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1. Conheça sua Máquina
de Costura Fo.c.ilila COM

BçBln!,J!lAGICA CI

• Marca de Fabrica da THE SINGER COMPANV
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_ peças principais e seus
• nomes:
•••••••••••••••••••••••••••••••
"•

1. Dleco Regulador da PreMio do Calcador ...
regula a pressão exata do pé calcador sobre
o tecido.

2. Estlca·Flo ...~ controla o fluxo de linha da agu
, íha. O sistema de enfiamento automático sjm

plifica e facilita o passamento da linha.
3. DllCos de Pré-Tensão.... garantem tensão apro

priada naIlnha durante a costura e enchimento
da bobina.

4. Gula·L1nha de Enflamento Auloméllco... sim
plifica e torna mais rápido o passamento da
linha.

5. Eixo Poria DllCOs",!alrlz. .. poslciona o disco
matriz permitindo sua rotação com o funciona
mento da máquina.

6. Quadro dos Pontos. .. indica os desenhos pro
duzidos .pelos discos matriz.

7. Diagrama de Enfianfento da Linha... mostra a
você os pontos por onde deve passar a linha.

8. Volanle ... transmite o movimento à máquina
e serve também para posicionar o estica-fio e
a agulha para enfiar á linha. Gire-o sempre
na sua direção.

9. Motor Elélrlco ... aciona a máquina por meio
de uma correia em V ligada ao volante ...
Velocidade controlada por um reostato.

10. Indicador Regulador da Tensão... permite re
gulagem exata da tensão para' qualquer tipo
ae tecldo,

11. Interruptor para Faixas de Velocidade •.• per
mite escolher a melhor velocidade de costura
para seu trabalho.

12. Alavanca Levantaaora dO P6 Calcador. .. levan
ta ou abaixa o pé calcador.

13. Cortador de Linha. .. incorporado na barra de
pressão por segurança e facilidade de uso.

14. Fixador da Agulha. " permite colocação em
apenas uma posição.

15. P6 Calcador... mantém o tecido firme contra
a chapa dos dentes, garantindo maior precisão
do ponto e movimentação de tecido. _

16. Chapa de Agulha. " ajuda a manter costuras
uniformes. Tem- marcação calibrada.

17. Chapa Corrediça. " abre-se, dando fácil acesso
à caixa de bobina, permitindo sua retirada e
troca da· bobina.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

•Alavanca Reguladora da Largura dQ Ponto... •
controla a largura do ponto zig-zag e ajusta •
a máquina para costura reta.

Alavanca Posicionadora da Agulha... permite.
posicionar a agulha à esquerda, no centro ou •
à direita, conforme a posição dos pontos de- •
sej ados,

Prendedor do Carretel... fixa o carretel no.
pino do carretel. •

Botão de Retrocesso. Rápido. " permite inver-.
ter rapidamente o sentido da costura (para
frente e para trás) conservando o comprimento •
do ponto. Ajusta o balanceamento dos pontos,.
ao se fazer casas com o Caseador Automático
de 4 posições. •

Disco Regulador do Comprimento do Ponto e •
Caseador Automático. '. permite a escolha dOS.
inúmeros comprimentos de ponto, inclusive o
micro ajuste necessário para a costura zig-zag, •
fechada ou acetinada e controle do caseador •
automático de 4 posições.

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

Bobina Transparente... permite que você veja •
a quantidade de linha existente.

Lingueta da Bobina... assegura a posição da •
bobina em seu lugar durante o funcionamento •
da máquina. Levanta ao toque do seu dedo •

para permitir a remoção da bobina.

Botão Acionador do Enchedor da Bobina... •
interrompe a costura e aciona o enchedor da •
bobina automaticamente, sem que sela neces
sário removê-Ia. •

Controlador ... regula a velocidade da máquina..
foi projetado para lhe oferecer conforto e sequ- •
rança. •••••'.r.
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sua máquina
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AGULHAS
• Uma agulha catálogo 2020 (15x1) núme

ro 14, colocada na máquina.
• Agulhas catálogo 2020 (15x1) para cos

turas comuns.
• Agulhas catálogo 2028, para costura

dupla. ,e
• Agulhas catálogo 2045, faixa amarela, •

para costuras em tecidos de malha sin- •
tética e tecidos elásticos.

Como Trocar a Agulha: e
1) Eleve a barra da agulha até o seu ponto e

mais alto, girando o volante na sua •
direção.

2) Afrouxe o parafuso fixador e retire a •
agulha. •

3) Introduza a nova agulha tanto quanto •
possível no seu prendedor, de maneira
que a parte chata fique voltada para •
trás e o canal comprido fique para a •
frente.
O prendedor possui um dispositivo que •
impede que a agulha seja colocada em •
outra posição. e

4) Aperte o parafuso fixador. •••

••
"Os acessórios 'que descrevemos a seguir

possibilitam a você realizar quase todos •
os tipos de costura, fácil e perfeitamente. e
Além disso, podem ser colocados e retira- •
dos com toda facilidade. Nem todos acom
panham sua máquina porém encontram-se •
à venda nas lojas Singer e revendedores •
autorizados. •••••••••

BOBINAS
• Uma bobina colocada em

de costura.
• Bobinas extras.

acessórios



Bobina Transparenle

.J,

Cal.
2020

Cal.
2028

Cal.
2045

Agulhas

Agulha

\
Parafuso Fixa do r

da Agulh a

Barril de Agulha

~rendedor da

/

Como Trocar a Agulha
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•p~ CALCADOR •
• Pé calcador com Sapatilhas de troca •

rápida:
Sapatilha para 'uso geral •
Sapatilha para costura reta •
Sapatilha para casas •
Sapatilha para zlpers '

. 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 de •
4 posições. (Veja pág. 92). '.
Sapatilha para Zipers
Facilita a costura perto de beiradas altas..
~ prática para costuras acordoadas e para •
pregar zipers. (Veja págs. 72 e 76)..
Sapatilha para Uso Especial
Usada para toda costura zig-zag fechada •
(ou acetinada). (Veja páq, 56). •
Pregador de Botões.
Curto e aberto, segura firmemente o botão •
de dois ou de quatro furos, facilitando o
trabalho de pregá-lo. (Veja pág. 86)..

••'.•••'.••



Sapalllha para Uso Geral

Sapalllha para Costura Reta

Sapatilha para Casas

Sapatilha para
Uso Especial

Sapalllha para Zipers

Pregador de Botões
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•COMO TROCAR AS SAPATILHAS •
DE TROCA RAPIDA DO P~ CALCADOR •
O pé calcador com sapatilhas de troca
rápida permite 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 •
maisalta..

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

3. Pressione a ponta da sapatilha para ci- •
ma (o máximo que ela permitir), então '.
solte a sapatilha do encaixe do pino. i.

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.. t.

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.

10
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/
Pino do Pé Calcador

I

Como Trocar a Sapatilha de Troca Rápida

Como Trocar o Pé Calcador Inteiriço
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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 sapatilha para cos
tura reta.
Chapa de agulha especial usada para cos
turas com movimento livre, pregar botões
e cerzir.

.~'.•••••

•I.
•'.••

Chapa de Agulha
Especial

12

Chapa de Agulha
de Uso Geral

Chapa de Agulha
de ~ostura Reta

Como Trocar a Cl'ia.pa 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 deseiada sob o prisioneiro.
da esquerda empúrdrando-a cuidadosa- •
mente para esquer a e aperte-a para
baixo até que se: encaixe no pino da I.
direita.

• Feche a chapa corrediça.



