
metro do botão e adicionando-se sua
espessura. Marque então o comprimen
to a ser aberto nas linhas de guia mar
cadas sôbre o tec ido.

6. Levante o pé calcador e gire o volante
em sua di reção até que a agulha esteja
em sua posição mais alta. Coloque o
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tecido sob o pé calcador, alinh ando a
marcação da casa com a marca exis
tente no centro da sapati lha do pé cal
cador, de modo que as marcas late
rais existentes na sapat ilha do pé cal
cador estejam sõbre a marca que deter
mina o comêço da linha a ser cortada.
Baixe o pé calcador.

Veri ficando o Comprimento da Casa

Extremidade da Casa

- -- -- - F-'C:.Li"I-=I

I- Marcação
I da Casa-,---

Posição Iniciai
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7. Gire o disco regu lador do com primento
do ponto para a direi ta até a indicação
de casa identificada pelo número 1 e
cos ture o comprimento da casa dese
jada . (Observe que a máquina costura
pr imeiramente o lado direito com o
tecido avançando para a frente.)

8. Pare a máqu ina quando a costura che
gar ao fim da linha a ser cortada e
gire o vo lante em sua direção até que
a agu lha este ja for a do tecido.

9. Gire o disco regulador do co mpr imen
to do ponto par a a esquerda até a
indicação de casa identif ic ada pelo
número 2 e faça cêrca de 5 pontos
para arrematar a extremidade da casa.

10. Pare a máquina e gi re o volante em
sua direção até que a agulha esteja
fora do tecid o.

11. Gire o disco regu lador do compri
mento do ponto para a esquerd a até
a indicação de casa iden tifi cada pel o
número 3. e costure o lado esquerdo
até que chegue ao corn éço da costura
do lado dire ito.

12. Pare a máquina e gire o vola nte em
sua direção até que a agulha estej a
for a do tecido.

13. Gire o disco regulador do co mpri
mento do ponto para a esquerd a atá
a indicação de casa identifi cada pelo
número 4 e faça cêrca de 5 pontos
para arremata r a ext remi dade da casa.
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14. Inspecione ambas as colunas ao longo
da casa para ver ifica r se a densidade
dos pontos está aceitável. Se houver
necessidade de aumentar a densidade
dos pontos do lado direito, gire para a
direita o botão de retrocesso rápido.
Para aumentar a densidade dos pontos
do lado esquerdo. gire para a esquerda
o botão de retrocesso rápido.

Faça mais uma casa de amostra e certi
fique-se que a densidade dos pontos esteja
igual em ambos os lados da casa .

Então a máquina estará pronta para fazer
qualquer quantidade de casa s, repet in
do-se os passos 8 a 15.

Se você quiser uma casa mais reforçada
ou uma costura com maior densidade,
poderá repetir as operações costurando
sôbre a casa já feita .
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Posição Neutra

Para Aumentar a Dens idade
do Lado Direito

1

Para Aumentar a Densidade

do Lado Esquerdo
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Para voltar à costura reta

Para voltar à costura reta gire o disco
regulador do comprimento do ponto para
a esque rda até o comprimento do pon to
desejado.

Mova a alavanca regu ladora da largura do
ponto para a posição O. Gire o botão de
retrocesso rápido para sua posição neutra,

Posição neutra, dó botão de retrocesso
r ápido é aquela em que o ponto ex istente
em sua per iferia está alinhado com a mar
ca existente no corpo da máquina acima
do disco regulador do comprimento do
pon to.

Abertura da casa

Use uma tesoura de ponta fina para fazer
a abertura, inserindo a ponta da tesoura
no centro do espaço a ser cortado e cor
tando daí em direção ao extremos. Ponha
um alfinete em cada ext remo da lin ha de
corte para proteger o caseado

Para obter casas de diferentes larguras e
para um método alternativo para fazer ca
sas, sem utilizar o caseador automático de
4 posições, consulte as páginas seguintes,
que explicam como se fazem caseados
manuais. .J

AtençAo: Não tlmte move r a alavanca posicionadora
da agu lha ou a alavanca reguladora da
largura do ponto quand o estiver usando
o caseador automá tico de 4 posições.
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Alinhe ~
com .

Posição Neutra

Abrindo a Casa
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Casa Manuai com Arremate

• Disco Mat riz;
• Posição da Agulha:
• Largura do Ponto :
• Comprimento do Ponto :

• Pé Calcad or:
• Chapa dos Dentes:

n'? 1

J..
Veja expli cação
MICRO
Uso Especial
Uso Geral

Siga os passos de 1 a 4 conforme descrito
no capítu lo referente ao caseador automá
tico de 4 posições.

1. Ca lcule o compri mento da casa:

O comprimento da abertura da casa
deve per mitir a passagem do botão sem
est irar o tec ido. Para .determinar o
compr imento certo, corte uma pequena
ranhura numa amostra de tec ido e au
mente-a até que o botão passe Iàcll
mente. Acrescente então cê rca de 3 mm
para per mitir o arremate (1,5 mm para
cada arremate) e marque o tec ido con
forme ilustra a figura. As medidas do
arremate são aproximadas, para alguns
botões será necessário aumentar 'para
chegar a um proporção a seu gôsto.

