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Máquina de costurar e de bordar, universal e
zig-zag, com uma ou duas agulhas, equipada
de sistema automático para realização auto
mática de costuras normais e decorativas.
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( DADOS TÉCNICOS

Velocidade máxima de costura: 1500 pontos por minuto.
Costura com uma e duas agulhas .
Espaço útil do braço: 210 x 120 mm.
Caixa da bobina: 107 W.
Agulha catálogo: 2031
Caixa da bobina movimentada por rodas cônicas.
Estica-linha articulado.
Mecanismo de cerzir incorporado.
Volante com sistema de trava.
Enchedor de bobina automática.
Regulagem rápida e correta da tensão do fio.
Ajuste do comprimento do ponto, de Oaté 4,5 mm.
Comando da posição dos dentes impelentes para costurar e para bordar.
Tampa frontal com iluminação.
Transmissão elétrica por motor universal.
Ajuste da largura do zig-zag de O a 5,5 mm (7,5 com agulha dupla).
Posicionador da agulha (E-C-D).
Sistema automático para realização de costuras normais ou decorativos.

)

Virar esta folha ~
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1. Chassis.
2 . Chapa da agu lha.
3. Dente s Impelentes.
4. Chapa corrediça.
5. Calcador.
6. Alavanca de levant ar o

calcad or.
7. Prendedor da agu lha.
8. Guia-linha do prendedor

da agulh a.
9. Guia-linha Inferi or .

10. Tenso r pr incipal, da
linha da agulha.

11. Guia- linha do tensor .
12. Regu lado r da fo lga

da linh a.
13. Regul ador da tensão da

linha da agulha.
14. Estica- l inha
15. Tampa frontal

18. Chav e da ltumlnação.
17 . Tampa superi or do

braço.
18. Regu lado r da pressão

do calcador .
19. Gul a-linha frontal

(da tampa).
20. Gul a-t inha traseira

(da tampa).
21. Pr imeiro tensor de linh a.
22. POria-carre tel.
23. Sele tor de pesponto

(motivos ou costura
decorall va).

24. Disco regul ador da
largu ra do zlg-z ag.

25. Poslcionador da agulh a.
26. Disco regulador do

comprimento do ponto.
27. Alav anca de ret rocesso.

28. Comando costu ra
bord ados.

29. Ench edor da bobina.
30. Fecho do enchedor

da bobina.
31. Volante .
32. Trava do volante.
33. Extensao do chassis.
34. Tampa trasei ra.
35. Alo jamento das

dobradiça s.
36. (Protetor da correia).
40. Encosto do moto r.
41. Motor.
42. Correia de transmi ssão,
43. Cabo de Iigaçao.
44. Pedal contr ola dor

de velocid ade.
45. Estojo de acessórios.



INSTRUÇÕES PREUMINARES

ILUMINAÇÃO

PARA FIXAR O CABEÇOTE

Para fixar o cabeçote na mesa ou na ma
leta, primeiro encaixe os pinos das dobra
diças A nos alojamentos B do chassis.
Em seguida, aperte os parafusos C. Para
retirar o cabeçote da mesa ou da maleta, .
afrouxe estes parafusos.

Um toque suave no interruptor liga ou
desliga a luz embutida na máquina. (Lâm
pada de 15 wats, 220 volts, tipo baioneta).

c ~)

c )

)

)

MOTOR

PARA TROCAR A LÂMPADA

Abra a tampa frontal, empurre a lâmpada
para cima e gire-a para a esquerda até
conseguir retirá-Ia por baixo.
Posicione a lâmpada nova, empurre-a pa
ra cima. Quando a lâmpada encostar no
fundo, gire a para a direita. Agora, feche a
tampa frontal.

c __

(-------------~
Certifique-se que a correia de transmissão
esteja levemente esticada.
Antes de ligar a tomada na rede, confira
que a voltagem indicada na plaqueta do
motor esteja de acordo com a tensão da
rede.
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Estojo de acessórios Abra-casa Estojo de agulhas Chave de fenda Chave de lenda
média pequena

B·255 B·880 527 1500 527 15 10 527 15 15
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Frasco de óleo Bobinas Corpo do calcador Calcador normal Calcador de bordar