Como Remover 8 Chapa de Agulha

Como Colocar 8 Chapa de Agulha
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1

Número do
Disco Matriz

Disco Matriz

Desenho dos
Pontos

DISCOS MATRIZ

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

• Discos matriz adicionais inter
cambiáveis.

Como Retirar e Colocar os Discos Matriz

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

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

soltando-o automaticamente.
4) Pegue o disco e troque-o por um novo

que você instalará no' mesmo 'ugar
pressionando-o para baixo para encai
xá-Ia. O disco ficará preso por um par
de molas fixadoras.

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

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

••'.••'.•••'.•
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Como Trocar o D coa M triz

Para Remover e colocar os Discos Matriz

Tampa do Disco

Extralor do Disco Disco

Porta-Discos
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ALMOTOLIA DE óLEO

PRENDEDOR DE CARRETEL

GUIA DE COSTURA INVISIVEL

PINO PORTA CARRETEL PARA COSTURA
COM AGULHA DUPLA

.'!
•••••.,
••••'.'.••••••'.'.'.• Almotolia de óleo SINGER. Sua máquina '.

de costura lhe prestará serviços durante.
longos anos, se você lhe dispensar al- •guns cuidados conforme indicado no
final deste Iivreto. •

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

• Para colocá-lo, afrouxe o parafuso do
pé calcador, enfie-o entre o parafuso e
a haste do pé calcador e aperte nova
mente o parafuso.

• Prendedor pequeno extra para prender
retroses de diâmetro pequeno. (Veja
pág. 24).

• Este pino permite a colocação do se
gundo carretel, quando você usa aqutna
dupla (para instruções detalhadas veja
a página 58).

16
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Pino Port Carretel par
Coslura com Agulha Dupla

Prendedor do Carretel

Gula de Costura Invlsivel

Almotolla de Óleo r

SINCEfl.'

~;]&1
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Farolete

FUNCIONAMENTO A MOTOR

2. Preparando para Costurar

funcionamento a motor ou
a pedal

o faro/ete acoplado atrás do braço da
máquina ilumina o setor da costura. A luz '.
é ligada e desligada por meio de um •
interruptor colocado na parte superior do
farolete. '.

•..
••••'.•

Certifique-se de que a corrente elétrica e •
a voltagem correspondarn à do motor da •
máquina. Ligue o terminal (plug) à toma- •
da na parede.
Seu motor é provido de duas faixas de •
velocidades, indicadas no interruptor por '.
MIN e MAX.
A velocidade baixa (MIN) é usada para en- "~e

cher bobinas e para qualquer costura em •
tecido que requeira um controle mais
cuidadoso. (.
A velocidade. alt.a (MAX) é usada para to- •
dos os demais tipos de costura.

Para fazer funcionar a máquina pressione '.
o pedal acelerador do controlador. Este •
acelerador permite regular a ve/ocida~e •
da máquina. Quanto maior a pressão, mars
rápida será a costura. •

•••

18
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Molor, F.ralele e Conlrolador

Liga

MIN·MAX

Desliga

Farolete

MoIO/;!'
~A

Plug
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FUNCIONAMENTO A PEDAL

Familiarize-se com o pedal de sua má
quina. Coloqúe 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, ~irando 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.

20
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Pedal

J

!\

Funcionamento a Pedal

Guiando o Tecido
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escolhendo agulha e linha
••...

Esta máquina usa agulhas tipo 2020 (15x1) •
tamanhos 9, 11, 1'4, 16 e 18. A agulha e •
a linha escolhidas dependem do tecido a
ser costurado. A agulha deve.ser bastante •
fina para evitar que o tecido seja danl- •
ficado com furos grandes, mas deve ser .
suficientemente grossa para penetrar no •
tecido sem se entortar ou quebrar. •

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- I.
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 le
e mesma grossura na agulh~ e na bobina. •
Lembre-se de usar a agulha Singer catá- •
logo 2045 de ponta esférica quando estiver·
costurando em tecido de malha sintética •

. ou tecido elástico. . (.i.i.

22
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TABELA DE TECIDO, AGULHA, GROSSURA DE LINHA E COMPRIMENTO DO PONTO

VAPOROSOS - Tule , chilon, rendas,
seda, organdi , malha e nylon multo fino.

FINOS - Batista, crepe , organdi, jersey,
voile , taíet á, seda, plástico leve,

LEVES - Lãs finas , popelines, plquet,
cre tone, flanel a de lã ·e gabardina.

MEIO PESADOS - Br ins, casemiras, ga
bardina tropical, linhos, cortinados.

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

Material P1Utlco

Algodão 100-150
Nylon

Algodão 80
Mercerizada 60

Mercerizada 50
Algodão 50

Mercerizada
Forte

Algodl!o 40-50

Mercerizada
Forte

Algodão 16-30

Mercerizada

..
9

11

14

16

18

9-11

Comprlmclllo
-;do ponlo [rnm]

a 1,5

1,5 a 2
(2,5 a 3 paro plástico)

1.5 a 2

2 a 2,5

2,5 a 3

2 a 2,5

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



ENFIANDO A LINHA NA AGULHA

1. Coloque o carretel ou retrós no pino. Se o car
retel 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 retrós tiver um comprimento ou diâmetro ex
cessivo use o pino vertical.

2. Coloque o prendedor apropriado, conforme fi
gura abaixo, pressionando-o firmemente até im
pedir que o carretel ou retrós 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 voltada
para o carretel.

• Para retroses com bastante ou pouca linha use
o prendedor pequeno.

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
tensão, conforme mostra a página seguinte.

• Você tenha enfiado a linha na agulha de frente
para trás, puxando uns 10 cm de linha pelo
orifício da agulha.

Carretel ou Retrós Grande

Carretel ou Retrós Médio

Retrós Muito Pequeno

24



Pontol Onde Palsam 8S Linhas

Agulha ---...

~_ Orlflcio da Agulh a
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•BOBINA MAGICA •

".Este novo sistema permitirá a você uma
costura mais rápi.da do que nos modelos •
até então conhecidos. Se acabar a linha •
da bobina durante a costura você poderá •
reboblná-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- ie
mente encaixada. (Para remoção da
bobina veja página 30). •

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. 36). 'c•

. 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 oparafuso de I.
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 indicado. I.

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

••I.
••
".•



Levante o 1
Pá Calcador

Enchendo a Bobina

Passo 1

Passo 2 J./,

)
--

-)
") I)

Passo 3
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como iruciar a costura

INICIANDO A COSTURA NA BORDA DO
TECIDO

INICIANDO A COSTURA AFASTADA DA
BORDA

• Posicione a agulha na borda do tecido,
girando o volante manual em sua di
reção.

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

•..
•

O início da costura, cepols de encher a •
bobina, depende sobretudo se a sua cos-
tura começar na borda QO téGklp ou atas- •
~a~a •

<a

••••'.••••
• Posicione a agulha no tecido, onde de-

sejar, e costure. '.

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

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.

28
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Iniciando a Costura na Borda do Tecido
com Linha Contínua

J
/

Cortando a Linha Continua

InIcIando a Costura Afastada da
Borda do Tecido

29
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Removendo a Linha da Bobina

••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. i.

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

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

COLOCANDO A BOBINA VAZIA é.
1. Certifique-se de que as duas partes da

bobina estão firmemente apertadas. •

2. Com a Iingueta levantada coloque a.
bobina. dentro da caixa {parte maior I.
para cima).

3. Abaixe a lingueta para sequrá-la. Man- •
tenha a chapa corrediça aberta até que •
você tenha terminado de encher a bo- '.
bina.

REMOVENDO A LINHA DA BOBINA •
Se não houver muita linha na bobina você ,e
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.
e então parafuse as duas partes, apertan-.
do-as firmemente. •'.tei.(.\.

