


Sapatilha para Costura Reta

Sapatilha para Zippers

Sapatilha para Casas

Sapatilha para Uso Geral

P~ CALCADOR
• Pé calcador com Sapatilhas de troca

rápida:
Sapatilha para uso geral
Sapatilha para costura reta
Sapatilha para casas
Sapatilha para zipers
Sapatilha especial

• Pregador de botões (inteiriço).

Sapatilha para Uso Geral

Pode ser usada para costura reta e em
zig-zag.

Sapatilha para Costura Reta

Esta sapatilha, usada somente para cos
tura reta, é recomendada para costura em
tecidos delicados.

Sapatilha para Casas

Moldada em plástico transparente para
permitir a visibilidade durante a confecção
de casas para botões. Deve ser usada
quando se usar o Caseador automático do
4 posições. (pág. 61).

Sapatilha para Zipers

Facilita a costura perto de beiradas altas.
~ prática para costuras acordoadas e para
pregar zipers .

Sapatilha para Uso Especial

Usada para toda costura zig-zag fechada
(ou acetinada).

Pregador de Botões

Curto e aberto, segura firmemente o botão
de dois ou de quatro furos, facilitando o
trabalho de pregá-lo (páq. 60).

Sapatilha para
Uso Especial

Pregador de Botões

5



6

Parafuso do
Pé Calcador

Haste do Pé Calcador
,,

r
Pino do Pé Calcador

11

~~
Como Trocar a Sapatilha de Troca Rápida

I

~

"~. .

~
Como Troc r o Pé Calcador Inteiriço

COMO TROCAR AS SAPATILHAS
DE TROCA RAPIDA DO P~ CALCADOR
O pé calcador com sapatilhas de troca
rápida permitem trocar várias sapatilhas,
sem precisar apertar ou desapertar o pa
rafuso fixador.

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

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

3 . Pressione a ponta da sapatilha para ci
ma (o máximo que ele permitir), então
solte a sapatilha do encaixe do pino.

4 . Coloque uma nova sapatilha debaixo do
pé calcador, alinhando-se o pino com
o seu encaixe.

5. Abaixe a barra de pressão do pé cal
cador, de modo que este esteja alinha
do com o pino da sapatilha.

6. Pressione para baixo o parafuso fixador
até que o pé calcador se encaixe na
sapatilha.

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
calcador (não é necessário remover o
parafuso) e remova o pé calcador.

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

Use uma moeda para apertar ou soltar
o parafuso do pé calcador.



CHAPA DE AGULHA
Chapa de agulha de uso geral que pode
ser usada com qualquer sapatilha.
Chapa de agulha para costura reta que
deve ser usada com a sapat ilha para cos
tura reta.
Chapa de agulha para ponto corrente que
deve ser usada junto com os demais
accessórios quando se desejar formar
correntinha ou costurar em ponto corrente.
Chapa de agulha especial usada para cos
turas com movimento livre, pregar botões
e cerzir.

Como Trocar a Chapa de Agulha
• Gire o volante na sua direção até que

a agulha esteja em sua posição mais
alta.

• Levante o pé calcador.
• Abra a chapa corrediça.
• Com o polegar levante a extremidade

direita da chapa e remova-a puxando
para a direita.

• Enfie a chapa desejada sob o prisioneiro
da esquerda empurrando-a cuidadosa
mente para esquerda e aperte-a para
baixo até que se encaixe no pino da
direita.

• Feche a chapa corred iça.

Como Remover a Chapa de Agulha

Chapa de Agulha
de uso Geral

Chapa de Agulha
de Costura Reta

o Como Colocar a Chapa de Agulha

Chapa de Agulha
para Costura em

Ponto Corrente

Chapa de Agulha

Especial
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PINO PORTA CARRETEL PARA COSTURA
COM AGULHA DUPLA

o Porta Car ai ri!
C I com Ag Dop

• Este pino permite a colocação do se
gundo carretel, quando você usa agulha
dupla. (Veja pág. 35).

PRENDEDOR DE CARRETEL

• Prendedor grande montado em sua má
quina de costura, para prender carretéis
e retrozes de diãraetro grande ou médio.

• Prendedor pequeno extra para prender
retrozes de diâmetro pequeno.

Prendedor do C."..leI
GUIA DE COSTURA INVISIVEL

• O guia de costura invisível posiciona a
dobra do material à frente da agulha
para confecção de barras, tornando-as
perfeitas. (Veja pág. 59).

Gul de C tura Invlsive l

ALMOTOLIA DE ÓLEO

• Sua máquina de costura lhe prestará
serv iços durante longos anos, se você 
lhe dispensar alguns cuidados conforme
indicado no final deste livreto.

GUIA FIO PARA PONTO CORRENTE
RETENTOR DA LAÇADA
DO PONTO CORRENTE
CHAPA DE AGULHA PARA COSTURA
EM PONTO CORRENTE

• Usados para formação de correntinha
ou em ponto corrente. (Veja pág. 38).

Gul · par~
Ponto Cemente lI'

Almat 11. de 180 (

SINCEIl'

~Ii]~
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DISCOS-MATRIZ

A sua máquina vem provida de dois tipos
de discos intercambiáveis: discos simples
que produzem desenhos funcionais e de
corativos e os discos duplos que são usa
dos para desenhos elásticos e mais elabo
rados.

• Um disco duplo já vem montado na
máquina. Discos Simoles Discos Duplos

Cada disco traz na sua face o desenho
que produz para fácil identificação. Os
desenhos são ilustrados nas páginas 32
e 33.

Como Trocar os Discos-Matriz

• Gire o seletor dos discos para~

• Levante a sobretampa dos discos.
• Puxe o pino central do eixo dos discos.

Remova o disco.

• Instale outro disco, com o número vol
tado para cima e o rasgo alinhado com
a chaveta do eixo dos discos. Pressione
o disco encaixando-o.

• Gire o seletor dos discos para~ para
costuras com disco simples e para o
ponto vermelho ( • ) para costuras com
discos duplos.

Troc8l1do o. Disco.

Sobretampa dos Discos

<,

Disco

Poslclonador
do Disco

Porta-Discos
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2. Preparando para Co turar
funcionamento a motor ou
a pedal
FUNCIONAMENTO A MOTOR

Certif ique-se de que a corrente elétrica e a
voltagem correspondam à do motor da
máqu ina. Ligue o term inal (plug) à tomada
na parede.
Para ajustar a faixa de velocidade, press io
ne o interruptor MIN-MAX.
A veloc idade baixa (1VIIN) é usada para
encher bobinas, costuras com disco duplo
e qualquer costura em tecidos que requei
ram um controle mais cu idadoso.
A velocidade alta (MAX) é usada para to
dos os demais tipos de costura.
Para fazer funcionar a máquina pressione
o pedal ace lerador do controlador.

Este acelerador permite regular a velocida
de da máquina . Quanto maior a pressão,
mais rápida será a costura.

Farolete

O farolete acoplado atrás do braço da má
quina, ilumina o setor da costura. A luz é li
gada e desli.gada por meio de um interrup
tor colocado na parte superior do farolete .
Recomendamos desligar o plug da toma
da de força antes de trocar agulhas, pés
calcadores ou manejar a máquina, afim de
evitar que a máquina funcione acidental
mente .

Motor, Farolete e COntrolador

Desliga

~1
r ei?

( . ~/
~/

Farolete

Plug
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FUNCIONAMENTO A PEDAL

Familiarize-se com o pedal de sua má
quina. Coloque ambos os pés no pedal.
Gire o volante para a frente (ou, na sua
direção) e mova seus pés, suave e livre
mente, seguindo o movimento do pedal.
Pratique este movimento até que você
consiga começar o funcionamento da má
quina, girando o volante para a frente e
mantendo um movimento firme com o an
damento de seus pés.
Coloque um pedaço de tecido debaixo do
pé calcador e abaixe a barra do calcador.
Com a máquina desenfiada costure até que
você consiga guiar o tecido.

J

funcionamento a Pedal

Alavanca Ú
Levantadora /.
do Calcador ,

Guiando • 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 esco lhi as dependem do tecido a
ser costurado. A agulha deve ser bastante
fina para evitar que o tecido seja dani
ficado com furos grandes, mas deve ser
suficientemente grossa para penetrar no
tecido sem se entortar ou fletir.

o furo da agulha deve ser suficientemente
grande para dar passagem livre à linha:
uma agulha exageradamente fina irá des
fiar a linha.

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

Certifique-se de usar linhas do mesmo tipo
e mesma grossura na agulha e na bobina.

TABELA DE TECIDO, AGULHA, GROSSURA DE LINHA E COMPRIMENTO DO PONTO

,- - -.--
.' . .

• [i ~~.,-;~ l"lJ-0:"'"~ -,

[ :_". ~~.' l' rrJl'I~t:

VAPOROSOS - Tule, chlfon, rendas, Algodão 100-150
seda, organdi, malha e nylon muito fino. Nylon

FINOS - Batista, crepe, organdl, jersey,
voile, taíetá, seda, plástico leve.

LEVES - LAs finas, popellnes, piquet,
cretone, flanela e lã e gabardina.

MEIO PESADOS - Brins, casemlras, ga
bardina tropical, linhos, cortinados.

GROSSOS - Lona, brim grosso, tecidos
para casacos, tapeçaria.

QUALQUER TIPO - Festões decorativos.

MALHAS SINTETICAS E TECIDOS ELAS
TICOS - Malhas de poliester e nylon,
jersey, heianca, malha ciré, veludo
cotelê .

TECIDOS LEVES E MEDIOS - Pontos
decorativos com agulha dupla.

Algodão 80
Mercerizada 60

Mercerlzada .50
Algodão 50

Mercerlzada
Forte

Algodão 40-50

Mercerizada
Forte

Algodão 16-30

Mercerizada 50

Nylon
Mercerizada 50

Poliester

Mercerizada 50

Catálogo
2020

(15x1)

Catálogo
2020

(15x1)

Catálogo
2020
~15x1 )

Catálogo
2020

(15x1)

Catálogo
2020

(15x1)

Catálogo
2020
(15x1)

Catálogo
2045

Catálogo
2028
(dupla)

9 •

11

14

16

18

18

14

14

1 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

Micro 1

2 a 2,5

Micro 1

• Usada somente para costura . Não use para encher bobinas .
12



ENFIANDO A LINHA NA AGULHA
1. Coloque o carretel ou retr óz no pino. Se o carretel

tiver um rasgo para retenção da linha em uma das
flanges, coloque esta flange contra a almofada do
lado direito do pino. Se o carretel ou retróz tiver
um comprimento ou diâmetro ex cessivo use o pmo
vertical.

2. Coloque o prendedor apropriado, conforme figura
ao lado pressionando-o firmemente até impedir
que o carretel ou retr óz gire.

• Para um carretel de tamanho grande use o pren
dedor grande com a extremidade maior voltada
para o carretel.

• Para um carretel de tamanho médio use o pren
dedor grande com a extremidade menor vo ltada
para o carretel.

• Para retrozes com bastante ou pouca linha use o
prendedor pequeno que se en contra na sua caixa
de accessórios.

3. Levante o pé calcador e assegure-se de que a
agulha esteja em sua posição mais alta.

4. Passe a linha por todos os pontos indicados as
segurando-se de que:

• A linha tenha passado por entre os discos de ten
são. conforme mostra a página seguinte.

• Enfiar a linha na agulha de frente para trás, pu
xando uns 10 cms. de linha pelo orifício da agulha.