527 15 20 527 1525 527 15 ]0 527 15 ]5 527 1540

~
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Calcador para bainha Calcador para Calcador para botões Calcador de Cerzir Vareta-guia
caseados



"CONSELHOS ÚTEIS )

1. GENERALIDADES(~--------------)
Em geral, um funcionamento defeituoso é provocado pelo uso errado da máquin a. Se estimar que este
funcionamento defeituoso tem outras causas, verifique:
a) A agulha está enca ixada corretamente ? (lado liso da agulha para trás).
b) A agulha tem o tamanho correto? (ver a tabela das agulhas e das linhas).
c) A máquina está limpa ? Retire a caixa da bobina e elimine os fiapos de linha no eixo da lançadeira.
d) O curso da lançadeira está limpo e bem lubrificado?
e) Não sobra fiapos de linha entre os discos do tensor ou embaixo da mola da caixa da bobina?
nO volante está travado?

2. QUEBRA DA LINHA DA BOBINAc'-- ~)
Verifique o seguinte:
a) A tensão da linha superior não estará muito apertad a?
b) A agulha é de qualidade boa?
c) A agulha está corretamente encaixada? (lado liso da agulha para trás)
d) A ponta da agulha não está amassada ? A agulh a não está torta?
e) A linha é de qua lidade adequada? Existem nós na linha ? Será que a linha não está velha e ressecada?
f) O orflicio da placa da agulha não está dani ficado ? (lixar o oríüclo ou substituir a piaca)
g) O eixo da lançadeira não está danificado? (chamar a nossa assistênc ia técnica).

3. QUEBRA DA LINHA DA BOBINAc )
Verifique o seguinte:
a) A tensão da linha inferior não está muito apertada ?
b) A bobina não está entortada, e trava na sua caixa? (Trocar a bobina)

4. DEFEITO DOS PONTOS(~----------~)
Verifique o seguinte:
a) A agulha é adequada? (Utilize somente agulhas dos catálogos 130 a 705H).
b) A agulha não está torta ou mal encaixada? (agulha encaixada até encostar com o lado liso para trás).
d) A agulha é de boa qualidade? A agulha está bem polida ?

5. QUEBRA DA AGULHAc'-- ~)
Verifique o seguinte:
a) O parafuso do prendedor da agulha está corretamente apertado ?
b) O tecido não foi retirado pela frente, por baixo do calcador e assim, entortou a agulha? (retirar sempre o
tecido por trás).
c) Quando costurar locais com forte espessura de tecidos, a costura não foi puxada com a agulh a descida no
tecido? (A agulha entortou e encosta na placa da agulha, provocando a quebra).
d) A linha é de boa qualidade? A linha é regular ? Existem nós na linha?

Em caso de costura com defeito ou irregular, verifiqu e:
a) Não existem fiapos de linha nos disoos do tensor da linha ?
b) Não existem fiapos de linha em baixo da mola da caixa da bobina?

7. FUNCIONAMENTO LENTO DA MÁQUINAc )
a) Motor com defeito ?
b) Reostato (Pedal) oom defeito?
c) A correia não está tensa demais ? A tensão da correia não está fraca demais?
d) A máquina não foi armazenada num local muito frio?

8. TRAVAMENTO DA LANÇADEIRAc )
Foi executada uma manobra errada ?
Retire a caixa da canela. Retire a linha do oriHcioda agu lha. Elimine os fiapos de linha do eixo da lançadeira.
Em seguida , aplique 1 ou 2 gotas de óleo no curso da lançade ira e deixe o óleo penetrar durante 2 ou 3
minutos nos restos de linha sobrando na lançade ira. Agora dê ao volante varias voltas nos 2 sentidos. Estes
movimentos cortarão as sobras de linha e serão assim, retirados oom facil idade.
Inserir a caixa da bobina de volta na lançadeira.
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CONSELHOS PARA SUA SEGURANÇA

Quando costurar, concentra-se na costura.
A agulha mostra-se um perigo quando a máquina funcionar.
Cuidado! não fure os dedos.

Quando trocar de agulha, de calcador, de bobina, ou de chapa da agulha, etc., ou quando
parar, temporariamente o serviço, ou ainda quando limpar a máquina, desconecte a má
quina, retirando o plug da tomada.