•
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R movendo a Bobina

Passos 1 e 2

Passo 3

Colocando uma Bobln azia

Passos 1 e 2

Passo 3
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RECOLOCANDO UMA BOBINA CHEIA

Certifique-se de que a agulha esteja na
sua posição mais alta. ,
Abra a chapa corrediça; deixe o botão
acionador do enchedor de bobina na po
sição de costura.
1. 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.

2. Abaixe a lingueta, para segurar a bo
bina.

3. Feche a chapa corrediça, mantendo a
linha solta do lado de fora da chapa,
e então puxe a linha da bobina con
forme instruções na página 34.
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Coloclndo uma Bobina Cheia

Passo 1

Passo 2

Passo 3
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PUXANDO A LINHA DA BOBINA

Agora Que você já colocou a bobina no
lugar e também enfiou a linha na agulha,
você precisará puxar a linha da bobina
pela abertura da chapa.

1. Com a mão esquerda segure levemente
a linha de cima, e com a mão direita
gire o volante devagar, para a frente,
até Que a agulha entre na 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 com os dedos até Que
a extremidade livre da linha apareça
sobre a chapa de agulha.

4. Coloque ambas as linhas debaixo do
pé calcador, diagonalmente para a es
querda.

34
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Puxando a Unha da Bobina

Passo 1

Passo 2

Passo 3

J

\

I
~

V

JJ
Passo 4
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A Alavanca Reguladora da Largura do Ponto tem
duas funções: ajusta a máquina para costura reta
e ajusta a largura do ponto para costura zig-zag.
No painel de controle estão indicados quatro ajus
tes para largura do ponto e mais o ajuste para
costura reta.
Antes de mover o seletor, certifique-se de que a
agulha esteja em sua posição mais alta.
Para ajustar a largura do ponto, mova a .alavanca i.
até que a linha indicadora esteja alinhada com a
largura de ponto desejada.
Costura Reta: Ajuste a alavanca em ; (posição O).
Costura Zig-Zag: Ajuste a alavanca em qualquer
posição zig-zag, entre I (menor - posição 1) e
~ (maior - posição 4).

Embora os números de largura do ponto não apa
reçam na sua máquina, para sua conveniência os
números de posições O, 1, 2, 3, 4 serão usados
no decorrer deste livro onde as-Instruções requei
ram ajuste da largura do ponto.
AJUSTANDO A POSIÇAO DA AGULHA
O seletor da posição da agulha coloca a agulha
à esquerda (.L), centro (J.) ou direita (J.). Você
deve ajustá-Ia antes de lnlcíar a costura.
Antes de mover a alavanca certifique-se de que
a agulha esteja em sua posição mais alta;
Para posicionar. a agulha, mova a alavanca para
esquerda ou direita até que a linha indicadora
esteja alinhada com o ajuste desejado.
Costura Reta: Normalmente você usará a posição
centro (J.), porém, se você desejar costurar à
esquerda (1-). ou à direita (J.) mova a alavanca
para o lado desejado.
Costura Zig-Zag: Freqüentemente você usará a
posição centro (J.). As posições esquerda (1.)
e direita ( .l) são usadas para costuras especiais.
Por exemplo: A posição esquerda (L) é usada
para pregar botões. As posições esquerda (1.) ou
direita (J.) são usadas para colocar uma costura
zig-zag à esquerda ou direita em trabalhos deco
ratlvos,

36

ajustando os controles
AJUSTANDO A LARGURA DO PONTO
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o 2 3

Alavanca R ~ ulador da Largur do Ponto

Alavanca Posicionadora da Agulha
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REGULANDO A TENSAO DA LINHA
DA AGULHA

o Indicador Regulador de Tensão indica
o grau de tensão na linha do carretel e
permite ajustá-lo corretamente para qual
quer costura, de 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 sobre o ajuste da tensão para o ponto
ornamental, veja página 54).

• Para aumentar a tensão, gire para um
número maior.

• Para diminuir a tensão, gire para um
número menor.

38

••••••••I.
•••••••••••••\.
•••••'.•••••
~



Tensão da Linha
da Agulha

Pouca Tensão

Muila Tensão

Aumenta

Tensão Correia
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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.numero, maior é o com
primento do ponto; Geralmente os pontos
mais curtos são indicados para tecidos
mais finos eos 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, permite 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 PRESSÃO DO

.PÉ CALCADOR
O dia I 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 dentes impelentes,
sem danificar-se.
• Para aumentar a. pressão, gire odiai

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

• Para diminuir a, pressão, gire o dial para
números menores. Tecidos leves ou
macios (veludo) requerem pressões me
nores.

• Para cerzir, gire o dial para a posiçãoO.
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Ajustando o Comprimento do Ponto

Botão de Retrocesso

Para Aumentar a Pressão

Para Diminuir a Pressão
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3. Costura Reta
Antes de fazer qualquer ajuste na máqui
na, certifique-se que a agulha esteja em
sua posição mais alta.

.--
••••••••••••

• Posição da Agulha:

• Largura do Ponto:

• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcador:

• Chapa de Agulha:

L
O

Conforme o Tecido

Uso Geral ou Costura

Reta

Uso Geral ou Costura

Reta

42

ALFINETANDO A COSTURA

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

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 alfi
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.

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. (.

•••••••••••••••••••



o

Largura do Ponto

Pé Calcador de
Uso Geral

Posição Central

Pé Calcador para
Costura Reta

Alfinetando a Costura
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fazendo uma costura reta

COMEÇANDO A COSTURA

Certifique-se que a chapa corrediça está
fechada. Ponha o disco regulador do com
primento do ponto na posição desejada.
Com o pé calcador na posição levantada,
alinhe o tecido com a linha de guia apro
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 costu re para
a frente até o final do tecido usando a
linha de guia escolhida.

..
J. •

Começando a Costura

9mm (3/8")

-15mm (% ")
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Começando a Costura (continuação)
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Guiando e Segurando o Tecido

A maior parte dos tecidos necessita ser .
guiada somente na frente do pé calcador,
como demonstramos.
Alguns tecidos, como malhas, helancas,
etc. necessitam ser segurados durante a
costura.

Guiando o Tecido

Segurando o Tecido

TER INANDO A COSTURA

Pressione novamente o botão de retroces
so 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 retire o tecido.
Corte a linha no corta-fio existente atrás
na bucha da barra do pé calcador.
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Terminando a Costura

t
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Costuras Curvas

Siga os mesmos passos como par a costura
ret a, porém usando um ponto mais curto
para permitir mais elast icidade e força.

\

Curva de Dentro
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Curva de Fora
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4. Costura liu-lag
como são feitos os desenhos
ornamentais
Os discos matriz removíveis oferecem a
você grande escolha de desenhos. Alguns
para uso prático. .. fazer casas e pregar
botões, ourelas e terminação de ourelas,
costuras invisíveis,' ou cerzidos. Outros,
para uso simplesmente decorativo e darão
a você um toque pessoal à sua roupa e

.ao seu lar. Ilustrações sobre os modelos
aparecem na página 51.

O disco 1 - Ponto zig-zag simples, que
já vem colocado no porta-discos da má
quina, é extremamente útil na costura de
vestidos. Conserve-o no porta-discos, a
não ser que queira usar algum outro.
Dessa forma, você estará sempre pronta
para voltar da costura reta à zig-zag e
vice-versa, a qualquer momento.

Discos Matriz

Além do disco Zig-Zag n.o 1, outros discos
adicionais e intercambiáveis produzem os
desenhos de pontos indicados a seguir:

50
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DHenhos doa Pon o.