Carret.. ou Retr6z Gr-.de

~~~
Carretel ou Reiróz M6cl1o

Retr6z Multo Pequeno

f~ 1ill~ I

.J I"

".-

,

1fI ~~\ BOlunAfAAG\(~

-- - -
---.......
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Passando a linha pela Tendo

/

\
Linha do carretel

1. Enfie a linha pelo guia superior.

14

2. Mova a mão esquerda para a es
querda enganchando a linha sob
o guia Inferior.

4. Passe a linha entre os discos
pressionando a mola até a linha
se en anchar no guia fio à es
querda.

3. Puxe a linha para cima e posi
cione-a entre os discos.

5. Solte a linha permitindo que a
mola volte à sua posição normal.
Continue a enfiar a linha.



BOBinA J!lAGICA _
--=--

Barr a de Pressão.

Não deixe a li nha
enrolada ultrapassar
o anel externo

. //
~

Enchendo a Bobina

I
t

Passo 2 J -}
) .

J
Passo 3

j ) I

Passo 1

Passo 4

Este novo sistema permitirá a você uma
costura mais rápida do que nos modelos
até então conhecidos. Se acabar a linha
da bobina durante a costura você poderá
rebobiná-la sem removê-Ia da máquina.

Preparação

1. Levante a Barra de Pressão, para aliviar
a tensão na linha e girando o volante
na sua direção coloque a agulha na
sua posição mais alta.

2. Abra a Chapa Corrediça e certifique-se
que a bobina esteja vazia e perfeita
mente encaixada. (Para remoção da
bobina veja página 17).

3. Ajuste a alavanca posicionadora da
agulha no seu ponto central e a ala
vanca reguladora da largura do ponto
na posição de costura reta (vide pg. 20).

Enchendo a Bobina

1. Pressione o Botão Acionador para es
querda afim de ligar a bobina ao me
canismo enchedor.

2. Passe a linha por sobre o parafuso de
fixação do Pé Calcador e segure-a fir
memente.

3. Faça a máquina funcionar em veloci
dade baixa, ligando o interruptor em
MIN. Após algumas voltas puxe a ex
tremidade da linha.

Observe atentamente durante o enchi
mento não permitindo que a quantidade
de linha ultrapasse o limite inâicado.

4. Para desligar o Botão Acionador e o
mecanismo enchedor basta fechar a
Chapa Corrediça.

15



como rruciar a costura

o iníci o da costura, depois de encher a
bobina, depende sobretudo se a sua cos
tura começar na borda do tecido ou afas
tada dela.

INICIANDO A COSTURA NA BORDA DO
TECIDO

INICIANDO A COSTURA AFASTADA DA
BORDA

• Puxe para trás a linha sob o pé calcador
e corte-a.

• Posicione a agulha no tecido, onde de
sejar, e costure.

• Posicione a agulha na borda do tecido,
pressionando levemente o controlador
ou girando o volante manual.

• Abaixe o pé calcador e costure. A linha
contínua conduzida da agulha para a
bobina formará o ponto sobre a borda.

Nota: Se a linha da bobina terminar depois
de iniciada a costura, remova o te
cido, recarregue a bobina e siga os
dois ítens imediatamente preceden
tes.

Cortando a Linha Contínua

It/

1

Iniciando a ostura na Borda do Tecido
com Linha Continua

Iniciando a Costura Afastada da
Borda do Tecido

16



como trocar a bobina
REMOVENDO A BOBINA

Certifique-se de que a agulha esteja na
sua posição mais alta.

1. Abra a chapa corrediça e deixe o botão
acionador do enchedor de bobina na
posição de costura.

2. Com a ponta da unha levante a lingueta
t que segura a bobina.

3. Com a ponta do dedo colocado à direita
da Iingueta e sob o anel superior da
bobina, remova-a.

COLOCANDO A BOBINA VAZIA

1. Certifique-se de que as duas partes da
bobina estão firmemente apertadas.

2. Com a lingueta levantada coloque a
bobina dentro da caixa (parte maior
para cima), então abaixe a lingueta para
segurá-Ia,

3. Mantenha a chapa corrediça aberta até
que você tenha terminado de encher a
bobina.

REMOVENDO A LINHA DA BOBINA

Se não houver muita linha na bobina você
não precisa removê-Ia da máquina, sim
plesmente puxe a extremidade da "linha
através da chapa de agulha. Se houver
muita linha e você não quiser reservá-Ia
para outras costuras, desparafuse as duas
partes e remova a linha de uma só vez.

Removendo a Linha da Bobina

Removendo a Bobina

t

~-
Abra a Chapa Corrediça e

Levante a Ungueta

r:

Relire a Bobina

Coloca ndo uma Bobina Vazia

Coloque • Bobll\ll na CabUl

Abaixe a Lingueta

17
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Coloque a Bobina

Abaixe a Linguela

RECOLOCANDO UMA BOBINA CHEIA

Certifique-se de que a agulha esteja na
sua posição mais alta.
1. Abra a chapa corrediça e deixe o botão

acionador do enchedor de bobina na
posição de costura.

2. Puxe uns dez centímetros de linha da
bobina e coloque-a na caixa, deixando
o pedaço de linha solta do lado direito
da lingueta de fixação. Abaixe a Iin
gueta .

3. Feche a chapa corrediça, mantendo a
linha solta do lado de fora da chapa.

PUXANDO A LINHA DA BOBINA

1. Com a mão esquerda segure levemente
a linha de cima e com a mão direita
gire o volante na sua direção, até que
a agulha entre na abertura da chapa.

2. Continue girando o volante até que a
agulha suba, e com uma laçada traga
a linha de baixo para cima.

3. Puxe a laçada até que a extremidade li
vre da linha apareça sobre a chapa.
Coloque ambas as linhas debaixo do
pé calcador, diagonalmente para a es
querda.

18

Colocando uma Bobina Cheia

Puxando a Linha da Bobina

~~
LttbJ

/
/ -Jt j -.

(
,

/

Passe, 1 Passo 2 Passo 3



ajustando os controles

Indicador de Tenlio

Seletor dOI Dilcol

S I

Regulador da PrelSio ~
do P6 calcador

~---.- -~
~

Alavanca Reguladora
da Largura
do Ponto

AJUSTANDO A LARGURA DO PONTO

A Alavanca Reguladora da Largura do Pon
to regula a oscilação da agulha 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 facilitar as indicações para ajustes,
vamos associar números de O até 4 para
cada largura indicada por símbolos e nos
ajustes posteriores as larguras serão indi
cadas numericamente.
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 toda
costura reta, qualquer que seja a posição
da Alavanca Posicionadora da Agulha.

o 1 2 3 4

I I I I

AlevMCa Reguladora da Largura do Ponto

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.

19
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Alavanca oalclonedore da Agulhe

lavanca à Esquerda

AI vanca ao entro

AI vanca à Direita

AJUSTANDO A POSIÇAO DA AGULHA

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

Costura Reta

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

Costura Zig-Zag

A posição mais freqüentemente usada será
a central (.l). As posições à esquerda
(L ) ou à di reita ( J. ) são usadas quando
se deseja uma costura à esquerda ( L )
ou à direita (.!), por alguma razão es
pecial. Por exemplo: A posição à esquer
da (.L ) é usada para pregar botões. As
posições à esquerda ( .L ) e à direita ( J. )
são usadas para colocar uma costura
zig-zag estre ita à esquerda ou à di reita
em trabalhos decorativos.
Nunca faça mudança da posição da agu
lha, quando a mesma estiver no tecido.



REGULANDO A TEN8AO 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 acordo com a linha e o
tecido usados. Os números do indicador
eliminam qualquer dificuldade em retornar
a uma ajustagem anterior.

Um ajuste incorreto da tensão poderá en
fraquecer a costura funcional ou prejudicar
a costura ornamental.

Para costura funcional faça uma experiên
cia em uma amostra de tecido usando uma
tensão média na linha do carretel (indicado
pelo n.o 4). Se os pontos parecerem frou
xos, aumente a tensão. Se o tecido ficar
enrugado, diminua a tensão.

Para a costura ornamental deverá ser usa
da menor tensão (para instruções detalha
das sôbre o ajuste da tensão para o ponto
ornamental, veja página 30).

Tensões Equilibradas

Quando corretamente ajustadas, as ten
sões estarão equilibradas, permitindo que
as linhas se juntem no centro do tecido,
fazendo um ponto perfeito.

Tenaao da Linha da Agulha

Pouca Tensão

Multa Tensão

_LLL! _

Aumentar Diminuir Tendo Correta
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Para Aumen ar O

Ajustando Comprimento do Ponto

t ão de Retrocesso

Para Aumentar a Press o

Par Diminuir a Pre - o

22

AJUSTANDO O COMPRIMENTO
DO PONTO

o disco regulador do comprimento do pon
to controla 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 milímetros.
Quanto maior é o número, maior é o com
primento do ponto. Geralmente os pontos
mais curtos são indicados para tecidos
mais finos e os pontos mais longos para
os tecidos mais grossos. A região MICRO
entre O e 1, indica ponto de menos de
1 mm de comprimento que é usado para
costura acetinada.

Para regular o comprimento do ponto, bas
ta girar o disco para o comprimento do
ponto desejado, conforme indicado no pró
prio disco.

O botão de retrocesso, localizado no cen
tro do disco regulador do comprimento do
ponto, perm ite costurar para trás com o
comprimento do ponto aproximadamente
igual ao indicado no disco, para arrematar
as costuras. Para tanto basta pressionar
o botão até o máximo do seu curso.

REGULANDO A PRESSAO DO
PI: CALCADOR

O dial de pressão regula a pressão exer
cida pela sapatilha sobre o tecido. A pres
são correta é muito importante para que
o tecido possa ser movimentado suave e
uniformemente pelos den tes impelentes,
sem danificar-se.
• Para aumentar a pre são, gire o diai

para números maiores. Tecidos pesados
e ásperos requerem maiores pressões.

• Para diminuir a pressão, gire o di al para
números menores. Tecidos leves ou ma
cios (veludo) requerem pre sões me 
nores.

• Para cerzir, gire o dial para a posição o.



AJUSTANDO A ALAVANCA SELETORA
DOS PONTOS

A alavanca seletora dos pontos permite a
você escolher quaisquer dos três desenhos
permanentes da máquina ou então quais
quer dos discos intercambiáveis.

Para o ajuste basta mover a alavanca para
a esquerda ou direita até o desenho es
colhido.

Nota: Para maior facilidade no ajuste des
ta alavanca recomenda-se ajustar a ala
vanca reguladora da largura do ponto na
posição "O" (costura reta)

AJUSTANDO O SELETOR DOS DISCOS

o seletor dos discos permite a escolha dos
desenhos permanentes, dos desenhos pro
duzidos pelos discos simples e duplos e
também uma posição para permitir a troca
dos discos.

O ajuste é feito movendo as figuras do
disco seletor até .. no painel de controle.

• Para costurar com os desenhos perma
nentes ou com os discos simples mova
para c:!).

• Para costura com os discos duplos
mova para ( • ).

• Para a troca dos discos, gire o seleto r
paraàp .

Nota: Para facilitar a movimentação do
seletor dos discos, posicione a ala
vanca da largura do ponto em O
(costura reta) e pressione o botão
de retrocesso rápido, enquanto o
ajusta.

Seletor dos Discos
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3. Costura Reta AJUSTANDO AS ALAVANCAS

Antes de fazer qualquer ajuste na máqu i
na, cert if ique-se que a agu lha esteja em
sua posição mais alta.

lMgur8 do P

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

• Pé Calcador:

• Chapa de Agulha

.!
O
Conforme o Tec ido
Uso Geral ou Costu ra
Reta
Uso Geral ou Costu ra
Reta

N calcedor p.
eoetun Reta

Aln lendo . Coltun
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Quando o tecido ou o tipo de costura
requerer melhor controle você poderá usar
a sapatilha de costura reta e a chapa de
agulha de costura reta.

ALFINETANDO A COSTURA