)CALCADOR PARA BORDAR

A realização de serviços variados pode
precisar de troca freqüente do calcador.
Para colocá-lo, proceda da seguinte ma
neira:

1. Levante o calcador por meio da alavan
ca (6) localizada na parte traseira do bra
ço da máquina.

2. Aperte. a trava traseira do corpo (A).
Assim sendo, o calcador solta-se do alo
jamento.

3. Escolha o calcador adequado. Quando
descer a barra do calcador, certifique-se
que o rasgo (8) do corpo fecha-se na
chaveta (C).

Para costurar com ponto reto, zig-zag e
costuras normais.

Para realizar ornamentos e costuras de
corativas muito cheias.

C CALCADOR NORMAL )

c ____

CPARA COLOCAR OU TROCAR )
. O CALCADOR _

4
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AGULHA E LINHA .

OJSD ·
O(/JJ '

( PARA COLOCAR A AGULHA)

Afrouxe o parafuso de ajuste da agulha.
Introduza a agulha até o topo superior
com o lado chato do tronco voltado para
trás. Em seguida, aperte o parafuso de
ajuste.

LINHA COM TORÇÃO PARA
ESQUERDA E DIREITA

Se possfvel, só utilize, para bordar e cer
zir, uma linha da agulha com torção para
esquerda. A linha da bobina poderá ter
torção à direita ou esquerda.

)ESCOLHA CORRETA DA AGULHA E DA LINHAc""---- ___

Utilize somente agulhas de catálogo 2031.
Para obter resultados satisfatórios, utilize só agulhas e linhas de primeira qualidade.
Primeiramente, escolha a linha adequada para a costura que deseja executar; em segui
da, uma aqulha adequada pa ó a linha, conforme a tabela abaixo.

"""
"-

TABELA DAS LINHAS E AGULHAS

TECIDO Extra leve I Leve Médio Pesado Extra pesado

Agulha 11 11 14 14 16

A costurar
Mercerizada 70-60 60-50 50-40 40

LINHA
(2 fios)

A bordare
Cerzir 70-B0 50
(2 fios)

5
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BOBINA E CAIXA DA BOBINA

PARA REMOVER A CAIXA DA
BOBINA

Gire o volante para colocar o estica-linha
na sua posição mais-alta. Levante o fecho
da caixa e retire a caixa com a bobina.
Solte o fecho; a bobina libera-se e sai da
caixa.

( PARA ENCHER A BOBINA )

6

)

PERCURSO DA LINHA

PARA COLOCAR A BOBINA
NO ENCHEDOR

Coloque a bobina no eixo do enchedor e
empurre-a para baixo. Assim o enchedor
está pronto para funcionar.

( PARA SOq6~r:r~RAVA DO )

O volante deve ser segurado com a mão
enquanto a trava é girada em direção do
operada.
Segure o volante com a mão esquerda, e
gire a trava com a mão direita em sua di
reção, conforme mostra a figura ao lado.

(

Estique a linha do carretel no sentido indi
cado na figura até chegar na bobina na
qual a linha deverá enrolar-se. Ponha o
motor em funcionamento. O enchedor pá
ra automaticamente quando a bobina esti
ver cheia.

Retire a bobina do eixo do enchedor. Ime
diatamente, aperte a trava do volante.
A bobina pode ser enrolada enquanto a
máquina estiver costurando.

C~ -----')



7

. PARA COLOCAR A BOBINA NA
\ CAJXA E PASSAR A LINHA DA

BO~INA __

Quando a bobina estiver cheia, coloque-a
na caixa. Certifique-se que, puxando a li
nha, a bobina gira no sentido contrário aos
ponteiros do relógio, como mostra a seta
na figura. Com a bobina na caixa, coloque
a linha no enxaixe A e puxe-a por baixo da
mola de tensão, passando-a pelo guia B
da extremidade da mola.

Para colocar a caixa da bobina no lugar,
primeiramente levante a agulha até o
ponto mais alto. Em seguida, coloque a
caixa no eixo da lançadeira com a fenda
(C) virada para cima e empurra-a suave
mente até encostar no fundo. Isso cons
tata-se por um pequeno estalo.
No caso do fecho não encostar perfeita
mente no seu lugar, elimine os fiapos de
linha do eixo da lançadeira.
Certifique-se que o topo da linha está
saindo da caixa e não está travado pelo
fecho.