2. Escolha as lar guras dos pontos:
Você necessitará duas regulagens de
largura para cada tipo de casa, uma
para as costuras late rais e ou tra para
os arremates das extremidades. A pro
porção entre a largura dos pontos das
costuras laterais e a laryu ra dos pontos
dos arr emates deverá ser determinada
conforme i lustra a figura. Observe que
a largura do arremate é pouco maior
que o dôbro da largura da cos tura la
teral.
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3. Prepare a máquina:
Posicione a agulha à esquerda e a ala
vanca reguladora da largura do ponto
de acordo com a largura desejada para
as costuras laterais. Coloque o mate
rial sob o pé calcador.

4. Co tura later I:
Posicione a agulha na posiçao A do
material conforme ilustra a figura. Abai
xe o pé calcador e costure até a extre
midade da marcação. Gire o volante até
que a agulha penetre na posição B do
material. Levante o pé calcador e dê
meia volta do material usando a agulha
como eixo. Abaixe o pé calcador. Faça
um ponto girando o volante com a mão,
sem alterar a largura do ponto, levan
do a agulha ao ponto C do material.

5. Arremate:
Ajuste a largura do ponto para arrema
tes e faça cerca de 6 pontos. Gire o
volante até que a agulha penetre no
material na posição D.

6. Co tura lateral:
Reajuste a largura do ponto para cos
tura lateral. Complete o trabalho até o
ponto E. Deixe a agulha no material.
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7. Arremate final :
Aj uste a largur a do po nto para arrema
tes, pression e o botão de retrocesso rá
pido e faça cerca de 6 pontos cos turan
do par a trás e te rminando no ponto F.

8. Amarração :

Para amarrar o ponto ponha a alavanca
regu lado ra da largura do po nto na po
sição O e faça cerca de 3 pontos. Ret ire
en tão a costura, puxe as linhas para o
avesso, amarre e co rte.
Faça a abertur a da casa, conforme
exp licado no capitulo referente ao
case ador automático de 4 pos ições:
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ZIPERS

Costura Reta para Pregar Ziper

• Posição da Ag ulha : J..
• Largur a do Ponto : O
• Com pr imento do Ponto: 1,5 a 2,5
• Pé Calcador: Pregad or de Ziper

• Chapa dos Dentes: Uso Geral

Nos armarinhos você poderá encontrar di
versas t ipos de zipers, um dos quais ser
virá para o que você deseja usar. Qualquer
que seja o métod o usado para costurar o
ziper à roup a, se você usa o pregador de
ziper, será fác il fazer uma linha de costu
ra perto do ziper.

Como Colocar o I:'regador de Zíper

Quando o ziper estiver à direita da agulha :

• Mova o espaçador do pregador de ziper
para a esquerda para permit ir que a
haste entre no lado direito do pé, de
forma que a agulha entre na fenda di
reita do pé.

Quando o ziper estiver à esquerda da
agulha:

• Mova o espaçador do pregador de zl
per para a direita, para permiti r que a
haste entre no lado esquerdo do pé, de
forma que a agulh a entre na fenda es
querda do pé.

o pregador de ziper é encaixado na haste
conforme instruções na página 10.
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Espaçador

.•
Pregador de ziper

à direita da
agulha

~E'P ..do,

Pregador de zip r
à esqu rda da

agulha

Ajustando a posição do preg dor de zip r
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Pregando um Ziper em uma Saia.
1. Alinhave a máquina a abertura da saia.

Abra a costura pelo avesso e alise a
aba do tecido.

2. Prenda o pregador de zíper à direita
da agulha.

3 . Abra o ziper.
4 . Coloque o zíper sobre a aba da costu

ra com o avesso para cima e com o
canto dos dentes alinhado com a cos
tura.

5 . Deixe o outro lado do ziper afastado.
6. Costure o ziper à aba do tecido.
7. Coloque o pregador de ziper à esquer

da da agulha.
8 . Feche o ziper e coloque-o com o la

do direito para cima.
9. Alise com o dedo a dobra do tecido

ao longo do ziper.
10. Costure junto à aba dobrada.
11 . Ponha o ziper com o lado direito para

baixo e prenda-o ao outro lado com
alf inetes.

12. Abra a saia com o lado direito para
cima.

13. Coloque o pregador de ziper à direita
da agulha.

14 . Costure através da extremidade infe
rior e ao longo do ziper.

15. Retire o alinhavo.
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Costura Reta para Pregar Zíper
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Costura Invisível para Pregar Zíper

• Disco Matr iz:
• Pos ição da Agulha:
• Largura do Ponto :
• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcador:
• Chapa dos Dentes:

nO 350

J.
2 a 2,5

2
Pregador de Ziper
Uso Geral

Em chifon, veludos e tecidos transparen
tes, a costura invisível na parte final da
costura do ziper dá um acabamento quase
invisível.
1 . Deixe uma bainha de cerca de 2 cm.
2 . Comece a pregar o ziper da forma

usual, conforme descrito nos passos
de 1 a 10 do capítulo anterior.