1~

Zlg-ZlJg

uni Zlg-ZlJg

5

6

Dominó

12~

Muralha de Tróia

13

DI IInt

27~

F.gote

37

Alpl (8 ml.ElAatlco)

Bainha l"vl.lv.1

351

Craae-nl

352

E8Calope Fac do
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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-zaq, passe a .alavan
ca 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 aalavanca
passa de 1 até 4. ..

AJUSTANDO A POSiÇÃO DA AGULHA

A Alavanca Posicionadora da Agulha con
trola a posição do ponto. A ajustagem da
alavanca no 1. coloca a agulha na posição
central de costura. A ajustagem da 1. e
.! coloca a agulha na posição de costura

à esquerda e à direita, respectivamente.

Com o disco zig-zag simples, J. é usado
com mais frequência, Usa-se ajustagem
1- e.! para acerto especial da posição do

ponto. Por exemplo: ajustagem 1. é ne
cessária para casear e pregar botões.

Levante a agulha fora do tecido antes de
mover a alavanca.
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AJuslando a Largura do Ponto

Esquerda ---

-...:.-- Cenlro

AJu tando 8 Posição da Agulha
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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.: Are- •
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. Expli
cação mais detalhada sobre o ajuste do •
comprimento do ponto para costura ace- •
tinada será dada nas páginas seguintes. ••••••••••••

AJUSTANDO O COMPRIMENTO DO
PONTO E 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.

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 tecido estiver franzindo
diminua a tensão da linha.



Disco Regulador do Comprimento do Ponto

I

t~

Tendo da Linha da Agulha
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AJUSTES

AJUSTE DA TENSAO PARA COSTURA
ACETINADA

.
•••••••••••••••'.••••••••••••••••••

Conforme padrão desejado

lo
1 a 4
entre O e 1
Uso Especial
Uso Geral

A costura acetinada requer menos tensão
que a costura reta ou desenhoszig-zag
abertos. Além disso, quanto mais largo o
ponto acetinado, tanto mais leve deve ser
a tensão da linha.
Observe os pontos nas suas amostras.
Caso os pontos estejam muito apertados
ou o tecido fique franzido, diminua a ten
são girando o indicador para um número
mais baixo.

AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO
PARA COSTURA ACETINADA

1. Gire. o disco regulador do comprimento
do ponto para 1 e acione a máquina a
uma velocidade baixa.

2. Gire gradativamente o disco para O até
que os pontos estejam bem juntos e
formem uma superfície acetinada.

costura acetinada
Costura acetinada é uma série de pontos
zig-zag bem juntos que forma uma super
fície suave semelhante ao cetim. I: prático
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 ma
terial adequado para esse reforço.

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

• Comprimento do Ponto:
• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha:



..

Ajuste do COI1Iprlmento do Ponto
P" Co.'ura Acetinada

I I

t~/~
:0

9

Muita Tensão Tensão Correta

Ajuste da Tensão para Costura Acetinada
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5. Coslura C~I Aoulha Dupla
Usando a agulha dupla você obterá duas
costuras paralelas a pequena distância,
simultaneamente. Você pode usar linhas
da mesma cor ou cores diferentes, poden
do escolher entre a costura reta e qual
quer dos discos matriz.

Para costura com agulha dupla você de
verá usar a chapa de agulha de uso geral,
tanto para costura reta, como para costura
zig-zag. Para costuras acetinadas com
agulha dupla, deverá ser usado o pé cal
cador de uso especial, caso contrário use
o pé calcador de uso geral.

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

mais alto, girando o volante na sua
direção.

2. Afrouxe o parafuso fixador e retire a
agulha existente.

3. Introduza a agulha dupla tanto quanto
possível no prendedor de maneira que
a parte chata fique voltada para trás,
e os canais compridos para a frente.
O prendedor possui um dispositivo que
impede a colocação em outra posição.

4. Aperte o parafuso fixador.

Esta máquina usa agulha dupla - catálogo
2028 n.o 14 ~ 2 mm entrepontas.
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Desenhos com Agulha Dupla

2 ::::::::::::.::::::::::'.:::;::::::::::::::::.:::'::::::::::::::::::::.•:::.::::

Multi Zig- Zag

Seta

6

Dominó

12 :*~~
Muralha de Tróia

13 ••_....~

Diamante

27

Fagote

352

Escalope Fechado

( ,
:h
:: !

Como Colocar a Agulha Dupla
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como passar as linhas para
costurar com agulha dupla
Passe a linha do mesmo modo utilizado
para costura com agulha simples, porém:
1. Levante a sobretampa dos discos ma

triz, e coloque o pino porta-carretel
existente na caixa de acessórios no
furo apropriado.

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

3. Passe somente uma das linhas pelo
último guia-fio antes da agulha.

ajuste da máquina
COSTURA RETA

• Posição da Agulha :

• Largura do Ponto :

• Pé Calcador:

• Chapa de Agulha:

o

COSTURA ZIG·ZAG

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

• Chapa de A ulha :

1 2

i (exclusivamente)...
O

Uso Geral

Uso Geral

i.

tI}
Conforme padrão desejado
.l (exclusivamente)
No máximo 2
Uso Geral para costura
aberta c Uso Especial pa
ra costura acetinada.
Uso Geral
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ATENÇAO: Nunc a cos tur com agulha dupla, com
B agulha posicio nada à di reita ou no
centro, ou largura do ponto maior que 2,
o que causaria quebra da agulha.

Ponto. Onde Pu" • Unha

---
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6. Costura de Movillento Livre

62

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 Especial.

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

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

••
Na costura de movimento livre retira-se o •
pé calcador, e no seu lugar você mesma •
controla o movimento do tecido por meio •.
de um bastidor. Pode-se fazer costura reta
ou zig-zag. Como você pode movlmentar l.
o bastidor em qualquer direção, a costura •
de movimento livre é útil para bordados
de desenhos complicados.'.

Nos bordados você poderá variar o com- •
primento do ponto, movendo o bastidor •
mais rápida ou lentamente. •

Nos cerzidos, o bastidor utilizado para o •
movimento livre permitirá manter o tecido
firme e esticado, o que é de grande van- •
tagem quando o tecido for leve ou suave, •
e assim com probabilidade de enrugar.
Vide indicações na página 114. '.

•'.preparando para costura de •
movimento livre •

•••••••••••••••



Bastidor

Chapa de Agulh E ecial

Disco Regulador do Comprimento do Ponto
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assinatura

• Disco Matriz :

• Posição da Agulha :

• Largura do Ponto :

• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcador:

• Chapa de Agulh a:

1.
1 a 4

MICRO

Nenhum

Uso Espec ia l

Se você dese ja 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 pela
tecido no inic io do desenho, e segure
ambas as linhas para começar a cos
tura.

7. Costure eguindo as linhas decalcadas,
mantendo uma veloc idade 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.
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Para dar sombra às letras, costurando de
largo para estreito, gire a costura para
poder movê-Ia em ângulo à med ida que
você costura.

Assinatura
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bordados de flores

• Disco Matriz : n? 1

• Posiçã o da Agulha: .l
• Largura do Ponto : 1 a 4

• Comprimento do Ponto: MICRO

• Pé Calcador: Nenhum

• Chap a de Agulha : Uso Especial

Se você tiver talento ou não , com a sua
máqu ina de costura modelo 268 e suficien
te prática , você poderá bordar flores nas
toalhas de mesa, fronhas e outras decora
ções do lar , como também, nos vestidos e
blusas. Se você tiver hab ilidade para de
senhar, gostará de criar os seus próprios
motivos. Senão, poderá comprar os mo
tivos para decalcar.