1. Carretel
2. Guia-linha traseiro
3. Guia-linha frontal
4. Discos de tensão.
5. Regulador da folga da linha.
6. Guia-linha do tensor.
7. Estica-linha.
8. Guia-linha inferior.
9. Guia-linha do prendedor da agulha

10. Passagem da linha na agulha de frente
para trás.

PUXAR A LINHA DA BOBINA
. PARA CIMA

Segurando a linha da agulha, já colocada,
gire o volante na direção do operador e,
neste tempo, puxe levemente a linha da
agulha. Fazendo assim, a linha da bobina
subirá pelo oritrcio da chapa da agulha.
Estique as linhas da bobina e da agulha e
puxe-as de lado, em baixo do calçador.



- -
PARA AJUSTAR TENSOES DA LINHA

LINHA DA AGULHAc )
Maior tensão:
Para costura em geral.
Rotação para a direita: aumenta a tensão.
0-1-3-4-5-6-7-8-9.

Menor tensão:
Para cerz idura e bordados em geral.

Rotação para a esque rda: diminui a
tensão: 9-8-7-6-5-4-3-2-1-0.

LINHA DA BOBINA

A tensão da mola é adequada, quando
puder pendurar a caixa com a bobina pelo
topo da linha.

c )

Tensão correta

Tensão inferior muito apertada ou tensão
superior muito frouxa.

Tensão superior muito apertada ou tensão
inferior muito frouxa.

Tensões superior e inferior muito
apertadas.

8
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I COMANDOS

- -

25~'
26 - - _ I;-..,.

18
23 24

-tt-- - 27

• 28

r

-
"JIl

ALAVANCA DE LEVANTAR
O PÉ CALCADOR

o calcador sobe ou desce por meio da
alavanca 6, localizada na parte traseira da
máquina.
Pode-se aumentar o percurso de subida
do calcador em 2mm, ao levantar a ala
vanca acima da posição superior normal e
segurando-a com a mão.
Esta possibilidade é muito interessante
para costurar tecidos pesados ou execu
tar costuras sobrepostas.

PARA AJUSTAR A PRESSÃO
00 CALCADOR

9

18 MENOR PRESSÃO

I

t .
MAIOR PR

o parafuso 18 regula a pressão do
calcador.

Serviços normais não necessitam de mu
dança de pressão sobre o tecido. Entre
tanto, para costurar um material muito fino,
um pouco de pressão se faz necessário.
Isso será feito puxando o parafuso para
cima e dando 2 ou 3 voltas para a esquer
da. Para aumentar a pressão, proceda de
maneira inversa. .



SELETOR DE PESPONTOC )

o botão 24 regula a largura do pesponto
em zig-zag. Na posição "O", a máquina irá
executar uma costura reta. As posições 1,
2,•..5 produzirão um pesponto zig-zag de
largura, em milrmetros, igual ao número
frente ao ponteiro.

Para escolher os pontos normais ou deco
rativos a executar conforme indicado na
figura ao lado.

COMANDO DE LARGURA
DOZIGZAG

das 3 posições (E - C - O ).
Portanto, se a máquina for parada, mudar
somente está alavanca quando a agulha
encontra-se fora do tecido, isto é, no seu
ponto mais alto de subida!

COMANDO DE POSiÇÃO DA AGULHA

Posição C (centro) = Partindo do centro,
a agulha afasta-se simetricamente dos
2 lados.
Posição O (direita) = Partindo da direita, a
agulha desloca-se exclusivamente para a
esquerda.
Posição E(Esquerda) = Partindo da direi
ta, a agulha desloca-se para a direita.
Ao decorrer da costura, o posicionador da
agulha poderá mudar para qualquer uma

.' c

Si
I

o

COMANDO REGULADOR DO
COMPRIMENTO DO PONTO

o comando 26 regula o comprimento dos
pontos desde O número "O" - o tecido não
está transportado - até o número 4,5. Au
menta-se o comprimento do ponto, giran
do o disco regulador para a direita. Ao in
verso, girando o regulador para a esquer
da, encurta-se o ponto.