3 , Pelo lado direito da roup a, alf inete o
cadarço na posição certa. Os alfine
tes devem prender todas as camadas
de tecido. Alise o tecido ao alfinetar.

4 . Faça um alinhavo a 1 cm da linha de
costura como guia para a costura in
vis ível. Retire os alfinetes.

5 . Coloque o pregador de zíper no lado
direito, conforme ind icado no item
" Costura Reta para Pregar Ziper" .

6 . Vire a roupa ao avesso.
7 . Coloque o cadarço do ziper sobre o

impelente e vire a parte defronte da
roupa sobre a linha do alinhavo, fa
zendo uma dobra suave.

8 . Aluste a alavanca reguladora da largu
ra do ponto. Posicione a roupa para
que os pontos retos da costura pas
sem pela aba e pelo cadarço do ziper
e os pontos laterais penetrem em al
gumas linhas da dobra.

9 . Baixe o pregador de ziper e costure
lentamente.

10 . Retire o alinhavo e passe a ferro.
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Pregando Zip r com
Co.lura Invl. ivel

Zlp.r Pregado com
Co. lur. Invl.lv.1
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costurando malhas ou tecido
elástico

Quando você costura tec idos elásticos,
malhas duplas, tr icô e jersey, escolha o
ponto que produz costu ra elástica. A ta
bela que damos a seguir lhe ajudará 3
escolher o ponto adequado para o seu
tec ido.

Lembre-se de usar a agulha Singer catá
logo 2045 de ponta esférica quando est iver
costurando em tecido de ma lha sintét ica
ou tec ido elástico.
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TABELA DE COSTURA ELASTICA

w
I
(
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Zig-Zag
Disco n'?

Mult i Zig-Zag
Disco n'? 2

Costura
Inv isível

Disco n'? 350

Costura em gera l par a tec ido elástico 
Costura em linger ie - Pregar caoarços de
reto rço - Cos turas tom badas - Chuleadas
- Pregar rendas .

Prega r elás tico e renda - Costuras de IIn
gerie e roupas de banho - Costuras de
ci ntas e espartil hos - Arr emat es de cos tura
- Arremates de cintas.

Bainhas IIex fveis de cost ura invis lvel 
Costuras ' tombadas sob repo stas - Beiradas
em forma de concha para IIngerie - Costu
ras em escada - Preg ar zlper com costura
invislvel.



ARREMATE DE COSTURA PARA
TECIDOS DE MALHA

Costuras em malha e tec idos elást ic os
pode m ser terminadas de uma só vez.
Exi stem 2 métodos para arrematar a bei
rada.
Método n.o 1: Recomendado para tec idos
firmes onde é suf iciente dei xar um a bei
rada de cerca de 6 mi límetros.
Mét odo n.o 2: Recomendado para tecidos
gr ossos de ma lha ou ent ão tecidos que
desfiam ou têm tendênc ia de se enro lar
nos quais se deixa uma be irada maior.
Faça prim eiramente um teste que lhe aju 
de a deci dir qual do s métodos se adapta
melh or para o seu tec id o. Use sempre
agulha Singer catá logo 2045 co m ponta
esférica par a' êsses casos.

• Disco Matriz:
• Posiç ão da Agulha:
• Largura do Ponto :
• Comprimento do Ponto :

• Pé Calcador:
• Chapa dos Dentes:

nO 350

J.
4
1 a 3 conforme o tecido
Uso Geral
Uso Geral

Método n.o 1:
1. Corte e ajuste a roupa, de ixando c érca

de 15 mi límet ros para be irada. Alinhave
a costu ra .

2. Recorte a beirada deixando c êrca de
6 milimetros do alinhavo.

3. Costure de fo rma que os pontos de
costura reta caiam sõbre o alinhavo e
os pontos laterais caiam na beirada.

Método n.O 2:
1. Corte e ajuste a roupa, deixando cê rca

de 15 milimetros para bei rada. A linh ave
a costura.

2. Costure de forma que os pontos de
co stura reta caiam sôbre o alínhavo e
os po ntos laterais caiam sôbre a bei
rada.

3. Passe a ferro e corte rente á be irada .
Às v ézes se pode deixar a beirada sem
recorte para reforçar a roupa.
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Método N'? 1

M lodo N'? 2
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ARREMATE EM ESCADINHA

A costura invisível é particularmerue inte
ress ante para arrematar costuras em ma
lha ou tecidos elásticos. r=ste arremate é
ideal para costuras elásticas e acabamen
to das beiradas em volta do colarinho,
bolsos e punhos de roupas de malha es
portivas ou em roupas de ban ho.

Disco M tr iz: nl? 350

• Posi ção da Agulha: J.
• Largura do Ponto : 4
• Comprimento do Ponto: 1,5 a 2
• Pé Calcado r : Uso Geral
• Chapa dos Dentes : Uso Gera!

1. Faça primeiramen te uma amos tra para
ajustar o comprimento do ponto e a
tensão da linha da agulha ao seu te
c ido (a tensão da linha da agulha de
verá ser infer ior ao normal).