Alfinetando-se a costura ganha-se tempo;
este processo pode ser usado em lugar do
alinhavo manual, quando se trabalha com
tecidos fáceis de manejar. Para se costu
rar sobre o alfinete é importante usar alf i
netes finos e corretamente colocados em
relação à direção da costura.
Coloque os alfinetes no tecido de modo
que:

• Os alfinetes estejam perpendiculares à
direção de costura.

• Os alfinetes estejam com as pontas
dirigidas para a borda da costura e
entrem no tecido de modo que o pé
calcador passe em sua largura total
sobre eles.

Os alfinetes devem se estender de ambos
os lados do pé calcador e nunca ser co
locados na face inferior da costura em
contacto com os dentes impelentes.



fazendo urna costura reta
Começando. Co""... (Continuação)

COM!ÇANtto 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
priada que aparece gravada na chapa de
agulha.

Posicione a agulha no tecido a cerca 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 ou
rela para arrematar o início da costura.

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

Começando a Costura,.

3/8"

I Vz"6

1

__

1
t-----'~..::;~-'I 3f4 "

5/8 "T
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TermInando a Costura
Guiando e Segurando o Tecido

A maior parte dos tecidos necessita ser
guiada somente na frente do pé calcador.
Alguns tecidos, entretanto, necessitam ser
segurados durante a costura.

Para tecidos vaporosos, malhas, tricôs,
etc., aplique leve tensão segurando a cos
tura na frente e por trás do pé calcador.
Para tecidos que esticam (como fio helan
ca), aplique uma tensão firme na frente
e por trás quando costurando na mesma
direção do esticamento. Para costuras em
direção diferente da do esticamento, cos
ture de maneira convencional , guiando o
tecido na frente do pé calcador.

Segurando o TecIdo

GuIando o Tecido

/

~/t

I
Ar

I

TERMINANDO A COSTURA

Pressione novamente o botão de retro
cesso e costure para trás cerca de 1 em,
arrematando o final da costura.

Com o estica-fio no seu ponto mais alto,
levante o pé calcador e ret ire o tecido.
Corte a linha no corta-fio ex istente atrás
na bucha da barra do pé calcador.

26



Costuras Curvas

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

\

Curv• .ele Dentro Curv. ele FOfll
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4. Costura Zig-Zag
como são feitos os desenhos

ornamentais
Todos os desenhos são produzidos pelos
discos-matriz. Alguns são permanentes
enquanto outros são intercambiáveis e
podem ser fac ilmente trocados. Os dese
nhos podem ser usados tanto para deco
ração como para usos práticos.

Existem do is tipos de discos: simples e

duplos. Os discos simples e os perma
nentes controlam o movimento lateral da
agulh a. Os discos duplos controlam o
movimento lateral da agulha bem como
o movimento para frente e para trás pro
duz indo desenhos decorativos muito inte
ressantes. Podem ser comb inados com os
discos permanentes da máquina.

~-r-~. - ~. ----.;,. - • - ~_. . - ~ - -;--. ~
,_ L. 'I - ..• t .
I ,'.. I. IJ . I . . . ,- " . . - . . •

I I I • I )~ I I ',. '))::-. "{'::j;i '.1,\1 1~.'llr:;l.~J ... •
~. . , . . '. '"
~ ( '. I • . • • J~
1\ 1_' . _. . -. ~

Os três discos per manentes da sua
máqu ina re roduz m os desenhos
mostrados direita. Para obtê-los
basta mover a alavanca seletora dos
pontos para a posição indicada no
painel de controle .

AJUSTE DO SELETOR DOS DISCOS

Gire o sei tor dos discos para a
direita até figura~ ficar debaixo
da figura ...

AJUSTE DO SELETOR DOS PONTOS

Zlg.Zeg Mulll
ZIg-Zeg

<,,

~,,

-=l,
I

<;
I,

~
:

<
Ponlo

Invl.ível

Para ajustai esta alavanca mova-a
para a esquerda ou direita até ali
nhar o pont desejado com o risco
da alavanca.

Nota: Antes de fazer qualquer ajuste
na máquina, certif ique-se que a agu
lha esteja em sua posição mais alta.

Para maio r faci lidade r come nda-se trazer
a alavanca de controle da largura do ponto
para posição de Cost ura Reta.
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AJUSTANDO A LARGURA DO PONTO

A Alavanca Reguladora da Largura do
Ponto controla a largura do desenho.
Para fazer o ponto zig-zag, passe a ala
vanca reguladora da largura do ponto, da
posição de costura reta O, para qualquer
das posições de 1 até 4. A largura do
desenho aumenta à medida que a alavanca
passa de 1 até 4.

AJUSTANDO A POSIÇAO DA AGULHA

A Alavanca Posicionadora da Agulha con 
trola a posição do ponto. A ajustagem da
alavanca no .l co loca a agulha na po
sição central de costura. A ajustagem da
.l e J. coloca a agulha na posição à es
querda e à direita, respectivamente quan
do a largura do ponto fôr menor que a
máxima (posição 4). A posiç ão .l é amais
usada e as posições L e J. são usadas
para efeitos especiais. Por exemplo: A
posição esquerda é usada para pregar
botões.

Levante a agulha fora do tecido antes de
mover a alavanca.

AJUSTANDO O COMPRIMENTO
DO PONTO

Qualquer 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
marcação MICRO, é usada para o ajuste
fino da costura zig-zag acetinada. Expl i
cação mais detalhada sobre o ajuste do
comprimento do ponto para costura ace
tinada será dada nas páginas seguintes.

o 1 2 3 4

I I I I

Ajustando a Largura do Ponto

J. l. .!.

Ajustando a Posiç o da Agulha

Disco Regulador do Comprimento do Ponto
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Muita Tensão

Tensão da Linha da Agulha

AJUSTE DO BALANCEAMENTO DOS
PONTOS EM COSTURA COM
DISCOS DUPLOS

AJUSTANDO A TENSAO 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 comprimento do ponto e a 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
sobre o tecido, nem franzir o tecido. Se os
pontos estiverem frouxos aumente a ten
são da linha, se o tec ido estiver franzindo
diminua a tensão da linha.

Durante a costura com os discos duplos
você poderá necessitar de ajustar o avan
ço para a frente e retrocesso para conse
guir um ótimo balanceamento do desenho
dos discos.
Antes de tentar qualquer ajuste (Alavanca
ajustada para a posição neutra T ), faça
uma amostra num pedaço do mesmo te
cido da sua roupa. Se necessitar de ajus
te, costure devagar e mova a alavanca de
ajuste enquanto costura.
• Mova a alavanca para a frente (em di

reção ao símbolo -) para fazer com
que os pontos para a frente e em re
trocesso se juntem.

• Mova a alavanca para trás (em direção
ao símbolo +) para separar os pontos
para frente e em retrocesso.Jn

Tensão
Correta

, I

~- Incorreto---'~
I I
I ~

~ :
I ~

~ ~
I I
I ~

~ ~
, I

I Alavanca de Balan- I

~ cea ento dos Pontos ~
I I

~_ _ Correto •~
I I
I I

Para separar
os pontos
mova a alavanca
para tráz .

Para juntar os
pontos mova a
alavanca para
a frente

Ajustando o Balanceamento dos Pontos Alavanca do Balanceamento dos Ponlos
em Posição Neutra

30



• Seletor dos Discos :
• Posição da Agu lha :
• Largura do Ponto:
• Comprimento do Ponto:

• PiI Calcador:
• Chapa de Agulha:

AJu'" do ComprImento do Ponto
p.' Co u AceUn..

..

•
• Ponto : zlg-zag desejado ou G:J

• Disco Matr iz: Conforme padrão de
sejado
G)

l.
1 a 4
Entre O e 1
Uso Especial
Uso Geral

COSTURA ACETINADA

Costura acetinada é uma série de pontos
zig-zag bem juntos que forma uma super
fície suave semelhante ao cetim. E prática
para trabalhos úteis e decorativos.
Antes de trabalhar com pontos acetinados,
faça amostras para determinar os ajustes
para o comprimento do ponto e a tensão
da linha.
Tecidos leves geralmente requerem um

.reforço no ponto acetinado, para evitar o
enrugamento. Papel de seda é um material
adequado para reforço.

Ajuste do Comprimento do Ponto

1. Mova o disco regulador para a posição
1 e movimente a máquina à velocidade
lenta.

2. Com a máquina em movimento gire
gré'rjativamente o disco para O até que
os pontos formem uma superfície suave.

Ajuste da Tensão da Linha

A costura acetinada requer menos tensão
que a costura reta ou desenhos zig-zag
abertos. Além disso, quanto mais largo o
ponto acetinado, tanto mais leve deve ser
a tensão da linha.
Assim sendo, a largura do ponto máxima
requer a menor 'tensão, pontos acetinados
mais estreitos requerem algo mais.
Caso os pontos estejam muito apertados
ou o tecido fique franzido, diminua a ten
são girando o indicador para um numero
mais baixo.

Tensla Correta

AJust. da Tendo pa... C08Iu... AceUnada
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DISCOS SIMPLES

Os discos simples e intercambiáveis re- dos pontos em ~ e o sel eto r dos d iscos
pro duzem os desenhos mostrados aba ixo. em (C). Ajust e em segu id a a largura do
O seu uso se faz colocando o disco desej a- ponto, pos ição da agulha e a tensão da
do na máqu ina (veja as instruções na pá- linha co mo em costu ra com os discos per
gina 9), e co locando a alavan ca se let ora manentes.

5

Seta

6

Dominó

12

Muralha de Tróia

13

Diamante

19

Bola

27

Fagote

32

30

Plataforma

351 352 353

Crescente ElCalope Fechado Plrlmlde

354

Chave

355

Bandeira



DISCOS DUPLOS

Os discos duplos reproduzem os desenhos
mostrados abaixo.

Para usar o disco duplo basta colocá-lo
na máquina (veja instruções na página 9).
Ajuste todas as alavancas no ponto ver
melho (.). Ajuste a posição da agulha
e a largura do ponto e a tensão da linha
da mesma forma que nos discos perrna-

nentes. Use também o pé calcador es
pecial.

Pode-se usar o disco duplo em combina
ção com um dos discos permanentes (veja
instruções na página 34).

Nota: Ao costurar com disco duplo use a
velocidade baixa, ligando o interruptor
em MIN.

1- I l ~. - ,- _ ,'1 , , - I ,- -

._. 1 II ' •• 1 ';' 1 ri" rI .1. ,,_ 11ljif li : I III t _ '_ "'-_ ~I JI_'"":~

300 Ponto Elástico
Ponto versátil e de uso variado.
Pode também ser usado para fazer
uma co stura reta elástica em ma
lhas e tecidos que esticam.

301 Tulipa
Um desenho atraente para traba
lhos de decoração.

303 Patinho
Um desenho bonito para decorar
roupas de crianças.

304 Nascer do Sol
Um desenho ideal para as beira
das.

305 Chave Grega
Um desenho atraente para decorar
as beiradas das roupas.

307 Ponto Overlock Elástico
Para arremate de bainhas em ma
lhas e tecidos elást icos, em uma
só operação.

COMO ENCONTRAR O INICIO
DO DESENHO

O início do desenho é encontrado ajus
tando a seta que aparece na face do disco
duplo com a marca existente na borda
direita da abertura para o disco na tampa
superior.

_~__~__~__~_Jri __~_

\..-.r~ \._-.r~ \._-.r~ \..-.r~ \.._r~ ,._-.r~, _ _ .1 '---1 ' __..! ' __J ' __.1 ' __J_

-. 1--1 ,--, '--I '--I 1--' '--1 '--I ,--, 1-

LJ Lj Lj LJ ~j LJ ~j ~J I_J

Indicadores do Início do De nho
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DESENHOS COMBINADOS das combinações estão mostradas abaixo
com as ajustagens.

Você poderá obter novos desenhos se Certifique-se de que a agulha esteja fora
combinar os discos duplos com os discos do tecido antes de fazer quaisquer ajus
permanentes da sua máquina. Algumas teso

~
0/

~~ ",/<» v

~
<» '</
<» ~

Para reproduzi os I <»
~desenhos à direita,

~ ~use os ajustes
<» ~mostrados abaixo.

~
~ §<» ~

~
g~ ~<>,

:~ ~: :~~: :~~: :;~:
<:

Seleto r dos Pontos <-

Disco Duplo 300 303 307 300 305 300