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

Quando estiver cobrindo linhas, co loque
os pontos em linhas paralelas movendo a
posição do bastidor conforme o desenho.
Para um ponto acetinado suave que absor
va luz, coloque pontos paralelos juntos,
movendo o bastidor devagar e com fir
meza . Para superfícies ásperas, mova o
bastidor mais rapidamente, perm itindo que
alguns pontos se sobreponham.

Uma série de pontos vai-e-vem pode ser
usada para formar folhas ou flores.

Esta técnica acrescenta variedade e deli
cadeza e muitos desenhos. Ao formar as
folhas e as pétalas é possível levar a linha
de um a outro vai-e-vem eliminando a
necessidade de amarrar as linhas.
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Motivo de Ror

Ponto Vai-e-Vem

Desenho de Flor , Folha e Botão
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7. Costurando como Profissional
detalhes construtivos
Costuras em lingerie

• Disco Matriz :

• Posição da Agulha :

• Largura do Pont o:

• Comprimento do Ponto :

• Pé Calcador:

• Chapa de Agulha :

2

1,5 a 2 conforme
o tecido

Uso Geral

Uso Geral

Para fazer uma costura em lingerie durá
vel e flexível , use o ponto zig-zag. Este
processo é especialmente apropriado para
costuras em viés.
1. Faça costura reta no avesso (com a

alavanca reguladora da largura do pon
to no O).

2. Prenda ambas as beiradas dobradas na
mesma direção.

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

Costura em Lingerie
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Cosluras em Tecidos de Malha

• Disco Matriz : 1 ou 37

• Posição da Agulha: J..
• Largura do Ponto : 1 a 2

• Comprimento do Ponto: Ao redor de 1

• Pé Calcador: Uso Geral

• Chapa de Agulha : Uso Geral

o ponto fino de zig-zag é ideal para cos
turar tecidos em malha. ~ especia lmente
apropriado para costuras de cavas que
requerem elasticidade.
Para costuras de decote e cintura que
requerem cadarço para evitar esticamento,
este mesmo ponto pode ser usado para
costurar o cadarço. Para um acabamento
plano e suave:
1. Se a costura é curva, amolde o cadarço

com o ferro a vapor antes de armar.
2. Alinhave o cadarço.
3. Costure permitindo que a agulha entre

alternativamente na linha de costura e
na largura da mesma.

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

• Disco Matriz :
• Posição da Agulha:
• Largu ra do Ponto :
• Comp rime nto do Ponto :

• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha:

1

1.
1 a <:

MICRO
Uso Espec ial
Uso Gera l

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.

Costura Interna de Gola Transpar nte
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Arremate de Costura

• Disco Matr iz:
• Posição da Agulha:
• Largu ra do Ponto :
• Comprimento do Ponto:

• Pé Calc ador:
• Chapa de Agulha :

1, 2, 37 ou 350

.L
3 a 4
1,5 a 3, confor me es
colha do ponto e do
teci do.
Uso Geral
Uso Geral

• Recorte as beiradas uniformemente.

• Costure perto da beirada ou sobre a
ourela como ilustrado.

Arremate de Costura com
Ponto Semi-Elástico

Ar remate de Costura com
Pont o Inv isível
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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 regula gens e acessórios:

• Posi çã o da Agulha :

• Largura do Ponto :
• Comprimento do Ponto :

• Pé Calcado r:
• Cha pa de Agulha:

s:
O
Li geiramente mais

comprido que para

co sturas comuns
Pregador de Zíper

Uso Geral

Para fazer o Vivo , coloque o pregador de
Zíper à esquerda da agulha. Para pregar
o Vivo no tecido . coloque o pregador de
Zíper à direita da agulha. Para colocar o
preqado r de Ziper veja instruções na
página 76.

Aplicando o Vivo
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PENSES
As penses aju dam a dar forma e estilo
à roupa. Gera lmente são costu radas no
avesso da roupa, porém, amiúde aparecem
do lado direito como ac abam ento.
Penses Comuns

• Posição da Agu lha :
• Largura do Ponto :
• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcador:

• Chapa de Agulha :

.!.
O
Ao redor de 2
confo rme o tecido
Uso Geral ou Costura
Reta
Uso Geral ou Costura
Reta

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.

Penses Comuns
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PENSES (continuação)
Pense com Linha Contínua
1. Ajuste a máquina como para pense

comum.
2. Encha uma bob ina vazia com linha su

ficiente para fazer um pense simples.
(Usualmente menor do que 1 metro).

3. Feche a chapa corrediça e posicione a
agulha no ponto de origem da pense.

4. Abaixe o pé calcador.
5. Costure cautelosamente desde o ponto

de origem até a extremidade mais lar
ga da pense, na borda do tecido.

Lembre-se de remover o excesso de linha
da bobina antes de enchê-Ia novamente.

Iniciando a Costura do Pense

Pense com Unha Contínua
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BAINHAS INVISíVEIS

• Disco Matriz :
• Posição da Agulha:
• Largura do Ponto :
• Comprimento do Ponto:
• Pé Calcado r:
• Chapa de Agulha :

N9 350

lo
Conforme o Tec ido
1,5 a 2,5
Uso Geral
Uso Geral

1. Marque, vire e passe a ferro a bainha
como de costume,

2. Faça um alinhavo guia a uns 12 mm
da beirada da bainha.

3. Coloque o Guia de Costura Invisível
juntamente com o pé calcador. (Veja
pág. 16).

4. Com o avesso para cima e o lado maior
do tecido para a esquerda, gire a bai
nha por baixo do tecido produzindo uma
dobra suave a 6 mm da extremidade.

5. Posicione 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.
Durante a costura guie a beirada da
bainha numa linha reta,

Bainha Invisível
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ZIPERS

Costura Reta para Pregar Ziper

Nos armar inhos você poderá encontrar di
versos 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.

Como Colocar o Pregador de Ziper

Quando o ziper 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 10.

.L
o
1,5 a 2,5

Pregador de Ziper

Uso Geral

• Posição da Agulha :

• Largura do Ponto :

• Comprime nto do Ponto:

• Pé Calcador :

• Chapa de Agu lha :
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,
Pregador' de ziper

à direita da
agulha

~Espaçador

m

,
Pregador 'de ZIDer

à esquerda da
agulha

Alull ndo B pOllção do pregador d ziper

Coltura Rela para Pregar Zlper
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.
costurando malhas ou tecido 
elástico -'.Quando você costura tecidos elásticos, •
malhas duplas, tricô e jersey, escolha o •
ponto que produz costura elástica. A ta- .
bela que damos a seguir lhe ajudará a "
escolher o ponto adequado, para o seu .,',.
tecido. . .

•Lembre-se de usar a agulha Singer catá-
logo 2045 de ponta esférica quando estiver' •
costurando em tecido de malha. sintética '.
ou tecido elástico. '.'.••

'.
• i

'.'.'•••i.(.
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TABELA DE COSTURA ELASTICA
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Diaco n9 2

AJp no (SemI·EJ t co)
DIKo "9 37

Costura
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Disco "9 350

Coslura em li ra' para tec ido lAs ICO 
C stura em Ilngen - Pregar cadarços da
r IOrço - Coslur S lombadas - Chuleado!
- Pregar rendas .

Pregar elAsllco e renda - CoSluras de IIn"
gene e rcueas do banho - Costuras de
clnl s e espartilhos - Arrama les de costura
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cnt "nho e caDamentos em bainhas de
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Costuras lombadas sobr po tas - BeIrad as
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Guiando e Segurando o Tecido

• Para tecidos vaporosos, malhas, tricôs,
etc., aplique leve tensão segurando a
costura na frente e por trás do pé cal
cador.

o disco para costura Semi-Elástica (disco
n.? 37), com o ajuste da largura do ponto
em 1, é ideal para costuras em tecidos
elásticos.