2. Corte o tecido de mod o a dei xar uma
beirada de 15 milímetros. Alinhave na
linha de costu ra.

3. Coloque o teci do sob o pé calcador e
costure de modo que os pontos de cos
tura reta caiam s óbre o alinhavo da
linha de costura, e os pontos laterais

ca iam vo ltados para o centro da peça.

4. Abra a costura, puxando o tec ido dos
do is lados da costura para obter o efei
to de escadinha. Passe a ferro assen
tando as beiradas.
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Fazendo o Arremate em Escadinha
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Abrindo a Costur para
Obte r o Eleito de Escadinha
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toques decorativos

PESPONTO

Um modo prático e simples de realçar as
linhas de um vestido ou casaco , é co locar
uma ou mais fil eiras de costuras nas go las ,
palas, vistas , bolsos, mangas, etc. Para
um acabamento aparentando trabalho de
alfaiate, use linhas de costura reta. Para
decorar o trabalh o use pontos ornamen tais.

BEIRADA EM CONCHA

• Disco Matriz:
• Pos ição da Agulha:
• Largura do Ponto:
• Compr imento do Ponto:

• Pé Calcador :
• Chapa dos Dcnt s.

n '? 350

.J.
2 a 4
Conforme o tec ido
Uso Geral
Uso Geral

Em tec idos leves e maci os a beirada em
concha dá um aca bamento atraen te para
bain has estrei tas ou nervuras em vi és.

1. Faça uma amostra em seu tec ido para
determ inar a tensão da linha, a largura
do pon to e o co mprimento do ponto.

2. Co loque a bainha ou a nervura em viés
(alinhavado se necessário) sob o pé
calc ador com a bo rda para a esquerda.

3. Costure lentamente, guiando o tecido
de modo que os pontos de costur reta
ca iam sôbre o tecido e os pontos late
rais caiam fora do tec ido.
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Beirada em Concha
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APLlCAÇAO

o uso de apl icaçõ es acrescen ta bel eza e
realce às roupas de ves tuário e ro upas
de cama e mesa . Arremates com tecidos
di ferentes ou da própria peça, podem ser
usados com grande efe ito .

O ponto mais usado em ap licações é o
ponto zig- zag simples (oi sco matri z n.o 1l.
bem fech ado par a fo rmar uma co stu ra
ace tina da. A largura dês se ponto pode ser
mudada pa ra adaptar tec idos de tipos e
tramas difer entes. Muitos dos outros dis
cos-m atri z pod erão ser usado s em aplica
ções com pontos decorativos.

Antes de faze r qualquer ap lic a ç ão, faça
prime iramente uma amost ra para poder
decidi r qu al dos doi s métodos seg ui ntes
melhor se adapt a ao seu tec ido e dese nho .

• Posicion e o desenho
• Alinhave-o ao tec ido

Mélodo N.o 1

Disco Mat riz :

• Posição da Agulha:
• Largur a do Ponto :
• Comprimento do Ponto :

• Pé Calca dor :
• Chapa dos Dentes:

Conforme padrão

desejado

J..
Conforme de sejado

MI CRO
Uso Espec ial

Uso Ge ral

1. Costure. co ntornando o desenho co m
ponto aplic ação .

2. Recort e qualque r sobra de tec ido nas
be ir adas da costura. Ret ire o alinhavo.
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Método nD 1
Aparando após a Costura

J

/
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Método N.o 2

• Pos ição da Agu lha :
• Largur a do Pont o :
• Comprime nto do Ponto :

• Pé Cal cad o r.
• Chapa dos Dentes:

J.
o
1 a 1,5

Uso Espec ial
Uso Geral

1. Contorne o desenho todo costurando
com um ponto curto de costura reta.

2. Recorte as beiradas da costura.

• Disc o Matriz :

• Pos lç ão da A gulha :

• Largu ra do Ponto :
• Compriment o do Pont o :

• Pé Calcador:
• Chapa dos Dentes :

Co nforme pad rão
dese jado

J.
Conforme dese jad o
MICRO
Uso Espe cial
Uso Ger al

3. Costure seguindo e cobrindo o contõrno
da costura reta. Assim conseguirá um
acabamento suave, sem necessidade de
recorte. Retire o alinhavo.
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Método n9 2
Costurando após o Recorte

l
J
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MONOGRAMAS. MOTIVOS APLICADOS

Muitos dos pontos decorativos de bordado
podem ser usados para monogramas ou
motivos aplicados, acrescentando um to
que pessoal a uma gola de blusa, por
exemplo, ou marcando com po nto assina
tu ra, arou pa de cama e mesa. Os dese
nhos podem ser comprados ou criados
por você mesma .

Como Costurar um Monograma ou
Motivo Aplicado

• Disco Matriz :

• Posi ção da Agul ha:

• Largura do Po nt o :

• Com primento do Ponto

• Pé Cal cador :
• Chapa dos Dentes

Conforme padrão de

sejado

J.
1 a 4

MICRO

Uso Espec ial

Uso Geral

1. Faça prime ira mente uma amostra par a
determinar o pon to de bo rdado adeq ua
do , o comprimento e la rgura do ponto,
a tensão da linha e a pressão da barra
do pé calcador .