Largura do Ponto 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4
Comprimento do Ponto

Posição da Ag lha .L .L .L .L .L l.

Seletor do Disco e e e e e •
Ponto Vermelho( e ) para todos os desenhoI
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5. Costura com Agulha Dupla 3. Introduza a agulha dupla no prendedor
com a parte chata para trás. O pren
dedor possui um dispositivo que impede
a colocação em outra pos ição.

4. Aperte o parafuso fixador.
Esta máquina usa agulha dupla - catá
logo 2028 n.v 14 - 2 mm entrepontas.

como passar as linhas
Passe a linha do mesmo modo util izado
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
fu ro apropriado.

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

fixador e retire a 3. Passe somente uma das linhas pelo
último guia-fio antes da agulha.

Eleve a barra de agulha até o seu pon
to mais alto , girando o volante na sua
direção.

2. Afrouxe o parafuso
agu lha existente.

Usando a agulha dupla você obterá cos
turas paralelas a curta distância. Você
pode escolher entre a costura reta e qual
quer dos discos-matriz.
Para costura com agulha dupla você
deve usar a chapa de agulha de uso geral,
tanto para costura reta, como para costura
zig-zag. Para costuras acetinadas com
agulha dupla, deve ser usada a sapatilha
de uso especial , caso contrário use a sa
patilha de uso gera!.

como colocar a agulha dupla
1.

Como Colocar a Agulha Dupla

~
6) d~!)J

Pontos Onde P...., •• Unha.
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ajustes da máquina

COSTURA RETA COM AGULHA DUPLA

o • Largu ra do Ponto :

• Posição da Agulha:

• Pé Calcador :

• Chapa de ~gulha :

(O)

Somente à esquerda

Uso Geral

Uso Gera l

COSTURA COM DISCOS PERMANENTES
E INTERCAMBIAVEIS COM AGULHA
DUPLA

.l ..

•..,.,..

• Ponto:

• Discos:

• Larg ura do Ponto:

• Posição da Agulha:

• Seletor dos Discos:

• Pé Calcado r:

• Ch apa de Agu lha:

Todos

Todos

No máximo 2

Some nte à esquerda

G:-
Uso Geral para pontos

aber tos ou Uso Espec ial

para pontos fecha dos

Uso Geral

COSTURA COM DISCO DUPLO COM
AGULHA DUPLA
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1 2
I t

•
•
~

• Ponto :

• Disco Duplo:

• Largura do Ponto :

• Posição da Agulha :

• Comprimento do Ponto :

• Seletor do Disco :

• Pé Calcador :

• Chapa de Agu lha :

•G:l
Todos

No máximo 2

Somente à esquerda

4

( .)

Uso Especial

Uso Ger al
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Ponto Vermelho

P.r. reproduzir
os deMnhos ..
dlreHa UM os
.just.. e dllCO.
mo.lr.doa
.balxo.

SeIetor dos
Ponloa

DIICO. Duplos
ou Slmple.

urgul'1ldo
Ponto

Po.lçlo d.
Agullul

Comprimento
cio Ponto

•...

305

1·2

J.

•

4

300

2

J.

•

4

....
I
I
I

<;
I
I
I

<
I
I
I
I

<
I
I
I

<
I
I
I
I

<,
I,
I

<
I
I
I
I

<
I
I
I
I

",

1-2

J.

•

12

2

MICRO

•

1-2

J.

MICRO
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6. Costura com Ponto Corrente

CostUrII l;om ponto corrente

A costura com ponto corrente tem a apa
rência de uma costura normal na face de
fora porém mostra uma série de laçadas
no reverso do tecido. As laçadas são for
madas somente pela linha superior e por
tanto você não necessitará de encher a
bobina. Este tipo de costura pode ser
desmanchado facilmente se você desfizer
o primeiro ponto e puxar a ponta do fio.
O ponto corrente é ideal para fazer alinha
vos ou costuras temporárias onde você
necessite desmanchar a costura.

Acessórios para costura
com ponto corrente

Chapa de Agul ha

Retentor da Laçada
do Ponto CorrenteGuia Fio

Certifique-se de que a agulha esteja em
sua posição mais alta.

1. Levante o pé calcador, abra a chapa
corrediça e remova a bobina.

2. Remova a chapa de agulha de uso
geral.

3. Coloque a chapa de agulha para costu
ra em ponto corrente.

4. Posicione o retentor da laçada do ponto
na caixa de bobina.

preparação

C'Ostura normel

-

Mont do os Aceuórlo.
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5. Monte o guia-fio para costura de ponto
corrente na abertura do estica-fio con
forme figura ao lado.

6. Enfie a sua máquina da mesma forma
que para costuras regulares mas passe
a linha pelo guia-fio após passar pelo
orifício do estica-fio. As linhas reco
mendadas para este tipo de costura
são as de grossura média e fina tais
como a de algodão 50, linha de bordar
e usadas com agulha n.O 14.

7. Ajuste a tensão superior para a mesma
graduação que para costuras retas nor
mais. Quando a tensão superior estiver
corretamente ajustada, a linha de cos
tura corrente ficará bem lisa e uniforme.
Se o tecido ficar repuxado é sinal de
que a tensão está muito alta. Se as
laçadas estiverem grandes e irregulares
é sinal de tensão muito baixa.

Guia FIo

TenlAo Correta

Pouca Tenlio Multa Tensao
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costuras com ponto corrente

Formando a Corr nll nha

• Largura do Ponto :
• Posição da Agulha:
• Seletor dos Discos :
• Comprimen to do Ponto :

• Chapa de Ag ulha:
• Pé Calcador:

• Guia-fio para Ponto
Corrente

• Prendedor de Ponto
Corrente

o
J.
~

1,5 a 2
Para Po.nto Corrente
Uso Geral ou Costu ra
Reta

40

Começando a Costura
após formar a CorrentLnha

.
----

Soltando a Laçada da ..'áqulna

COMEÇANDO UMA COSTURA DE
PONTO CORRENTE E FORMANDO
A CORRENTINHA

1. Gire o volante na sua direção até posi
cionar a agulha bem na beirada do
tecido.

2. Costure até o fim do tec ido . Continue
a costurar fazendo uma correntinha de
uns 5 centímetros. Não costure em re
trocesso pois a máquina somente cos
tura para frente com este ponto.

3. Corte a correntinha entre o tecido e o
pé calcador.

SOLTANDO A LAÇADA DA MAQUINA

Ao terminar a costura com ponto corrente,
a laçada pode ser facilmente removida
da máquina.
1. Levante o pé calcador.
2. Segure a ponta da correntinha com a

mão esquerda.
3. Gire o volante na sua direção até que

a agulha esteja totalmente dentro do
furo da chapa.

4. Gire agora o volante para trás len
tamente puxando ao mesmo tempo a
correntinha a qual se soltará enquanto
a agulha sai do furo da chapa.



Terminando e Costure

3

TERMINANDO A COSTURA DE PONTO
CORRENTE NO TECIDO

As vezes você será obrigado a terminar
a sua costura antes de acabar o tecido.
As costuras temporárias bem como pre
gas podem ser feitas como segue:
• Pare a máquina no ponto desejado.

Certifique-se de que o estica-fio esteja
na sua posição mais alta.

• Levante o pé calcador.
1. Puxe a linha após o estica-fio formando

uma laçada entre o mesmo e o guia-fio.
2. Passe uma tesoura debaixo do pé cal-

4

5

cador para puxar a linha frouxa forman
do uma laçada à esquerda do pé cal
cador.

3. Segure a laçada e corte a linha perto
do término da costura.

4. Remova o tecido da máquina puxando
para trás da máquina. A ponta da linha
aparecerá por baixo do tecido (no aves
so) formando um nó temporário.

5. Se você quiser prender este nó tempo
rário pegue a ponta e amarre com
agulha manual.
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Removendo a Coalura

1

2

3

REMOVENDO A COSTURA DE
PONTO CORRENTE
O ponto corrente pode ser removido facil
mente em poucos instantes desmanchando
o ultimo ponto e puxando a ponta do fio.
1. Corte a última laçada formada no aves

so do tecido.
2. Puxe a ponta livre da linha na face da

frente do tecido.

3. Puxe a ponta do fio removendo a cos
tura completamente.

REMOVENDO OS ACESSORIOS PARA A
COSTURA COM PONTO CORRENTE
Solte a linha da máquina e certifique-se
de que a agulha esteja na sua posição
mais alta.

1. Abra a chapa corred iça e retire o reten
tor da laçada do ponto corrente.

2. Coloque a bobina e baixe a Iingueta
posicionadora.

3. Troque a chapa de agulha pela de uso
geral ou costura reta. Feche a chapa
corrediça.

4. Remova a linha do guia-fio para ponto
corrente.

5. Remova o guia-fio.



7. Co tura e vimento Livre
Na costura de mov imento livre reti ra-se o
pé calcador, e no seu lugar você mesma
controla o movimento do tecido por meio
de um bast idor. Pode-se fazer costura reta
ou zig-zag . Como você pode mov imentar
o bastidor em qualquer di reção, a costura
de movimento livre é útil para bordados
de desenhos comp licados.

Nos bordados voc ê pode rá var iar o com
primento do ponto, movendo o bast idor
mais rápida ou lentamente.

Nos cerzidos , o bast idor utilizado para o
movimento livre perm it irá manter o tec ido
firme e est icado, o que é de grande van
tagem quando o tec ido fôr leve ou suave.
e assim com probabilidade de enrugar.
Vide indicações na página 72.

preparando para costura de
movimento livre

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

2. Retire o pé calcador.

3. Coloque a Chapa de Agulha Espec ial.

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

5. Coloque o tec ido embaixo da agulha
e desça a barra do calcador para que
funcione a tensão da linha.

Bastidor

Chapa de Agulha Especial

Disco Regulador do Comprimento do Ponto
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assinatura

• Ponto :
• Seletor dos Discos:
• Posição da Agulha:
• Largura do Ponto:
• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcador:
• Ch apa de Agulha:

~

.l
1 a 4
MICRO
Nenhum
Uso Especial
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Assinatura

Se você deseja bordar um nome completo
num vestido ou camisa de criança, por
exemplo . .. . , você poderá fazê-lo costu
rando com bastidor e sem o pé calcador.
1. Sempre faça primeiramente uma amos

tra para determinar a regulagem certa
do ponto e do espaçamento.

2. Decalque ou risque as letras no lado
direito do tecido.

3. Caso o tecido seja leve ou de tramas
abertas, coloque um. reforço no avesso,
de cambraia ou organdi.

4. Coloque o tecido num bastidor suficien
temente grande para conter todo o de
senho. Assegure que o tecido esteja
bem esticado.

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

6. Gire o volante para a frente para levan
tar a linha da bobina passando pelo
tecido no início do desenho, e segure
ambas as linhas para começar a cos
tura.

7. Costure seguindo as linhas decalcadas,
mantendo uma velocidade constante
para que os pontos conservem um es
paço uniforme.

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



bordados de flores

Com um pouco de prática, você poderá
bordar flores nas toalhas de mesa, fronhas,
como também, nos vestidos e blusas, po
dendo criar seus próprios motivos ou co m
prá-los prontos para decalcar.

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

Quando estiver cobrindo linhas, coloque
os pontos em linhas paralelas movendo a
posição do bast idor conforme o desenho.
Para um ponto acetinado suave que absor
va luz, coloque pontos para lelos juntos.
movendo o bastidor devagar e com fir
meza. Para superfíc ies ásperas, mova o
bastidor mais rapid amente, permitindo que
alguns pontos se sobreponham.
Uma série de pontos vai-e-vem pode ser
usada para formar folhas ou flores.
Esta t cnica acrescenta variedade e deli
cadeza a muitos desenhos. Ao formar fo
lhas e as pétalas desta maneira é possível
levar a linha de um a out ro vai-e-vem
portanto eliminando a necessidade de
amarrar as linhas.

• Ponto :
• Seletor dos Discos:
• Posição da Agulha:
• Largura do Ponto:
• Comprimento do Ponto :
• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha:

I
~

J.
1 a 4
MICRO
Nenhum
Uso Especial

Mot de Flor

De nho de Flor . Folha Boi
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8. Co turan Ocomo Profi ional
costurando malhas ou
tecido elástico
Quando você costura tec idos elást icos ,
malhas duplas, tricô e jersey, escolha o
ponto que produz costura elástica. A ta
bela que damo a segui r lhe ajudará a
escolher o po to adequado para o seu
tecido.

Lembre-se de sar a agulha Singer catá
logo 2045 de ponta esférica quando estiver
costu rando em tecido de malh a sintét ica
ou tec ido elástico.

TABELA DE COSTURA ELASTICA

Costura Elésllc
DI co N\' 300
L rg. do Ponto - O

l><

l><~
Co tura Elástica
Disco N\' 300

l><~

I Zig-Zag Simples
Disco Permanente

··.,• Multi Zig-Zag,·· Disco Permanente.•·.'·"
<:

<: Costura Invisível
Disco Permanente

<:

~
Ponlo Overtock
Elástico
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Bainhas ftexiveis (abertas ou fechadas)
- Bainha de calcinhas - Cav s 
Costuras elásticas - Maiôs - Pregando
bolsos - Conserto de rasgões 
Reforço de bainhas.

Maiôs - Pregar rendas elásticas 
Costuras em lingerle e Cintas elásllcas.

Costura em geral para tecido elástico
- Costura em lingerie - Pregar ca·
darços de reforço - Costuras tomba
das - Chuleadas - Pregar rendas.

Bainhas ftexiveis de costura invisivel 
Costu ras tombadas sobrepostas - Bei·
radas em forma de concha para IIngerie
- Costuras em escada - Pregar ziper
com costura invisivel.

Pregar elástico e renda - Co tur s de
IIngerie e roupas de banho - Costuras
de cin tas e espa rt ilhos - Arremates de
costura - Arremates de cintas.

Bainhas de tecidos elásticos. arremates
do gancho. coz e acabamentos d bainhas
de shorts, cal ças de malha e maiôs.



GUIA DO E SEGURANDO O TECIDO

A maior parte dos teci dos ou malhas ne
cessita ser guiada somente na frente do
pé calcador, como demonstramos.

Alguns tecidos, entretanto, necessitam ser
segurados durante a costura.

Para teci dos vaporosos, malhas, tri côs,
etc., aplique leve tensão segurando a cos
tura na frente e por trás do pé calcador.
Para tec idos que esticam (como fio helan
ca), aplique uma tensão fir me na frente e
por trás quando costurando na mesma
direção do esticamento. Para costuras em
direção diferente da do esticamento, cos
ture de maneira convenc ional, guiando o
tecido na frente do pé calcador.

Aplicando I

I

ao tecido

lcando tendo firme
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COSTURAS ELASTICAS COSTURAS EM LlNGERIE

Para fazer uma costura em lingerie durá
vel e flexivel, 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.

•
• Ponto: ~
• Seletor dos Discos: (.)

• Disco : 300
• Balanceamento do Ponto: Neutro

• Posição da Ag ulha : J.
• Largura do Ponto: O
• Pé Calcador: Uso Especial
• Chapa de Agu lha: Uso Geral

Se você usar o ponto elástico reto (pro
duzido pelo disco 300) para costurar ma
lhas ou tecido elástico, você obterá um
ponto resist ente e elástico. Certifique-se
de usar agu lha Catálogo 2045 apropriada
para cost urar em malhas ou tecidos elás
ticos.
1. Faça primeiramente uma amostra com

o mesmo tecido para ajustar correta
mente a tensão da linha e o balancea
mento do ponto.

2. Costure guiando o tecido como se
fosse para costuras normais porém
deixando a máquina fazer os movimen
tos para frente e para trás enquanto
costura. Se o tecido apresentar elasti 
cidade muito grande, então deverá ser
guiada conforme instruções dadas na
página 47.

3. Após a costura passe a ferro.

• Ponto:
• Seletor dos Discos:
• Posição da Agulha :
• Largura do Ponto:
• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha :

I
~

J.
2
4
Uso Geral
Uso Geral

Costura reta elátlca
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ARREMATE EM ESCADINHA

A costura invisível é particularmente inte
ressante para arrematar costuras em ma
lha ou tecidos elásticos. Este 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 banho.

1. Faça primeiramente uma amostra para
ajustar o comprimento do ponto e a
tensão da linha da agulha ao seu te
cido (a tensão da linha da agulha de
verá ser inferior ao normal).

2. Corte o tecido de modo a deixar uma
beirada de 15 milímetros. Alinhave na
linha de costura.

3. Coloque o tecido sob o pé calcador e
costure de modo que os pontos de cos
tura reta caiam sobre o alinhavo da
linha de costura, e os pontos laterais
caiam voltados para o centro da peça.

4. Abra a costura, puxando o tecido dos
dois lados da costura para obter o efei
to de escadinha. Passe a ferro assen
tando as beiradas.

Fazendo o Arremate em Escadinha

~..:
G:;i

l.
4
1,5 a 2
Uso Geral
Uso Geral

• Ponto:
• Seleto r dos Discos:
• Posição da Agulha:
• Largura do Ponto:
• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha :

Abrindo a Costura para
Obter o Efeito de Escadinha
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ARREMATE DE COSTURA PARA
TECIDOS DE MALHA
Costuras em malha e tecidos elásticos
podem ser terminadas de uma s6 vez.
Existem 2 métodos para arrematar a bei
rada.
Método n.o 1: Recomendado para tecidos
firmes onde é suficiente deixar uma bei
rada de cerca de 6 milimetros.
Método n.O 2: Recomendado para tecidos
grossos de malha ou então tecidos que
desfiam ou têm tendência de se enrolar
nos quais se deixa uma beirada maior.
Faça primeiramente um teste que lhe aju
de a decidir qual dos métodos se adapta
melhor para o seu tecido. Use sempre
agulha Singer catãlogo 2045 com ponta
estérlca para êsses casos.

Método n.O 1:
1. Corte e ajuste a roupa, deixando cerca

de 15 milimetros para beirada. Alinhave
a costura.

2. Recorte a beirada deixando cerca de
6 milimetros do alinhavo.

3. Costure de forma que os pontos de
costura reta caiam sobre o alinhavo e
os pontos laterais caiam na beirad a.

Método n.O 2:
1. Corte e àjuste a roupa, deixando cerca

de 15 milimetros para beirada. Alinhave
a costura.

2. Costure de forma que os pontos de
costura reta caiam sobre o alinhavo e
os pontos laterais caiam sobre a bei
rada.

3. Passe a ferro e corte rente à beirada
As vezes se pode deixar a beirada sem
recorte par reforçar a roupa.

•
~

307
( .)

Neutro

J.
4
4

Uso Especial
Uso Geral

• Ponto:
• Disco :
• Seletor dos Discos:
• Balanceamento do Ponto:
• PoslçAo da Agulha:
• Largura do Ponto:
• Comprimento do Ponto:
• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha:

"odo n'? 2

50



PREGANDO ELASTICO

COSTURAS DE BEIRADAS E PESPONTOS

o elástico permanecerá flexível se ·você
pregá-lo com ponto Multi Zig-Zag. A cos
tura flexível deste ponto é muito útil na
confecção de lingerie e maiôs.

As beiradas em malhas e tecidos elásticos
desfiarão menos se tiverem um acabamen
to feito com costura elástica como a pro
duzida com o disco n.o 307 e eliminará a
tendência de se enrolar e ao mesmo tem
po se manterá elástica.

Pregando elástico

Acab-.nento de beirR"

~

J.
3 ou 4
Aprox. 1,5
Uso Geral
Uso Geral

• Ponto:
• Seletor dos Discos:
• Posição da Agu lha :
• Largura do Ponto :
• Comprimento do Ponto :

• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha :

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

2. Divida o elástico e a costura em 4 par
tes cada, para distribuir o elástico uni
formemente sobre a costura.

3. Costure segurando firmemente, para
que fique esticável depois de costurado.

• Faça uma amostra.
• Coloque uma linha de costura a cerca

de 12 mm da borda ou na face superior
quando for pespontar.

• Passe a ferro após a costura e recorte
o excesso de tecido bem rente à linha
da costura.

• Ponto :
• Disco:
• Seletor dos Discos:
• Balanceamento do Ponto:
• Posição da Agulha:
• Largura do Ponto:
• Comprimento do Ponto :

• Pé Calcador :
• Chapa de Agulha

307
( .)

Neutro

.!
4
4
Uso Geral ou Especial

Uso Geral

Aplicação de pe.pontoa
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sugestões para costurar em tecidos especiais

COURO PLASTICO VINILICO

• Use fita adesiva em lugar de alfinetes
ou alinhavos para prender as costuras,
zipers ou barras antes da costura final.

• Costure com ponto longo (3 a 4 mm).
Um ponto muito curto pode rasgar o
tec ido plástico.

• Costure corretamente sem variar muito
a velocidade da máquina pois você não
poderá desmanchar a costura sem dei
xar marcas dos furos da agulha.

• O lado brilhante do tecido vinllico às
vezes gruda em superfícies metálicas.
Para evitar que isto aconteça forre a
superfície metálica com papel macio.

• O pesponto antém as costuras e can
tos das roup s bem lisas, enfeitando-as
ao mesmo tempo.

• Para costu rar as pontas dos colarinhos
e lapelas faça um ou dois pontos em
sentido diagonal para permitir virá-lo
corretamente.

CIRI: (Tafatá a Malha Tricô)

• Não use alfinetes em nenhuma área da
roupa que fique visível.

• Use fita adesiva para unir as peças
zipers ou barras ao invés de alfinetes
ou alinhavos antes da costura final.

• Costure corretamente sem variar muito
a veloc idade da máquina pois você não
poderá desmanchar a costura sem dei
xar marcas dos furos da agulha.

• Costure aplicando tensão suave à frente
e atrás da agulha.

• Costure o ciré com ponto longo (3 a
4 mm) e costure as beiradas com pon
tos de chuleados.

• Costure ciré tipo malha com ponto mé
dio (2 mm) e use agulha cal. 2045.

Faça um ou :~ pontol em

sentido diagonal *ponta

COl tur.. de pontal em couro plAlllco
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TECIDOS AVELUDADOS

• Use alfinetes ao invés de al inhavos. Os
alf inetes devem ser colocados bem jun
tos e perpendiculares à direção da cos
tura. Os alfinetes devem estar coloca
dos na face superior do tec ido e nunca
em contacto com os dentes impelentes.
Os alfinetes com cabeças coloridas são
mais fáceis de serem removidos após
a costura.

• Costure em direção aos pontos onde o
alfinete entra no tecido.

• Costure com pontos longos (entre 3
e 4).

• Ã medida que você for costurando, use
uma agulha de crochê e vá alisando os
pelos para fora da costura.

• Costure deixando margem de 15 mm e
depois corte os pêlos da borda para
diminuir a grossura da costura.

• Costure uma tira de fita pré-encolhida
de cerca de 6 mm junto ao colarinho e
os ombros para reforço e estabilidade
da costura ou então passe uma linha
de costura com ponto reto elástico
(disco duplo n.o 300 com ponto reto).

• Recorte as penses e abra a costura com
os dedos e costure com ponto Zig-Zag
estreito e recorte o excesso de tecido.

VELUDO E PELúCIA

• Ajuste o Disco de Pressão no mínimo,
evitando assim amassar o tec ido.

• Marque e alinhave com linha de seda.

• Use agulha 2020, tamanho 11 , e uma
linha fina. Linhas de nyl on são as mais
rec omendadas para costura sob re estes
materi ais.

Alisando os Pelos para
fora da Linha de Costura

Costura em tecido aveludado

• Costure sempre no mesmo sent ido do
pelo.

• Una as costuras com alfinetes ou ali 
nhavo à mão e costu re co m leve tensão,
segurando o tecido, leveme lle, na frente
e atrás da agulha.

• Para costurar vel udo co telê, use agulha
fai xa amarela de po nta arredondada
(2045) e regul e o compri mento do ponto
menor do que o normal.