• Para tecidos que esticam (como fio he
lanca), aplique uma tensão firme na fren
te e por trás quando costurando na mes
ma direção do esticamento. Para costu
ras em direção diferente da do estica
mento, costure de maneira convencional,
guiando o tecido na frente do pé cal
cador,

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

li

•••••'.•••••••'.é.i.
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Aplicando T nsão Leve

Aplicando Tensão Firme
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ARREMATE DE COSTURA PARA
TECIDOS DE MALHA

• Disco Matr iz :
• Posição da Agu lha :
• Largura do Ponto :
• Comprimento do Ponto :

• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha:

nO 350

lo
4
1 a 3 conforme o tec ido
Uso Gera l
Uso Geral

1. Corte e ajuste a roupa, deixando cerca
de 15 milímetros para beirada. Alinhave
a costura.

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

3. Costure de forma que os pontos de
costura reta caiam sobre o alinhavo P,

os pontos laterais caiam na beirada.

Arremate Elástico
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ARREMATE E~ ESCADIN HA
A cos tura invisfvel é interessante para ar-
rematar costuras em malha ou tecidos
elásticos. Este arremate é ideal para cos
turas elásticas e acabamento das beiradas
em volta do colarinho, bolsos e roupas de
banho.

• Disco Matriz : nO 350
• Posição da Agulha : .L
• Largura do Ponto : <1

• Comprimento do Ponto : 1,5 a 2
• Pé Calcador: Uso Geral
• Chapa de Aqu lha : Uso Geral
1. Faça uma amostra para ajustar o com

primento do ponto e a tensão da linha
da agulha (a tensão da linha da agulha
deverá 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
tur a reta caiam sobre o alinhavo da
linha de co stura, e os pontos laterais
caiam voltados para o centro da peça.

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

Fazendo o
Arremate em

Escad inha

/

Abrindo a Costura para Obter o Efeito Escadinha
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Elástico

o elástico permanecerá flexível se você
pregá-lo com o Multi-Zig-Zag ou o ponto
Semi-Elástico.

• Disco Matriz:

• Posição da Agulha:

• Largura do Ponto: '

• Comprimento do Ponto :

• Pé Calcador:

• Chapa de Agulha:

nl' 2 ou 37

s:
3 ou 4

1 a 1,5

Uso Geral

Uso Geral

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.

ARREMATE ELASTICO SIMPLES

• Disco Matriz :

• Posição da Agulha:

• Largura do Ponto :

• Comprimento ' do Ponto:

• Pé Calcador:

• Chapa de Agulha :

nl' 37

.l
1

1 a 2

Uso Geral

Uso Geral

o ponto Semi-Elástico, estreito e bem fe
chado, é ideal para arrematar malhas e
tecidos elásti cos. Pode ser usado em lu
gar da costura reta para manter a elastic i
dade dos tecidos e é indicado para Cavas
e Forquilhas, onde a elasticidade é essen
cial. Costure e passe a ferro com as bor
das abertas.
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Pregando Elútlco

\

Arrenwle EI6allco SlmpIft
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BOTõES
• Disco Mat riz: n'.' 1

• Posição da Agu lha : L
• Largura do Ponto : O a 4 conforme a distância

entre os furos do botão

o espaço entre os furos do botão determi
na o ajuste da largura do ponto. A qra-:
duação O deve ser usada sempre para
colocar a agulha na posição de prender
o ponto.
Ajuste a largura do ponto de acordo com
a distância entre os furos do botão.
Com o disco matriz n.o 1, coloque a ala
vanca posicionadora da agulha no esquer
do e a alavanca reguladora da largura do
ponto no O.
Coloque o botão debaixo do pé de maneira
que a agulha entre no furo esquerdo. Gire
o volante para a frente até que a agulha
saia do tecido, e um pouco acima do pé.
Ajuste a largura do ponto para o outro furo.
A agulha deverá então, entrar no furo di
reito do botão: faça aproximadamente seis
pontos zig-zag nesta posição. Termine no
lado esquerdo.
Para terminar a costura, ponha a alavanca
reguladora da largura do ponto no O e
faça mais ou menos 3 pontos.

Botão saliente do tecido

Para que o botão fique saliente do tecido,
coloque uma agulha na ranhura do pé cal
cador pregador de botões e proceda con
forme descrevemos anteriormente (para ter
uma saliência maior costure sobre a parte
grossa da agulha) . Terminada a operação
puxe as pontas das linhas para baixo do
botão e enrole firmemente sobre a costura
feita para. pregar o botão e amarre com
firmeza.

Pregador de Botões

Especial

• Pé Calcadort

• Chapa de Agulha:
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o

Passo 1

o

Agulha Colocada na
Ranhura do Pé Calcador

Puxe a Linha para trás
do Botão

Haste do Botão

Formando a Haste do Botão
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2. Use linha fina para bordar e pouca
tensão na linha do carretel.

3. Use agulha n.011 para linha de bordar
e n.o 14 para linha de algodão. '

~ 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.

(.i.'.Você poderá escolher entre dois métodos (.
para formar casas; usando o caseador
automático de quatro posições ou ajustan- (.
do os controles manualmente. (.
Nas páginas 92 e 98 encontram-se ins- 1,.
truções 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.

POSiÇÃO DAS CASAS

casas



linha Central

Casa

I Dii'lm .l ro II-do Rnlà --I

Pos ição da 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 centro como ilustra
a figura abaixo, 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 ilustrado
abaixo. Marque as extremidades da
casa, cruzando a linha de centro.

As distâncias entre as casas devem ser
sempre iguais

Posição Horizontal sobre
o fio 'ia lrama Iransversal

L

Posição Vertical sobre
fio da Irama vertical

90
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COMPRIMENTO DAS CASAS
A casa deve ter comprimento suficiente
para que o botão passe pela abertura sem
estirar o tecido. 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.

Verificando o Comprimento da Casa

Abrindo a Casa
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• Disco Matriz :

• Pé Calcador:

COMO FORMAR CASAS COM
CASEADOR AUTOMATICO

As quatro posições para a seqüência 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 di
reção da costura. Não é necessário movi
mentar o tecido, pois a máquina o fará.

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

n 9 1

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 88.

• 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 sapatilha.

• 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 96.
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Extremidade da Casa

M rcaçAo
d C s

- -1-
Poalçlo Inicial

Alinhe"
/"Í com.

T

Posiçio Neutra
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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 devencar alinhada com a marca
horizontal da sapatilha.

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 tecído, gire o
disco regulador para a posição 3 e costure
o lado esquerdo até o início do lado direito
(ponto O).

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 ncvamente 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 inferiore corte o que sobrar.

Com uma tesoura de ponta fina abra a
casa conforme descrito na página 91.
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.
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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 densi
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.
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o
Posição Neutra

o
Para Aumentar 11 Densidade

do Lado Direito

o ·
Para Aumenl r li Densidade

do Lado Esquerdo
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Casas Manuais com Arremate

Ajustes:

• Disco Matriz :

• Posição da Agulha :

• Largura do Ponto :

• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcador:

• Chapa de Agulha :

n Q 1

.l
VP.j a explicação

MICRO

Uso Espec ial

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 88.