2. Decalque ou risque o desenho no lado
direito do tecido.

3. Caso o tecido seja suave ou de tramas
abertas, alinhave no avesso um re fôrço
de c am br aia ou organd i.

4. Após a costura apare ou reco rte o re
fô rço rente à costura.
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Monograma em Pontos

Zig-Zag e Dominó

Ponto Seta em Motivo de Estrela
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Como Encontrar o Inícío do Ponto
do Desenho

Quando você usar pontos decorativos em
um motivo a ser aplicado, sempre comece
a costura no início do ponto do desenho,
isto é, no comêço do " Diamante" , " Bo la"
ou outro desenho qualquer que você es
teja usando. Como encontrar o iníci o:

1. Numa amostra de tecido , costure até
chegar ao fina l do desenho.

2. Levante o pé calcador e retire a amos
tra.

3. Posicione o motivo a ser aplicado de
baixo da agulha, baixe o pé calcador
e costure.

Iníci o do PontoY do Desenho

Seta
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7. Costura de Movimento Livre

Na costura de mov imento livre retira-se o
pé calcador, e no seu lugar você mesma
contro la o mov imento do tec ido (e, por
consegu in te , o comprimento do ponto) po r
meio de um bastidor. Pode-se fazer cos
tura reta ou zig-zag . Como você pode
mov imentar o bastidor em qu alquer dire
ção , para frente , para trás, de lado a lado,
e até diagonalmente, a costura de movi
mento livre é de grande util idade para
bordados de desenhos compl icados. Por
outra parte, é igualmente út il para trabalho
cerz ido.

Nos bordados você poderá var iar o com
pr imento do ponto simplesmente movendo
o bastidor mais ráp ida ou lentamente.
Quanto mais rápido você o movimenta,
mais abertos serão os pontos.

Um movimento lento do bast idor produzirá
pontos bem juntos. Você poderá variar a
largura dos pontos, des de a largura de
um cabelo até a largura co mpleta de qual
quer ponto que você tenha escolh ido,
simplesmente movendo o bast idor. Se vo
cê move o bastidor late ralmente e costura
numa li nha horizonta l, obterá uma linha de
cabelo ; se você move pa ra a frente ou
para trás, e costura em linha vert ical,
obterá uma largura completa. Ass im, você
pode produzir um efeito de fita em letras
redondas ou del icados desenhos de f lôres.
Vide pág inas 130 e 132 para indi cações
espec ificas. .

Nos cerz idos, o bastidor ut i lizado para o
movimento livre permit irá a você manter
o tecido firme e esticado, o que é de
grande vantagem quando o seu tecido fôr
leve ou suave , e assim com probabilidade
de enrugar. Vide indicações na pág ina 140.
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preparando para costura de
movimento livre

1. Tenha disponível um bast idor de tama
nho que comporte todo o desenho, ou
a área a ser costurada.

2. Retire o pé calcador.

3. Co loque a Chapa dos Dentes Especia l.

4. Gire o disco regu lador do comprimento
do ponto para a marcação MICRO (co
mo para costura acetinada) .

5. Coloque o tecido embaixo da agulha
e desça a barra do calcador para que
funcione a tensão da linha. '
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Bastidor

Chapa dos Dentes Especial

Disco Regulador do Comprimento do Ponto
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assinatura

• Disco Matriz :
• Posição da Agulha:
• Largura do Ponto :
• Comprimen to do Ponto :

• Pé Calcador :
• Chapa dos Dentes:

nO 1

J..
1 a 4

MICRO
Nenhum
u so Especial

Se você de se ja bordar um nome completo
nu m vest id o ou camisa t e c r ian ça, por
exe mp lo . . . . , você pode rá íaz é-lo COStu
rando co m bastidor e sem o pé ca lcador.

1. Sempre faç a primeiram en te uma am os
tra para dete rm inar a regulagem certa
do ponto e do espaçamento.

2. Decalqu e ou risque as letras no lado
d ireito do tecido.

3. Caso o tecido seja leve ou de tramas
abe rtas, coloque um refôrço no avêsso,
de cambraia ou organdi .

4. Col oque o tec ido num bastidor suf ici en
tem ente g rande para conte r todo o de
senho. Assegure que o tec ido esteja
bem esticado.

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

6. Gire o volante para a frente para levan
tar a linha da bob ina passando pe lo
tecido no ini c io do desenho , e segure
ambas as linhas para começar a cos
tura.

7. Costure seguindo as linhas decalcadas,
mantendo uma ve loc idade constante
para que os pontos conservem um es
paço un iforme.

Para produzir um ponto acet inado fechado,
movimente o bastidor devagar; para pro
duzir um po nto aberto, movimente-o mais
ràpidamente.
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Para dar sombra às letras, costurando de
largo para estreito , gire a costura para
poder movê- Ia em ângulo à medida que
você costura.