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Pregador de zlper
à direita da

agulha

Pregador de zlper
à esquerda da

agulha

Ajustando a posição do pregador de ziper

I
/

Costura Reta para Pregar Ziper

detalhes construtivos

ZIPERS

Nos armarinhos você poderá encontrar di
versas tipos de zipers, um dos quais ser
virá para o que você deseja usar. Qualquer
que seja o método usado para costurar o
ziper à roupa, se você usa o pregador de
ziper, será fácil fazer uma linha de costu
ra perto do ziper.

Costura Reta para Pregar Zíper

• Posição da Agulha:· .l
• Largura do Ponto: O
• Comprimento do Ponto: 1,5 a 2,5
• Pé Calcador: Pregador de Zlper
• Chapa de Agulha: Uso Geral

Como Colocar o Pregador de Ziper

Quando o zíper estiver à direita da agulha:

• Mova o espaçador do pregador de ziper
para a esquerda para permitir 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 zi
per para a direita, para permitir que a
haste entre no lado esquerdo do pé, de
forma que a agulha entre na fenda es
querda do pé.

o pregador de zíper é encaixado na haste
conforme instruções na página 6.



Costura Invisivel para Pregar Ziper

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.

• Ponto:
• Seletor dos Discos:
• Posição da Agulha:
• Largura do Ponto:
• Comprimento do Ponto'
• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha:

~

L
2 a 2,5
2
Pregador de
Uso Geral

Zlper
\

3. Pelo lado direito da roupa, alfinete 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
visível. Retire os alfinetes.

5. Coloque o pregador de ziper no lado
direito, conforme indicado no item
"Costura Reta para Pregar Ziper".

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

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

S. Ajuste 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 zíper
e os pontos laterais penetrem em al
gumas linhas da dobra.

9. Baixe o pregador de zíper e costure
lentamente.

10. Retire o alinhavo e passe a ferro.

Pregando Ziper com
Coslura Invisível

Zlper Pregado com
Costura Invlslvel
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Co.tura Interna de Gola Tranlparente
Costuras Internas de Golas Transparentes,
Vivos e Punhos

• Ponto :
• Seleto r dos Discos:
• Posição da Agu lh a:
• Largu ra do Ponto :
• Comprimenlo do Ponto :

• Pé Calcador:
• Chapa de Agu lha:

I
~

J.
1 a 2
MICRO
Uso Especial
Uso Geral
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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.



Costuras Acordoadas
A costura acordoada é um acabamento
profissional para capas de poltronas. rou
pas de crianças, blusas e lingerie. Para
fazer uma costura acordoada, faça primei
ramente a costura de vivo, e depois a cos
tura acordoada. Para ambas as costuras
use as seguintes regulagens e acessórios:

• Seletor dos Discos:
• Posição da Agulha :
• Largura do Ponto :
• Comprime.nto do Ponto:

• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha:

~

.!
O
Lige iramente mais
comprido que para
costuras comuns
Pregador de Ziper
Uso Geral

Costura de Vivo

Costure Rente ao Cordão
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Costure o Vivo do
Lado Direito

Costure Rente ao Cordão

Aplicação de Vivo na Costura

1 . Coloque o pregador de ziper do lado
direito da agulha de modo que o cor
dão fique do lado esquerdo.

2. Costure o vivo do lado direito da bei
rada simples, guie o pregador rente ao
cordão sem apertá-lo.

3 . Coloque o cordão costurado 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 cor
dão.

Costura de vivo
1 . Escolha um cordonê do tamanho dese

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

diâmetro do cordão mais 3 em).
3 . Costure tiras no sentido longitudinal
4 . Dobre o viés sobre o cordão juntando

as beiradas.
5 . Coloque o pregador de ziper do lado

esquerdo da agulha (para instruções
sobre colocação do pregador de ziper
veja página 54 ).

6. Baixe o pé calcador.
7 . Costure rente ao cordão, sem acumu

lar pontos contra o cordão puxando le
vemente a tira na frente e por trás do
pregador de ziper.

Aplicação de vivo na costura



PENSES

As penses ajudam a dar forma e estilo
à roupa. Geralmente são costuradas no
avesso da roupa, porém, amiúde aparecem
do lado direito como acabamento.

conforme

...
s:
O

Ao redor de 2 confor
me ' o tecido
Uso Geral ou Costura
Reta
Uso Geral ou Costura
Reta

I ou :;::
c:i)

.l
4
Cerca de 1
o tecido
Uso Geral
Uso Geral

Penses Comuns

• Pé Calcador:

• Seletor dos Discos :
• Posição da Agulha
• Largura do Ponto:
• Comprimento do Ponto :

• Chapa de Agulha :

1. Costure da beirada para dentro, termi·
nando gradativamente em ponta.

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

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

Penses na Entretela

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

1. Corte a pense na dobra da costura.

2. Junte as beiradas e pregue com alfine
tes sobre um reforço de algodãozinho.

3. Costure fazendo arremate no inicio e
no final da costura.

• Ponto:
• Seletor dos Discos:
• Posição da Agulha:
• Largura do Ponto:
• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha :

Penses Comuns

E teio de
ai odãozinho---

Beirada

Pe ses na Entretela
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1. Marque, vire e passe a ferro a bainha
como de costum e.

2. Faça um al inhavo gu ia a uns 12 mm
da beirada da bainha.

3. Coloque o Guia de Costura Invisível
juntamente com o pé calcador.

Alinhavo Gul.

.l
Conforme o Tecido
1,5 a 2,5
Uso Geral
Uso Geral

• Ponto :
• Seleto r dos Discos:
• Posição da Agul ha:
• Largura do Ponto :
• Comprimento do Ponto :

• Pé Calcador:
• Chapa de Agu lha :
• Guia de Costura Invisivel

4. Com o avesso para cima e o lado maior
do tec ido par a a esquerda, gire a bai
nha por baixo do tec ido produzindo uma
dob ra suave a 6 mm da extremidade.

5. Posic ione a bainha sob o pé calcador
com a flange frontal do guia apoiada
sobre os 6 mm da borda e a dobra sua
ve contra a parede da flange.

6. Costure de forma que os pontos de cos
tura reta fiquem na beirada da bainha
e os pontos laterais prendam a dobra.
Dur ante a costur gu ie a beirada da
bainha numa linha reta.

BAINHAS INVISIVEIS
A costura invisível propo rciona uma bai
nha durável e bem acabada, comparável
com a costu ra à mão. Adapta-se melhor
para bainhas retas ou ligeiramente cur
vas. Bainhas com cadarço, debruadas,
forradas ou beiradas rústicas, podem ser
feitas com costura inv isivel, com re lativa
fac ilidade. A costura invisível req uer um
pouco de prát ica, portanto faç a pr imeira
mente uma amostra.

B nha Inv .
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• Ponto: I
• Seletor dos Discos : c:!)

• Posição da Agulha : L
• Largura do Ponto: O a 4 conforme a d istânc ia

entre os furos do botão

• Pé Calcador: Pregador de Botões
• Chapa de Agulha : Especial

o espaço entre os furos do botão deter
mina o ajuste da largura do ponto. A gra
duação O deve ser usada sempre para
colocar a agulha na posição de prender
o ponto.
1 . Ajuste a posição da agulha à esquerda

e a largura do ponto em O. Posicione
o botão sob a sapatilha de maneira que
a agulha penetre no furo esquerdo e
então baixe o pé calcador. Gire o vo
lante em sua direção até que a agulha
esteja fora do botão e acima da sa
patilha.

2. Ajuste a largura do ponto para o outro
furo. Ao iniciar a costura, a agulha de
verá penetrar no furo direito. Faça seis
ou mais pontos nesta posição e termine
no furo esquerdo.

3. Para fixar a costura, ajuste a largura do
ponto novamente em O e faça mais três
pontos.



casas

Você poderá escolher entre dois métodos
para formar casas; usando o caseador
automático de quatro posições ou ajustando
os controles manualmente.
Nas páginas 63 e 66 encontram-se instru
ções detalhadas dos dois métodos, mas
basicamente, siga as instruções abaixo :

1. Faça uma amostra, usando um retalho
do seu tecido. Dobre o tecido conve
nientemente com um entreforro, se o
mesmo for de textura fina ou estirável.

2. Use linha fina para bordar e pouca
tensão na linha do carretel.

3. Use agulha n.> 11 para linha de bordar
e n.o 14 para linha de algodão.

POSIÇAO DAS CASAS

~ necessário ter linhas de guia correta
mente marcadas para que as casas con
servem uma distância uniforme da aba do
tecido; que o espaçamento entre as casas
seja constante e que as casas sigam a
trama do tecido.

Alinhave uma linha de centro no seu tra
balho. O espaço entre a linha de centro
e a borda deve ser igual ao diâmetro total
do botão. Desta forma o botão não ultra
passará a borda quando sua roupa estiver
abotoada.

Beirada

Linhe Central

Po"çlo d. c...
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Poslçao Horizontal sobre
o fIO da trama transversal

Posição Vertical sobre o
fio da trama vertical

Verificando o Comprimento da Casa

brindo a Casa
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COMO POSICIONAR AS CASAS

• Faça um alinhavo marcando a posição
de cada casa .

• As casas horizontais se estendem 4 mm
além da linha de cen tro, como il ustra a
figura ao lado, de maneira que o botão
fique no centro da casa quando for
abotoado.

• As casas verticais são posicionadas so
bre a linha de centro, conforme i lust rado
ao lado. Marque as extremidades da
casa, cruzando a linha de centro.

As distãncias entre as casas devem ser
sempre iguais.

COM PRI ENTO DAS CASAS

A casa deve ter comprimento suficiente
para que o botão passe pela abertura sem
estirar o tec ido. Pode-se calcular o com
primento exato medindo-se o diãmetro do
botão e adicionando-se sua espessura.
Marque então o comprimento a ser aberto
nas linhas de guia marcadas sobre o te
cido.

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 aos extremos. Po
nha um alfinete em cada extremo da linha
de corte para proteger o caseado,



COMO FORMAR CASAS COM
CASEADOR AUTOMATICO

As quatro posições para a sequencia de
casear estão situadas no disco regulador
do comprimento do ponto. Ao girar o dis
co para cada passo, sua máquina ajustará
automaticamente a posição da agulha,
largura e comprimento do ponto e a dire
ção da costura. Não é necessário movi
mentar o tecido, pois a máquina o fará.

Atenção: Não tente mover a alavanca posiciona
dora da agulha ou a alavanca regula
dora da largura do ponto quando estiver
usando o caseador automático de 4
posições.

• Ponto: I
• Seletor dos Discos : ~
• Pé Calcador: Sapatilha de plástico trans

parente de troca rápida
para casas

• Chapa de Agulha : Uso Geral

Procedimento:

• Para marcação das casas siga as ins
truções na página 61.

• Levante a agulha até sua posição mais
alta.

• Coloque o tecido sob o pé calcador,
alinhando a marcação da casa com a
marca existente no centro da sapati lha.

• Posicione o botão de retrocesso na po
sição neutra, conforme figura ao lado.
Se for necessário igualar a densidade
dos pontos nos lados direito e esquerdo,
siga as instruções de ajuste deste botão
na página 65.

Extremidade da Casa

Posição Inicial

Posição Neutra
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Passo 1

c

A

B

Passo 1: Costura Lateral

Com a agulha fora do tecido, gire o disco