( ALAVANCA DE RETROCESSO)

Quando pressionar a alavanca de retro
cesso 27 para a sua posição mais baixa,
a máquina costura indo para trás. O com
primento do ponto será a metade do com
primento ajustado, indo para a frente, pelo
comando 26.

(COMANDO "COSTURA-BORDADOS')

Em alguns tipos de costura, como para
bordar com bastidor e cerzir em particular,
os dentes estarão fora de alcance . Para
afastar os dentes, coloca-se a agulha na
sua posição mais baixa.

Comando na
posição costura

Comando na
posição bordados

10
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COSTURA RETA .

Para costurar com ponto reto, acompanhar as indicações abaixo:

1. Gire o seletor de pesponto 23 até obter
o símbolo N frente ao risco.
Coloque o disco regulador da largura
de zig-zag 24 sobre "O" e o posiciona
dor de agulha 25 sobre C (centro).

COSTURA COM RETROCeSSO· PARADAS(

Para costurar para trás (caso de parada
ou arremate), pressione a alavanca de re
trocesso 27 para a sua posição mais bai
xa. Esta alavanca fica tensa por meio de
uma mola. Quando a soltar, a máquina

11

2. Coloque o disco regulador do compri- 4

mento do ponto 26 numa posição da
escala: "O" até 4,5 (O valor do compri
mento normal do ponto e de 1,5 apro
ximadamente).

3. Coloque o comando costura bordados
28 na posição "costura".

4. Utilize os dentes impelentes 5.

5. Levante o estica-linha 14 até a sua po
sição mais alta.

6. Puxe as linhas da agulha e da bobina.
7. Ajuste a t nsã da linha da agulha.
8. Puxe as linhas da agulha e da bobina

por baixo e por trás do calcador.
9. Gire sempre o volante da máquina na

direção do operador.

)

volta a costurar para frente. O compri
mento do ponto com retrocesso equivale
aproximadamente à metade do compri
mento ajustado pelo comando 26.
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COSTURA ZIG-ZAG
- ----- -

"

1. Para costura com ponto zig-zag, gire o
seletor de pesponto 23 até obter o sfm
bolo N frente ao risco.
Escolha a posição do disco regulador
de largura 24. A escala gravada no
disco indica a largura do zig-zag, ou
seja, o número abaixo do risco indica a
largura do ponto. Gire o botão para a
direita: 0,1 ... 5: a oscilação da agulha
será maior. Maior será o número abai
xo do risco e mais largo será o zlg-zag.
Quando o número "O", estiver frente
ao risco, a máquina costura com ponto
reto. Pode-se regular o disco no decor
rer da costura sem dificuldade nenhu
ma. Enquanto a máquina estiver para
da, faça somente ajuste no disco
quando a agulha estiver fora do tecido.

C D

•

2. O botão 26 ajusta o comprimento do
ponto, dependendo do tipo de ponto
zig-zag escolhido. O posicionador de
agulha 25 desloca-a para a direita ou
para a esquerda, conforme o tipo de
costura a executar, por exemplo: fazer
bainhas, colocação de zíper, etc.

POSiÇÕES: E (esquerda) - C (centro)
- D (direita) .
Realize as costuras normais com a
agulha na posição C (centro).

3. Siga agora as instruções do nQ 3 até nQ

9 da costura reta (folha anterior). • ~ • ~

I C D

12



COSTURA ZIG·ZAG (à mão livre)
---- - - - - - - -- - - --

( PONTOS DECORATIVOS ZIG-ZAG )

b a b a a b b a a b b a
a - Pontos de comprimento nor-

~ ....
~ ~ '> :r

+ ,~ • ,

~
'.- •mal I dentes impelentes para ~ : t •costura. , ~ .' •

~
• • I'• " - -: i I

". I

i
.. ~

b - Pontos fechados I dentes ím- - "f .rpelentes para bordar. ~
~ •~ A. '. ,..

I I

-. ~ $o ..

t
COSTURAS DECORATIVAS EM ZIG-ZAGc"'-- )

Os pontos decorativos zig-zag serão o resultado do efeito simultâneo de 3 elementos.