Assinatura
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bordados de fióres
• Disco Matriz :
• Posição da Agu lha:
• Lar gura do Pon to :
• Comprimento do Ponto :

• Pé Cal cad or:
• Chap a dos Dent es:

n9 1

J.
1 a 4

MICR O
Nenhu m

Uso Espe cial

Se você tiv er ta lento ou não , com a su a
máqu ina de costura mo dê lo 248 e sufici en
te pr áti ca , vo cê poderá bordar flôres nas
toalh as de mesa , fronhas e outras decora
ções do lar, como tamb ém, nos vestidos e
blu sas . Se você tiver habil idade para de
sen har , vo cê gostará de criar os seus pró
prios motivos. Senão, poderá comprar os
motivos para decalcar.

Prepare a máquina e o tecido da mesma
forma que para ponto assinatura (página
130). Na amostra, experimente diversas
regu lagens da largura do ponto para poder
determinar a que melhor se adapta ao seu
desenho.

Qu ando estiver cobrindo linhas, co loque
os pontos em linhas par alel as movendo a
pos iç ão do bastidor conforme o de senho.
Para um ponto acetinado su ave que absor
va luz , co loque pontos paralelos ju ntos,
movendo o bastidor devagar e com fir
meza . Para superfícies ásperas, mova o
bast idor ma is ràpidamente , permitindo que
alguns pontos se sobreponham.

Uma série de pontos vai -e-vem pode ser
usada para formar fôlhas ou flôres .

Esta técn ica acrescenta variedade e deli
c adeza a muitos desenhos. Ao formar fô
lhas e as pétalas desta maneira é possivel
levar a linha de um a outro vai-e-vem
portanto eliminando a necessidade de
amarrar as linhas.
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Motivo de Flor

Ponto Vai-e-Vem

Desenho de Flor, Fôlha e Botão
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8. Mantendoa Aparências

REMENDOS

o ponto Multi -Zig-Zag (Disco Mat riz n.o 2)
é út il tanto para remendar, como para co s
tura criat iva . Forma uma firme e flexí vel
ama rra para consertar rasgões e pa ra re
for çar e lást icos. O ponto Zig -Zag (Dis co
Matr iz n.> 1) é úti l para fazer po nt os
vai-e-vem para consertar linger ie .

Rasgos

• Disco Matri z:
• Posição da Agulha :
• Largura do Pont o :
• Com primento do Pon to .

• Pé Cal cador .
• Chapa dos Den tes

nO 2

J.
1 , 1 4

1

Uso Geral
Uso Geral

1. Apare as bordas .

2. Coloque um re fó rço no avêsso do rasqo
(não convém alin havar ou pregar o re
fô rço com alfinetes. desde q ue você
junte as beiradas, como indic ado a se
guir).

3. Costure do lado direito , juntando as
beiradas do rasgo .

4. Diminua o comprimento do pon to no
fin al e nos ca ntos para dar maior re
sistênc ia .

5. Apare as beiradas do remendo junto à
costura pelo avêsso.

Arremates

Use Disc o Mat riz n.o 1 no comp rimen to
do ponto ace tinad o (M ICRO) para ar rema
ta r ligas, bo lsa s, zipers, cal ça s, etc .
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Um Rasgo Emendado com

Ponto Multi Zig-Zag

Arremate
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Elástico

• Disco Mat riz:
• Posição da Agulha:
• Largu ra do Ponto :
• Comprimento do Ponto :

• Pé Oaic aoo r:
• Chapa dos Dente s:

nO 2

J.
4

1 a 1.5
Uso Geral
Uso Geral

1. Determine o com prim ento do el ást ic o e
adi ci on e 2,5 em para superpos ição da s
ext rem idades.

2. Divida o e lástico e a cos tura em 4 par
tes cada, par a di str ibuir O elást ico un i
fo rmeme nt e sobre a cost ura.

3. Costu re segurando . firm em ente, para
qu e fique est icável de poi s de costurado.

DEBRUM PARA COBERTORES

• Disco Matriz :
• Posição da Agulha :
• Largura do Pon to.
• Compr imen to do Ponto :

• Pé Calcador :
• Chapa dos Dentes:

nO 2

J.
4

1 a 1.5
Uso Geral
Uso Geral

ívluitas v êzes voc ê po der á transforma r um
vel ho cob erto r em um n óvo , srrnp les rnen ta
troc ando o debrum .

1. Ret ire o debru m velho.

2. A linh ave o nóvo debru m com íirmeza.

3. Redu za a pr essão do pé c alca dor e
aume nte o co mprime nto do ponto, se
fôr necessár io , para qu e o cobertor
co rra livrem ente .

4. Co stu re e re tire o alinhavo .
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Repondo Elastico com
Ponto Multi Zig-Zag

Debrum para Cobertores
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CERZIDO

As partes gastas ou rasgões nas roupas
de cr ianças, ma lhas e roupas de cama e
mesa, podem ser cerz idas ràp idamente
sem maiores esforços, com pouca prática.
Você poderá esco lher o uso ou não do
bast idor para êstes cerz idos. -Ouando fôr
necessário um ma ior co ntrôle do trabalho,
recomenda-se o uso do bastidor que fac il i
tará a costura com livre mov ime nto .