regulador para a posição 1. Posicione a
agulha sobre o ponto A, no tecido, abaixe
o pé calcador e costure até a extremidade
da casa (ponto B). A marca do extremo
da casa deve ficar alinhada com a marca
horizontal da sapati lha.

Passo 2: Presilha

Levante a agulha fora do tecido, gire o
disco regulador para a posição 2 e faça
quatro ou cinco pontos até o ponto C.

Passo 3: Costura Lateral

Levante a agulha fora do tecido, gire o
disco regulador para a posição 3 e costure
o lado esquerdo até o início do lado direito
(ponto D).
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Passo 2

Passo 3

Passo <4

...
D

E

Passo 4: Presilha

Levante a agulha fora do tecido, gire o
disco regulador para a posição 4 e faça
quatro ou cinco pontos até a posição E.

Para realçar, dar aparência suave e maior
durabilidade, costure novamente sobre a
casa já feita, repetindo a seqüência dos
quatro passos.

Retire o tecido da máquina e corte o ex
cesso da linha superior. Amarre o excesso
da linha inferior e corte o que sobrar.

Com uma tesoura de ponta fina abra a
casa conforme descrito na página 62.
Quando terminar de casear, gire o disco
regulador para a esquerda até as regula
gens do comprimento do ponto, afim de
deixar a máquina pronta para costuras
normais.



AJUSTE DA DENSIDADE DOS PONTOS
NOS LADOS DIREITO E ESQUERDO
As diferenças entre as densidades dos
pontos nos lados direito e esquerdo da
casa (avanço e retrocesso) são igualadas
ajustando-se a posição do botão de retro
cesso. Uma ligeira rotação neste botão
produzirá um notável aumento da densr
dade dos pontos.
1. Faça uma amostra de casa com o botão

na posição neutra (ponto indicador do
botão alinhado com o triângulo gravado
no painel).

2. Se os pontos do lado direito estiverem
muito separados, gire o botão para a
direita da posição neutra até aumentar
a densidade dos pontos.

3. Se os pontos do lado esquerdo estive
rem muito separados, gire o botão para
a esquerda da posição neutra até au
mentar a densidade dos pontos.

Depois de completar a casa volte o botão
para a posição neutra.

Posição Neutra

Para Aumentar a Densidade
do Lado Direito

Para Aumentar a Densidade
do Lado EsquerdO
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E ha I rgur.. dOI po OI

Casas Manuais com Arremate
Ajustes:

~
~

.l
Veja exp licação
MICRO
Uso Especial
Uso Geral

Faça um teste com uma amostra do seu
tecido. Dobre o tecido, para aumentar a
espessura e, se for necessário, coloque
um entreforro para reforçar.

Para preparar e marcar a posição das ca
sas, siga as instruções da página 61.

Ajustes da Largura do Ponto

Você deverá usar dois ajustes da largura
do ponto: um para costura lateral e outro
para presilhas (fechamento das extremida
des da casa) .

Estas larguras podem variar conforme o
tamanho da casa que você necessita.

A ilustração ao lado mostra duas posslveis
combinações, ou seja, 1 e 3 (em cima)
para pequenos botões e 2 e 4 (embaixo]
para botões maiores.

• Ponto :
• Seletor dos Discos :
• Posição da Agu lha :
• Largura do Ponto:
• Comprimento do Ponto :

• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha :

Presil ha

Presilha

Coaruras
tarer 15

Co turas
later is
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F

D

E

o

CB

4
I

A

2

F
E

PROCEDIMENTO
Posicione a agulha à esquerda e a
alavanca reguladora da largura do
ponto de acordo com a largura dese
jada para as costuras laterais. Colo
que o material sob o pé calcador.

1. Costura lateral:
Posicione a agulha na posição A do
material conforme ilustra a figura.
Abaixe o pé calcador e costure até a
extremidade da marcação. Gire o vo
lante até que a agulha penetre na po
sição B do material. Levante o pé
calcador e dê meia volta no material
usando a agulha como eixo. Abaixe
o pé calcador. Faça um ponto gi
rando o volante com a mão, sem al
terar a largu ra do ponto, levando a
agulha ao ponto C do material.
2. Presilha:
Ajuste a largura do ponto para arre
mates e faça cerca de 6 pontos. Gire
o volante até que a agulha penetre no
material na posição D.
3. Costura lateral:
Reajuste a largura do ponto para cos
tura lateral. Complete o trabalho até
o ponto E. Deixe a agulha no ma
terial.

4. Presilha:

Ajuste a largura do ponto para arre
mates, pressione o botão de retro
cesso rápido e faça cerca de 6 pon
tos costurando para trás e termi
nando no ponto F.

5. Amarração:
Para amarrar o ponto ponha a ala
vanca reguladora da largura do ponto
na posição O e faça cerca de 3 pon
tos. Retire então a costura, puxe as
linhas para o avesso, amarre e corte.
Faça a abertura da casa, conforme
explicado na página 62.

4 5
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MONOGRAMAS, MOTIVOS APLICADOS
Muitos dos pontos decorativos de bor
dado podem ser usados para monogra
mas ou motivos aplicados, acrescentando
um toque pessoal a uma gola de blusa,
por exemplo, ou marcando com ponto
assinatura, a roupa de cama e mesa. Os
desenhos podem ser comprados ou cria
dos por você mesma.

Como Costurar um Monograma ou
Motivo A licado

toques decorativos

Monograma em Pontos
Zig-Zag e Dominó

• Ponto :
• Disco :
• Seletor dos Discos:
• Posiç ão da Agu lha :
• Largura do Ponto :
• Comprimento do Ponto :

• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha :

•! ou G.:J
Todos
C3)

l.
1 a 4
MICRO
Uso Especial
Uso Geral

Início do PontoY'O Desenhe

Seta

Ponto Seta em Motivo de Estrila
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1. Faça primeiramente uma amostra para
determinar o ponto de bordado ade
quado, o comprimento e largura do
ponto, a tensão da linha e 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 tra
mas abe rtas , alinhave no avesso um
reforço de cambraia ou organd i.

4. Após a costura apare ou recorte o
reforço rente à costura.

Como Encontrar o Início do Ponto
do Desenho
Quando você usar pontos decorativos em
um motivo a ser aplicado, sempre co
mece a costura no início do ponto do de
senho, isto é, no começo do "Diamante",
"80Ia" ou outro desenho qualquer que
você esteja usando. Como encontrar o
início :

1. Numa amostra de tecido. costure até
chegar ao final do desenho.

2. Levante o pé calcador e retire a
amostra.

3. Posicione o motivo a ser aplicado
debaixo da agulha, baixe o pé calca
dor e costure.



1. Costure, contornando o desenho com
ponto aplicação.

2. Recorte qualquer sobra de tecido nas
beiradas da costura. Retire o ali
nhavo.
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Método n~ 1
Aparando após a Costura

Pesponto

~ ou qualquer outro
conforme nec ess idade

<3J

l.
Conforme deseiado
MICRO
Uso Especial
Uso Geral

• Ponto .

APLlCAÇAO

O uso de aplicações acrescenta beleza e
realce às roupas de vestuário e roupas
de cama e mesa. Arremates com tecidos
diferentes ou da própria peça, podem ser
usados com grande efeito.

O ponto mais usado em aplicações é o
ponto zig-zag simples, bem fechado para
formar uma costura acetinada. A lar
gura desse ponto pode ser mudada para
adaptar tec idos de tipos e tramas dife
rentes. Muitos dos outros discos-matriz
poderão ser usados em aplicações com
pontos decorativos.
Antes de fazer qualquer aplicação, faça
primeiramente uma amostra para poder
decidir qual dos dois métodos seguintes
melhor se adapta ao seu tecido e desenho.

• Posicione o desenho
• Alinhave-o ao tecido

Método N.o 1

• Seleto r dos Discos :
• Pos ição da Agulha :
• Largura do Ponto :
• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha :

PESPONTO
Um modo prático e simples de realçar as
linhas de um vestido ou casaco, é colocar
uma ou mais fileiras de costuras nas go
las, palas , vistas, bolsos, mangas, etc .
Para um acabamento aparentando traba
lho de alfaiate. use linhas de costura reta.
Para decorar o trabalho use pontos orna
mentais.



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

2. Recorte as beiradas da costura.

3. Costure seguindo e cobrindo o con
torno da costura reta. Assim conse
guirá um acabamento suave, sem
necessidade de recorte. Retire o ali
nhavo.

I ou ~

~
Conforme padrão
desejado

la
Conforme desejado
MICRO
Uso Especial
Uso Geral

I ou ~
~

J.
O
1 a 1,5
Uso Especial
Uso Geral

Método N.O 2

• Posição da Agulha:
• largura do Ponto :
• Comprimento do Ponto :
• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha :

• Ponto:
• Seletor dos Discos :
• Posição da Agulha :
• Largura do Ponto:
• Compr imento do Ponto :
• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha

• Ponto:
• Seletor dos Discos
• Disco Matriz:

Método nC? 2
Costurando após o Recorte
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9. antend a aparência

REMENDOS

o ponto Multi-Zig-Zag é útil tanto para
remendar, como para costu ra cr iativa.
Forma uma firme e flexível amarra para
consertar rasgões e para reforçar elás
ticos. O ponto Zig-Zag é útil para fazer
pontos vai-e-vem para consertar lingerie.

Rasgos

1. Apare as bordas.

2. Coloque um reforço no avesso do
rasgo (não convém alinhavar ou pre
gar o reforço com alfinetes, desde
que você junte as beiradas, como in
dicado a seguir).

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

4. Diminua o comprimento do ponto no
final e nos cantos para dar maior re
sistência.

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

Arremates

Use o Ponto Zig-Zag no comprimento
do ponto acetinado (MICRO) para arre
matar ligas, bolsas, zipers, calças, etc.
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Arremate

Um Rasgo Emendado com

Ponto Multi Zig-Zag

@)

lo
1 a 4
1

Uso Geral
Uso Geral

• Ponto:
• Seletor dos Discos :
• Posição da Agulha :
• Largura do Ponto :
• Comprimento do Ponto :

• Pé Calcador:
• Chapa de Agu lha :



CERZIDO
Você pode escolher entre cerzir com ou
sem bastidor.

Cerzido sem Bastidor

1. Se a área a ser cerzida for aberta,
al inhave um remendo por baixo.

2. Coloque a área sob a agulha, abaixe
o pé calcador e costure movimentando
o tecido, com as mãos, para frente 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

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
funcione a tensão.

3. Segure a linha da agulha lívremente na
mão esquerda, gire o volante e puxe
para cima a linha da bobina, passando
pelo tecído.

4. Reforce a área a ser cerzida costurando
a 6 milímetros da borda. Costure atra
vés da área, movendo o bastidor para
frente e para trás em suave ângulo da
esquerda para direita. Mantenha as li
nhas de costura juntas e no mesmo
comprimento.

S. Completada a costura nesta direção,
costure novamente na direção perpen
dicular.

Quai squer
G!)

1.
O
MICRO
Nenhum
Uso Especial

• Pontos :
• Seletor dos Discos :
• Posição da Agulha :
• Largura do Ponto:
• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha :

Quaisquer
~

1.
O
1,5 a 2,5
Uso Geral
Uso Geral

O

• Ponto s:
• Seletor dos Discos:
• Posição da Ag 'Jlha:
• Largura do Por-to:
• Comprimento do Ponto :

• Pé Calcador :
• Chapa de Agulha:
• Pressão do Pé CaJcador :

Cerzido sem Bastidor Cerzido com Bastidor
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DEBRUM PAR COBERTORES

• Ponto :

• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha;

Pregando o debrum