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 possíveis
combinações, ou seja, 1 e 3 (em cima)
para pequenos botões e 2 e 4 (embaixo)
para botões maiores.
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Escolha a. Largura. doa Ponlo
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Presilha
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PROCEDIMENTO
Posicione a agulha à esquerda e a alavan
ca reguladora da largura do ponto de
acordo com a largura desejada para as
costuras laterais. Coloque o material sob
o pécalcador. .

1. Costura lateral:

Posicione a agulha na posição A do ma- ~

terial conforme ilustra a figura. Abaixe o
pé calcador e costure até a extremidade "t
da marcação. Gire o volante até que a ..
agulha penetre na posição B do material.
levante o pé calcador e dê meia volta no •
material usando a agulha como eixo. Abai- •
xe o pé calcador. Faça um ponto girando
o volante com a mão, sem alterar a lar-
gura do ponto, levando a agulha ao pon- •
to C do material..

2. Presilha: •
Ajuste a largura do ponto para arremates •
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 costura
lateral. Complete o trabalho até o ponto E. •
Deixe a agulha no material. •

4. Presilha: •

Ajuste a largura do ponto para arremates •
e faça cerca de 6 pontos costurando para
trás e terminando no ponto F. •

5. Amarração: •
Para amarrar o ponto ponha a alavanca •
reguladora da largura do ponto na posi- •
ção O e faça cerca de 3 pontos. Retire
então a costura, puxe as linhas para o •
avesso, amarre e corte. Faça a abertura •
da casa, conforme explicado na página 91. •

•••fi
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toques decorativos
PESPONTO

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

BEIRADA EM CONCHA

Em tecidos leves e macios a beirada em
concha dá um acabamento atraente para
bainhas estreitas ou nervuras em viés.

• Disco Matriz :

• Posição da Agulha :

• Largura do Ponto:

• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcador :

• Chapa de Agu lha :

n9 350

1
2 a 4

Conforme o tecido

Uso Geral

Uso Geral

1. Faça uma amostra em seu tecido para
determinar a tensão da linha, a largura
do ponto e o comprimento do ponto.

2. Coloque a bainha ou a nervura em viés
(alinhavado se necessário) sob o pé
calcador com a borda para a esquerda.

3. Costure lentamente, guiando o tecido
de modo que os pontos de costura reta
caiam sobre o tecido e os pontos late
rais caiam for a do tecido.
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Pesponto

Beirada em Concha
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MONOGRA AS, 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.

Como Costurar um Monograma ou
ativo Aplicado

• Disco Matriz:

• Posição da Agulha :

• Largura do Ponto :

• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcado r:

• Chapa de Agulha:

Conforme padrão de
sejado

.1
1 a 4

MICRO

Uso Especial

Uso Geral

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
dire ito do tecido.

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

4. Após a costura, apare ou recorte o re-
forço rente à cos tura.

Como Encontrar o Inicio do Ponto
Quando você usar pontos deco rativos em
um motivo a ser aplicado, sempre co
mece a costura no in íc io do ponto do de
senho, isto é, no co meço do " Diamante" ,
" Bola" ou outro desenho qualquer.
1. Numa amostr a de tecido, costure até

chegar ao fi nal do desenho.
2. Levante o pé calcador e retire a

amostra.
3. Posicione o motivo a ser apl icado

debaixo da agulha, baixe o pé calca
dor e costure.
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Monograma em Ponlos
Zlg·zag e Dominó

Inicio do PontoY do Desenho

Sela

Ponlo Sela em Molivo de Eslrela
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APLICAÇÃO
O ponto mais usado em aplicações é o
ponto zig-zag simples (disco matriz n.o 1),
bem fechado para formar uma costura
acetinada. Muitos dos outros discos ma
triz poderão ser usados em aplicações
com pontos decorativos.
• Posicione o desenho.
• Alinhave-o ao tecido.
• Coloque o Pé Calcador de Uso Especial.

Método N.o 1

1. Coloque o Disco Matriz para o ponto
de aplicação desejado. Ajuste o seletor
da largura do ponto para a largura dese
jada e ajuste o dial do comprimento do
ponto para costura acetinada (entre O
e 1).

2. Costure, contornando o desenho com
ponto aplicação.

3. Recorte qualquer sobra de tecido nas
beiradas da costura. Retire o alinhavo.
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Método N.o 2
1. Coloque o Disco Matriz para o ponto

de aplicação desejado.

2. Ajuste o seleto r da largura do ponto
para Costura Reta e contorne o dese
nho todo, costurando com um ponto
curto.

3. Recorte as beiradas da costura .

4. Ajuste novamente o seletor da la rgura
do ponto para a largura desejada e o
Dia l do comprimento do ponto entre
O e 1.

5. Costure segu indo e cobrindo o contorno
da costura reta . Ass im consegu irá um
acabamento suave. sem necessidade de
recorte . Ret ire o al inhavo.

107



Mantendo as Aparências

REMENDOS

o ponto Multi-Zig-Zag (Disco Matriz n.? 2)
é útil tanto para remendar, como para cos
tura criativa. Forma uma firme e flexivel
amarra para consertar rasgões e para re
forçar elásticos. O ponto Zig-Zag (Disco
Matriz n.o 1) é útil para fazer pontos
vai-e-vem para consertar lingerie.
Rasgos

6 Disco Matriz :

• Posição da Agulha :

• Largura do Ponto:

• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcado r:

• Chapa de Agulha:

nO 2

J.
1 a 4

Uso Geral

Uso Geral

1. Apare as bordas.

2. Coloque um reforço no avesso do rasgo
(não convém alinhavar ou pregar o re
forço com alfinetes, desde que você
junte as beiradas, como indicado a se
guir) .

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 Disco Matriz n.O 1 no comprimento
do ponto acetinado (MICRO) para arrema
tar ligas, bolsas, zipers, calças, etc.
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Um Rasgo Emendado cem

Ponto Multl-Zig-Zag

Arremate
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Reparos na Costura

Quebras de linha na costura reta podem
ser fácil e rapidamente reparadas.

1. Remova o pedaço de linha solta do
tecido e passe a ferro com as bordas
da costura juntas.

2. Costura ao longo da linha de costura
original, remontando os pontos cerca
de 25 mm em cada extremidade. Abra
as duas partes do tecido e passe a
ferro.

DEBRUM PARA COBERTORES

• Disco Matriz:

• Posição da Agulha :

• Largura do Ponto:

• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcador:

• Chapa de Agulha :

nl? 2

l.
4

1 a 1,5

Uso Geral

Uso Geral

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

1. Retire o debrum velho.

2. Alinhave o novo debrum com firmeza.

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

4. Costure e retire o alinhavo.

110



R parando Costur.

Debrum par. Coberto~1
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CERZIDO

As partes gastas ou rasgões nas roupas
de crianças, malhas e roupas de cama e
mesa , podem ser cerzidas rap idamente
sem maiores esfo rços , com pouca prática.
Você poderá escolher o uso ou não do
bastidor para estes ce rzidos. Quando for
necessário um maior controle do trabalho ,
recomenda-se o uso do bastidor que facili
tará a costura com livre movimento.

Cerzido sem Bastidor

• Posição da Agulha:
• Largura do Ponto :
• Compr iment o do Ponto :

• Pé Cal cador :
• Chapa de Agu lha:

s:
O
1,5 a 2.5
Uso Geral
Uso Ger al

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

2. Se a área para cerz ir for aberta, alinha
ve pr ime iramente um remendo sobre a
parte gasta ou rasgo.

3. Abaixe o pé calcador e comece a cerzir
mov imentando o tecido com as mãos ,
para a frente e para trás.

4. Continue este mov imento para frente e
para trás até cobrir toda a superfície
com linhas paralelas de costura.

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

C~ldo sem Bastidor
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Cerzido com Bastidor

• Posição da Agulha:

• Largura do Ponto:

• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcador :

• Chapa de Agulha:

.l
O

MICRO

Nenhum

Uso Espec ial

1. Apare as beiradas da área a ser cerzida.

2. Coloque no centro do bastidor a parte
gasta.

3. Coloque o trabalho debaixo da agulha
e abaixe a barra do calcador para que
func ione a tensão.

4. Segure a linha da agulha livremente na
mão esquerda, gire o volante e puxe
para cima a linha da bobina passando
pelo tecido. Segure ambas as linhas e
desça a agulha no tecido.