Cerzido sem Bastidor

• Posição da Agulha :
• Largura do Ponto :
• Compri men to do Ponto :

• Pé Calc ado r:
• Chapa dos Dentes :
• Pressão do Pé Calcado r:

J..
O
1,5 a 2,5
Uso Ger al
Uso Ger al

O

1. Gire o Disco Regulador de Pressão do
Pé Calcador até a posi ção O.

2. Se a área para cerzir fôr aberta, alinha
ve primeiramente um remendo sôbre a
parte gasta ou rasgo..

3. Abaixeo pé calcador e comece a cerzir
movimentando o tec ido com as mãos,
para a frente e para trás.

4. Continue êste movimento para frente e
para trás até cobrir tôda a superfície
com linhas paralelas de costura.

5. Para um melhor arremate, costure por
cima, perpendicularmente ao primeiro
cerzido.
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Ajuste da Pressão do
Pé Calcador para Cerzido

Cerzido sem Baslldor
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Cerzido com Bastidor

• Posição da Ag ul ha :

• Largura do Ponto :
• Compri mento do Ponto :

• Pé Calcador :
• Chapa do s Dentes :

I-o
MIC RO
Nenhum

Uso Espe ci al

1. Apa re as beira das da áre a a ser cerzida.

2. Co loqu e no ce ntro do bast idor a parte
gas ta.

3. Co loque o trabalho deb aixo da agulha
e abaixe a barra do calcador para que
fu nc io ne a tensão .

4. Segure a linha da agulha liv rem ente na
mão esquerda, gire o volante e pu xe
para cima a linha da bobin a passando
pelo tecido . Segure amb as as linh as e
desça a agulha no tecido.

5. Contorne a superfície a ser cerzid a com
pontos ligei ros como retorç o.

6. Costu re sôbre a parte gast a, mov endo
o bastidor por debaixo da agu lha em
suave ângulo da parte bai xa esque rda
e parte alta direit a. Mant enha as linhas
de costura juntas e no mesmo compri
mento.

7. Completad a a costura em um a di reção,
cu bra a superf ic ie por c ima, perpendi
cularment e ao primeiro cerzido .
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Chapa dos Dentes Especial

Cerzido com Bastidor
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9. Cuidadocom sua áquina eCostura
A sua máq uina de co stu ra é um ref inado,
embora robusto, instrumento de prec isão,
e servi rá a você perfe itamente durante
muitos anos, se você tomar pe quenos e
simples cui da dos pa ra conservá-Ia em
boas co nd ições de func ionamento .
A freqüênc ia com que você necessitará
lim par e lubrificar a máqu in a, dependerá
de seu uso e de onde voc ê a guarda.
Assumi ndo que você cos ture duas ou três
vêzes po r semana , o guia que a seguir
oferecemos poderá ser- lhe út i l. Mas se
você usar a sua máqui na cont inuamente,
limpe-a e Iub ritrque-a diàriamente. Caso
a máqui na es teja em lugar muito quente e
úmido, lub ri fiq ue-a com mai or freq üênc ia
do que o sugeri do.

limpeza e lubrificação
APROXIMAD AMENTE UMA VEZ
POR SEMANA
Desl igue a máqu ina da to mad a da parede.
Ret ire detritos e f iapos das pa rtes expos
tas.
Com um pano macio limpe :
• Discos de tensão.
• Est ica-fio e guias de linha.
• Barr a do pé ca lca dor e barra da agu lha.
• Caixa de bob ina (vej a pág ina 144 par a

remo ção).
• Chapa dos dentes e c hap a corre d iç a.
• Braço e base da máquina. Se neces

sário, umedeça o pano e limpe a su
perfíc ie da máqui na . Não use deter
gentes.

Remova a chapa dos dentes co nforme
descrito na página 22. Com uma escôva
limpe:
• Dentes impelente s.
• Área da lançadeira rotativa.
• Aplique um a gota de óleo nos pontos

indicad os.
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Limpe

Limpe - _ _

143



Remoção e Montagem da Caixa de Bobina

1. Gire o volante em sua direção até que
a agulha este ja na sua posição mais
alta.

2. Abra a chapa corrediça, remova a chapa
dos dentes (veja página 22) e remova
a bobina.

3. Levante e puxe para a direita a mola
amortecedora da ca ixa de bobina, con
forme mostra a i lustração.

4. Para remover a caixa de bobina, gire-a
para a direita e levante-a. .

5. Coloque a caixa de bobina de tal modo
que o sulco existente abaixo da mola
de tensão se encaixe no anel da lan
çadeira rotativa e a reentrância da caixa
de bobina abrace o pino de posiciona
mento existente abaixo dos dentes im
pelentes.

6. Gire a caixa de bobina para a esquerda,
empurre a mola amortecedora para a
esquerda até que se encaixe em sua
posiçâo.

7. Recoloque a bobina, a chapa dos dentes
e feche a chapa corrediça.
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Remoção e Montagem da

Caixa de Bobina

Pino Posici onador

/r:
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APROXIMADAMENTE UMA VEZ POR M~S

Lubrifique as Peças sob a Tampa Superior
e atrás da Chapa Frontal

• Levante a souretampa dos discos, solte
os parafusos A e B e remova a tampa
superior para c ima.