Muitas vezes você poderá transformar
um velho cobertor em um novo, simples
mente trocando o debrum.

1. Retire o debrum velho.

2. Alinhave o novo debrum com fir meza.

3. Reduza a pressão do pé calcador e
aumente o comprimento do ponto, se
fôr necessário, para que o cobertor
corra livremente.

4. Costure e retire o alinhavo.

• Posição da I gulha:
• Largura do Ponto:
• Compr imento do Ponto :

Conforme ponto dese
[ado

• Seletor dos Discos: ~ Para discos permanen
tes ou discos íntercarn
bl ávels simples e Pon
to Vermelho (.) para
discos duplos

• Balanceamento do Ponto : Neutro para Discos
Duplos

.l
4
1 a 1,5 para os discos
simp les ou permanen
tes e 4 para os discos
duplos

Uso Geral ou Uso Especial
Uso Geral

ubltilulndo o d m
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Pregas

Pass1dor de correnlinha

PREGAS NAS COSTURAS
As pregas são geralmente usadas nas
cort inas , toalhas de mesa ou roupas de
crianças para evitar que elas fiquem pe
quenas devidas a encolhimento do tecido
ou para permit ir o aumento à med ida que
as crianças cresçam. O · uso de ponto
corrente evita o trabalho de desmanchar
a costura pois basta puxar a linha após
desmanchar o último ponto. As instru
ções para costura com ponto corrente
são dadas na página 38.

- -

I.

,~1J"~I .1

Ir ',:I'......
Pregas feitas com ponto corrente

PASSADORES DE CINTO E CORREN
TINHA PARA CINTOS
Os passadores e co rrent inhas tão difíce is
de fazer podem ser facilmente feitas com
o ponto de costura corrente. Para fazer
uma corrent inha in ic ie co m um ponto no
tec ido e depois faça a corrent inha fora
do tecido até o comprimento desejado e
em segu ida prenda a outra extremidade
com agulha apropriada. Use o compri
mento do ponto 2 para uma boa cor
rent inha. Para melhores instruções vej a
página 40.

Costurando e ancorando um passador de correntinha



áquina APROXIMADAMENTE UMA VEZ
POR SEMANA
Desligue a máquina da tomada da parede.
Retire detritos e fiapos das partes ex
postas.
Com um pano macio limpe:
• Discos de tensão.
e Estica-fio e guias de linha.
e Barra do pé calcador e barra da agu

lha.
Caixa de bobina (veja página 76 para
remoção).

o Chapa dos dentes e chapa corrediça.
e Braço e base da máquina. Se neces-

sário, umedeça o pano e limpe a su
perficie da máquina. Não use deter
gentes.

Remova a chapa de agulha conforme
descrito na página 7. Com uma escova
limpe :
e Dentes impelentes.
e Area da lançadeira rotativa.
e Aplique uma gota de óleo nos pontos

indicados.
-~-~------- _._---

A sua máquina de costura é um ref inado,
embora robusto, instrumento de precisão,
e servirá a você perfeitamente durante
mui tos anos, se você tomar pequenos e e
simples cu idados para conservá-Ia em
boas condições de funcionamento.
A frequência com que você necessitará
limpar e lubrif icar a máquina, dependerá
de seu uso e de onde você a guarda.
Assumindo que você costure duas ou três
vez s por semana, o guia que a seguir
oferecemos poderá ser- lhe útl I. Mas se
você usar a sua máquina continuamente,
limpe-a e lubrifique-a diariamente. Caso
a máquina esteja em lugar muito quente
e úmido, lubrifique-a com maior frequên
cia do que o sugerido.

10. Cuida ocom ua
de Cslura

limpeza e lubrificação

Umpe nlre os
DI8cos da Tendo

/
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Removen o a Caixa de Bobina

emova a caix
de bobin

Levante e puxe
para direi!

Coloque a caix a
de bob ina

Empurre para
esquerda

REMOVENDO A CAIXA DE BOBINA

Assegure-se de que a agulha esteja em
sua posição mais alta .
1. Abra a chapa corrediça e remova a

chapa de agu lha (instruções na pági
na 7).

2. Remova a bobina. Mantenha o botão
acionador do enchedor em posição de
costura.

3. Levante e puxe para a direita a mola
amortecedora da caixa de bobina.

4. Para remover a caixa de bobina, des
loque-a, conforme mostra a figura e
levante-a.

COLOCANDO A CAIXA DE BOBINA

1. Mantenha o botão acionador do enche
dor na posição de costura. Com a lin
gueta à direita da agulha, escorregue a
caixa para dentro da lançadeira de mo
do que o canal existente na sua perife
ria se encaixe na pista da lançadeira.

2. Gire a caixa, como mostrado, até que
a lingueta esteja no centro.

3. Empurre a mola amortecedora até que
se enca ixe em sua posição.

4. Recoloque a bobina e abaixe a Iingueta.
5. Recoloque a chapa de agulha e feche

a chapa corrediça.

76

Colocando a Caixa de Bobina
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• Aplique uma gota de óleo em cada
um dos pontos indicados.

APROXIMADAMENTE UMA VEZ
POR M~S

lubrifique as Peças sob a Tampa Supe.
rior e atrás da Chapa Frontal

• Levante a sobretampa dos discos, solte
os parafusos A e B e remova a tampa
superior para cima.

• Remova o parafuso C e a tampa fron
tal.

Lubriflcaçio da parte frontal da máquina
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• Aplique 3 gotas de óleo nos pontos
indicados por t

• Apl ique graxa somente nas engrena
gens.

Lubrifique a Parte Inferior da Máquina

• Remova os fiapos e poe ira e aplique
uma gota de óleo em cada um dos
pontos indicados.

CASO A MAQUINA VENHA A SER
GUARDADA

1 . Desligue a máquina da tomada elé
trica.

2 . Limpe todas as partes externas e por
trás da chapa frontal.

3 . Passe óleo com o pincel por todas as
partes externas e por trás da chapa
frontal, saturando-as de óleo SINGER
para proteger contra ferrugem.
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guia para pequenos ajustes.
Se a agulha quebrar, certifique-se
de que ...

• A agulha está reta e é adequada
para a linha usada.

• A agul ha está corretamente colocada.
• As alavancas de seleção da largura do

ponto e posição da agulha estão
corretamente ajus tadas para a costura
que está sendo feita .

• A largura do ponto não excede ao
ajuste n.o 2, quando estiver usando
agulha dupla.

• O pé calcador está firmemente colocado
na barra de pressão.

Se a linha da agulha quebrar, certifique-se
de que . . .

• A linha est passando corretamente por
lodos os pont os mostrados na página 13.

• A linha do carretel se desenrola
livremente.

• A linha não possui nó e não está
desf iada.

• O tamanho da agulha é adequado para
a linha.

• A tensão da linha não está muito alta .
• A bobina e a caixa de bob ina estão

corretamente co locadas.

Lembre-se de . . .

• Remover toda linha da bobina antes de
voltar a ench ê-Ia.

• Manter sempre um disco-matriz no
porta discos.

• Ajustar o disco regulador do
comprimento do ponto , quando não
estiver usando o caseador automático.
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Sub stllulçi da Lâmpada do Farolele

Levante as estremidades da mola retentora

e encaixe lias ran huras da chapa corrediça

AJUSTE DA TENSAO DA CORREIA
DO MOTOR
A tensão da correia do motor deve ser
apenas suficiente para evitar que a cor
reia 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,
desloque o motor para baixo.

• Para diminuir a tensão da correia,
desloque o motor para cima.

• Aperte o parafuso do suporte do mo-
tor.

SUBSTITUIÇAO DA LAMPADA DO
FAROLETE

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

• Levante a concha do Farolete.
• Como retirar a lâmpada: Comprima a

lâmpada no soquete e, ao mesmo
tempo, gire-a no sentido indicado 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 ranhura do suporte, e
gire na direção indicada para prender
a lâmpada na posição.

COMO COLOCAR A CHAPA CORREDiÇA

Você nunca precisará remover a chapa
corrediça, se porém, acidentalmente ela
fôr removida, será fácil colocá-Ia nova
mente.

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

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

• Com uma pequena chave 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 corre
diça em sua direção.



suas medidas pessoais
Este gráfico permite que você determine as suas medidas.
Para maior precisão, peça a uma outra pessoa para tirar
as suas medidas.

1. Torax inteiro (tire a med ida colocando a fita métrica acima do busto e
ao redor do torax) . . . .

2. Busto (tire a med ida colocando a fita métrica na linha do busto e ao
redor do tó rax) . .

3. Comprimento do ombro (direito)
4. Largura do ombro (costas) (medidas entre a cava direita e cava esquerda

na linha do ombro) . . . __. . .. _. . . . . . _. __ . . _..

5. Largura das costas (tire a medida de uma cava a outra 10 em abaixo
da linha do ombro) . . . . _.....

6. Comprimento do corpo (costas) (tira-se partindo da base do pescoço à
cintura na parte central das costas) . _

7. Ilura da pence frente (ombro ao busto)
B. Comprimento do corpo (frente) (tira-se part indo do ombro à cin tura) . .
9. Larg ura ao torax frontal (tira-se a med ida de uma cava a outra 8 em

abaixo do ombro na linha da cava) __ _. _. . _ _. .

10. Cintura (co locar a fita métrica em torno da cintura) . _. _ .
11a. Quadris (colocar a fita métrica em torno dos quadris 17 em abaixo

da ci ntura) - . - -
11b. Quadris (colocar a fita métrica em torno dos quadris 21 em abaixo

da cintura) _. - . _ _- _.. _. . - .

o
B-1f---MIIot".
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Como Colocar éI Agulha Dupla 35
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Costura com Ponto Corrente 38
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Certificado de Gerentie pere MAquines de Costure SINGER

A SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. assegura ao proprietário-consumidor da máquina de costura , garant ia
contra qualquer defeito de material (excetuando-se as agulhas e lâmpadas) ou de fabricação que nela se apresentar, pelo prazo
de seis meses, contado a partir da data de emissão da respectiva nota fiscal , de venda ao primeiro comprador, observado o que
se segue :

1. A SINGER restringe a sua responsabilidade ao conserto de peças com defeito de fabricação ou sua substitu ição por novas,
gratuitamente durante a vigência desta garantia . Havendo despesas com transporte . estas correrão por conta e risco do
comprador.

2 . A SINGER declara a gar3ntia nula e sem efeito se for constatado que a máquina abaixo expecificada sofreu qualquer dano
provocado pelo comprador por acidente , queda ou inobservância das instruções contidas no Manual. além do desgaste natu
ral. ou ainda sinais de haver sido violada. ajustada ou consertada por pessoas não autorizadas pela SINGER.

3. Nas localidades situadas num ra io de 30 Km das praças onde a SINGER mantém CENTROS de MODAS. inclui também a
obrigatoriedade do aprendizado do manejo inteiramente grátis. pois a SINGER não assume responsabilidades posteriores
pelo uso indevido da máquina .

4 . O presente Certificado de Garantia s6 terá validade quando apresentado juntamente com a Nota Fiscal de Compra , no ato da
inscrccão no CURSO DE MANEJO ou quando da visita do mecânico SINGER.

5 . Ao se dirigir ao CURSO DE MANEJO, leve consigo este livre to de instruções

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ CERTIFICADO DO CURSO DE MANEJO ~
~ MÁQUINA MODELO n9 ~
~ ~
~ CURSO N9. . NOME ~

- ~ ~
~ DATA I. .. I. ..... ...... .. ... ...... ................... ~
~ assinatura professora ~
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