5. Contorne a superfície a ser cerzida com
pontos ligeiros como reforço.

6. Costure sobre a parte gasta, movendo
o bastidor por debaixo da agulha em
suave ângulo da parte baixa esquerda
e parte alta direita. Mantenha as linhas
de costura juntas e no mesmo compri
mento.

7. Completada a costura em uma direção,
cubra a superfície por cima, perpendi
cularmente ao primeiro cerzido.
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Ch pa de Agulha Especl I

Cerzido com Baslldor
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8. Cuidado com sua Máquina de Costura
A freqüência com que você necessitará
limpar e lubrificar a máquina, dependerá
de seu uso ede onde você a guarda.
Assumindo que você costure duas ou três
vêzes por semana, .. o guia que .a sequrr
oferecemos poderá ser-lhe útil. Mas. se
você usar a sua máquina continuamente,
limpe-a e lubrifique-é! díáriamente.

Antes de Iimp~r e lubrificar sua. máquina
desligue a tomada de força da parede. .

limpeza. e lubrificacão

APROXIMADAMENTE UMA VEZ
POR SEMANA

Retire detritos e fiapos das partes axpos
tas.
Com um pano macio limpe:

• Discos de tensão.
• Estlca-Ilo e guias de linha.
• Barra do pé calcador e barra da agulha.
• Caixa de bobina (veja página 118 para

remoção).
• Chapa de Agulha e chapa corrediça.
• Braço e base da máquina. Se neces

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

Remova a Chapa de Agulha conforme
descrito na página 12 e limpe:
• . Dentesimpelentes.
• Área da lançadeira rotativa.
• Aplique uma gota de óleo nos pontos

indicados.
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Antes de remover a caixa de bobina retire a to
mada da parede .

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 agulha (instruções na página 12).
2. Remova a bobina. Mantenha o botão acio

nador do enchedor em posição de costura.
3. Deslize a trava da mola amortecedora total

mente para a direita.
4. Levante e puxe para a direita a mola amor

tecedora da caixa de bobina.
5. Para remover a caixa de bob ina. desloque

a conforme mostra a figura e levante-a.

Removendo. C.I•• de BobIn.
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COLOCANDO A CAIXA DE BOBINA
1. Mantenha o botão acionador do enchedor

na posição de costura . Com a lingueta à di
reita da agulha . escorregue a caixa para
dentro da lançadeira de modo que o canal
existente na sua periferia se encaixe na pis
ta da lançadeira.

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

3. Empurre a mola arnortecedora até que en
caixe em sua posição.

4. Deslize a trava da mola amortecedora para
a esquerda. sobrepondo a mola.

5. Recoloque a bob ina e abaixe a lingueta.
6. Recoloque a chapa de agulha e feche a

chapa corrediça.
-----

CoIocendo. C.I•• de 8obln.

(

Co

Empurre a mola para
esquerda e a Ira a por Cima
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APROXIMADAMENTE UMA VEZ POR MES

Lubrifique as Peças sob a Tampa Superior
e atrás da TAMPA 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 frontal.

Nota: Os parafusos A, B e C foram dese
nhados para permanecerem nas tampas
superior e frontal e evitar que sejam per
didos.

B

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

• Aplique 3 gotas de óleo nos pontos in
dicados por (t).

• Aplique uma pequena quantidade de
graxa nas engrenagens, conforme mos
tra a figura ao lado.
Nunca aplique óleo nas engrenagens.

• Após lubrificar, coloque primeiro a
Tampa Frontal, depois a Tampa Supe
rior e costure sem linha sobre um reta
lho de tecido absorvente, para remover
o excesso de óleo.
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- Óleo t

lubrificando a Parte Superior da M6quina

123



Lubrifique a Parte Inferior da Máquina

• Remova os fiapos e poeira 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 elétrica.

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

qura para pequenos ajustes

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

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

• Manter sempre um disco matriz no por
ta discos.

• Ajustar o disco regulador do compri
mento do ponto, quando não estiver
usando o caseador automático.

125

Lembre-se de . . .

• A linha está passando corretamente por
todos os pontos mostrados na página 25.

• A linha do carretel se desenrola Iivre
.mente.

• A linha não possui nó e não está des
fiada.

• O tamanho da agulha é adequado para
a linha.

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

retamente colocadas.

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

• A agulha está corretamente colocada.
• • As alavancas de seleção da largura do
• ponto e posição da agulha estão cor-
• retamente ajustadas 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.
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SUBSTITUiÇÃO DA LAMPADA DO
FAROLETE

AJUSTE DA TENSÃO DA CORREIA
DO MOTOR

Se a Correia do Motor Necessitar Ajuste:

• Afrouxe o parafuso C do suporte do
motor, uma volta completa.

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

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

• Aperte o parafuso C do suporte do
motor.

(.
••i.

A tensão da correia do motor deve ser ape-
nas suficiente para evitar que a correia •
d~~e. •t.

•••:.
•'.•••••••••••••

• 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 tem
po, gire-a no sentido indicado para
soltar o pino da lâmpada (não tente
desrosquear a lâmpada).

• Como colocar a lâmpada: Comprima a (.
nova lâmpada de maneira que o pino (.
entre na ranhura do suporte'~~,Jli!E:L[la
direção indicada'parã'prêrider a lâm- •
pada na posição..I.

••
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Ajuste de tensão da correia do motor

Substituição da Lãmpada do Farolete
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COMO COLOCAR A CHAPA CORREDiÇA

Você nunca precisará remover a chapa
corrediça, se porém, acidentalmente ela
for 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 ilus
tra 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 corredi
ça em sua direção.

Colocando a Chapa Corrediça
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NOME

•.•......................... ~ .....•
Certificado d. Garanti. par. M'quinu de Coatura SINGER

A SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COM~RCIO LTDA. assegura ao proprietário-consumidor da máquina d~ costura. garantia 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 emissio da respectiva nota tis
cal. 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 substituição 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 garantia nula e sem efeito se for constatado que a máquin-a abaixo especificada sofreu dano provocado pelo comprador por acidente, Queda ou

inobservância das instruções contidas no Manual, além do desgaste natural, ou ainda sinais de haver sido violada. ajustada ou consertada por pessoas não autoriza
das pela SINGER.

3. Nas tocaíidades situadas num raio de 30 Kms. das praças onde a Sínger mantém CENTROS de MODAS. inclui também a obrigatoriedade do aprendizado do mane
jo inteiramente grátis, pois a SINGER não assume responsabilidades posteriores pelo uso indevido da máquina .

.4. O presente Certifícado de Garantia s6 terá validade quando apresentado juntamente com a Nota Fisc~1 de Compra, no ato da inscrição no CURSO DE MANEJO ou
quando da 'visita do mecânico SINGEA.

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

oeoeoeoeoeoeoeoeoeoeo~eo«>eoeoeoeoeoeoeoea.oeoeoeo

~ CERTIFICADO DO CURSO DE MANEJO

~ DATA I. .. I. .
i . assinatura professora
oeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoooeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeo
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