• Remova o parafuso C e a tampa frontal.

Removendo a Tampa Superior
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Removendo a Tampa Frontal
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• Aplique uma gota de óleo em cada um
dos pontos indicados.

• Ap lique 3 gotas de óleo nos pontos
ind icados por t

• Ap lique somente graxa SINGER nas en
grenagens.
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Lubrificando a Parte Superior da Máquina

14 9



Lubrifique a Parte Inferior da Máquina

• Remova os fiapos e poe ira e ap lique
uma gota de óleo em cad a um dos
pontos ind icados.

CASO A MAQUINA VENH A SER
GUARDADA

1 . Desl igu e a máq uina da tomada elét rica.

2 . Limpe t ôdas as partes externa s e por
trás da chapa frontal.

3 . Passe óleo com o pincel por tôdas as
partes externas e por trás da chapa

fronta l, saturando-as de óleo SINGER
para proteger co ntra ferru gem.
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quia para pequenos ajustes
Quando a Linha se Arrebentar
ou a Agulh se Quebrar

• A linha está corretamente colocada na
máquina?

• A agul ha (15 x 1), catálogo 2020. está
corretamente colocada e o para fuso de
fixação bem apertado?

• A agulh a é ret a e bem afiada?
• A linha está de acôrdo com a agulha?

A linha está livre de nós e defeitos?
• A linha da bob ina se desenrola livre-

mente? .
• A tensão da li nha da agulha não está

muito apertada?
• Está a caixa de bobina corretamente

co locada?
• A região da caixa de bob ina está livre

de detritos e fiapos?
• Estão os guias de linha e os discos de.

tensão também livres de detritos e
fiapos?

Lembre-se de:

• Retirar tôda linha da bob ina antes de
voltar a enchê-Ia.

• Encher bobina vazia antes de colocar
os acessórios na máquina.

• Manter sempre um disco mat riz no
porta-d iscos.

• Fechar a chapa corred iça após ter colo
cado a bobina na caixa de bob ina.

• Retirar a agulha do tec ido quando est i
ver acertando os ajustes da largura do
ponto e da posição da agulha.

• Limpar e lubrificar a sua máquina pe
riód icamente retirando detri tos e fiapos .

• Utilizar o seu livro de instruções. Foi
preparado para expl icar a maneira mais
correta de co mo fazer funcionar esta
notável máqu ina nova.
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AJUSTE DO ENCHEDOR DE BOBINA
Quando houver acumulo de linha na
bobina:
• Afrouxe o parafuso A.
• Puxe a lingueta B para a esquerda a

fim de dim inuir a quantidade de linha
na bobina.

• Aperte o parafuso A.

Quando houver pouca linha na bobina:
• Afrouxe o parafuso A.
• Puxe a lingueta B para a direita a fim

de aumentar a quantidade de linha na
bobina.

• Aperte o parafuso A.
AJUSTE DA TENSAO DA CORREIA
DO MOTOR
A tensão da correia do motor deve ser ape
nas suficiente para evitar que a correia
deslize.

Se a Correia do Motor Necessitar Ajuste:
• Afrouxe o parafuso do suporte do mo

tor , uma volta completa.
• Para aumentar a tensão da correia, des

loque o motor para baixo.
• Para diminu ir a tensão da correia, des

loque o motor para cima.
• Aperte o parafuso do suporte do motor.
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Menos
Cheio ....... Mais

he io

Aju te da Quantidade de
linha d Bobln

Parafuso do
Suporte do otor

Ajuste da Tensão da Corre ia do Motor
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SUBSTITUIÇAO DA LAMPADA DO
FAROLETE

• Desligue a tornada da parede antes de
retirar a lâmpada velha.

• Levante a concha do Farolete.

• Como retirar a lâmpada: Comprlrna a
lâmpada no soquete e, ao mesmo tem
po, gire-a no sentido ind icado para
soltar o pino da lâmpada (não tente
desenroscar a lâmpada).

• Como colocar a lâmpada: Comprima a
nova lâmpada de maneira que o pino
entre na ranhu ra do suporte, e gi re na
dire ção indicada para prender a lâm
pada na posição.
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Substituição da Lãmpada do Farolete
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COMO COLOCAR A CHAPA CORREDiÇA

Você nunca prec isará remover a chapa
corrediça, se porém, acidenta lmente ela
fôr removida, será fácil colocá-Ia nova
mente.
• Levante o pé calcador EI assegure-se

que a agulha está em sua posição mais
alta.

• Coloque a chapa corred iça em seu
encaixe, porém recuada de modo a não
cobrir a mola retentora, conforme ilus
tra a figura.

• Com uma pequena chav e de fenda le
vante, uma de cada vez, as extremida
des da mola retentora e encaixe-as na
ranhura existente na face inferior da
chapa corrediça.

• Cuidadosamente puxe a chapa corredi
ça em sua direção.

Colocando a Chapa Corrediça

Levante o
Pé Calcador e a
Barr a de Agulha

Levante as Extremidades da
Mola Retentora e Encaixe

nas Ranhuras da
Chapa Corredi ça
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