1, Comprimento do ponto (transporte do tecido) de Oaté 4,5 mm. Comando 26.

2. Largura do ponto (largura do zig-zag) em "O". Comando 24.

3. Posição da agulha (à direita), Comando 25.

( Posição da agulha C (centro) )

Pelo ajuste do comprimento e da lar
gura dos pontos, obteremos as cos
turas decorativas como representa'
das.

Nota-se que podemos utilizar todos
os valores intennediários, tanto na
largura quanto no comprimento do
ponto.

Largura do zig-zag

<'ll
2 25 3 4.5 5.5

.~ O I I I I I"Ea..

o

~ ~ ~ ~ ~c 2n
c-
o
'C

9

~ 5 S S ~
c

3Ql

E
g.
c:
o

~ ~ S S ~
o

4

5 ~ < < < <
13



COSTURA COM PONTO AUTOMÁTICO

Para execução automática de costuras normais ou decorativas, acompanhar as indicações
abaixo:

1. Posicionador de agulha (25) sobre po
sição I (esquerda).

C D

2. Seletor de pesponto (23) sobre posi
ções (1 ... 20) escolhida pelo motivo
gravado acima do botão.

3. Mudar o posicionador (25) sobre D (di
reita). Disco regulador da largura do
zig-zag (24) sobre "O".

I c D

4. Posição do requlador de comprimento
do ponto:
- para pontos normais: conforme a sua
escolha.
- para pontos decorativos: próximo a
"011

•

5. Para os pontos decorativos fechados
(costura acetinada), montar o calcador
para bordar.
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--- -
COSTURAS AUTOMÁTICAS '

- - - -

Exemplo de costura realizada em cada uma das posições do seletor 23 com uma só agulha.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

i~
$~
$~

7 8 9

•~
f

1

Illllllll!!!!lllil

Como usar o pontos normais e decorativos

PESPONTO RETO: Comprimento de ponto até 4,5 mm para costura
geral, alinhavo rápido, chuleio de golas e de punhos, etc,...
PESPONTO ZIG-ZAG: Largura de ponto até 5,5 mm: Para costuras
zig-zag, emenda de fitas ou renda, colocação de botões, caseados,
aplicações, chuleio das bainhas, etc...

:::::::
:::::::

:~~t................

.......
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PONTO ELÁSTICO: Trata-se de uma costura perfeita para arrematar,
consertar rasgões e cerzir. Adequado para tecidos de textura esponjosa
como a esponja, o jersey, etc...

PONTO "SEMI-OVERLOCK": Especialmente indicado para materíais
finos e delicados, para juntar e alinhavar ao mesmo tempo.

PONTO "FAGOTING": Trata-se de um ponto profissional muito decora
tivo para juntar 2 tecidos deixando um vão como por exemplo para es
partilho em Lycra, consertos de lingerie, etc.... Também utilizado para
costurar o couro, borda contra borda.

PONTOS NORMAIS E DECORATIVOS: Para costuras variadas com
combinações atraentes.

PONTOS DECORATIVOS (ACETINADOS)

•

Para aplicações variadas de bordados e costuras decorativas.

_ 4" .. ~ .. I .. .. . a __ •= ~ =- =w. ~.=. ~.=:: = = -: .-s: .-. -- ---- --- - -- -_ =: ':-_='t=r~=='=== ...... ==:: =
~ ~:iPE~ T 77 ~= ==I =.
~ "". ,. ~- " _ .... ~ ... - .
7 8 9 10 11 12 IJ 14 15 16 11 18 19 20
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COSTURA COM 2 AGULHAS

( Para colocar as 2 linhas das agulhas)

Para colocar as 2 linhas das agulhas para
fazer costura com 2 agulhas, use o pro
cedimento idêntico à montagem da linha
normal. Primeiramente, introduza os 2 car
retéis, o primeiro no porta carretel A e o
segundo no porta-carretel complementar
B; em seguida conduzir as linhas como
indicado na tabela seguinte:

Referência Peça Linha A Li nha B

1 Guia-linha

2 Guia-linha Oriflcio Orifleio
frontal traseiro _ dianteiro

3 Tensor Disco traseiro Disco dian!.

4
Regulador
da folga

5 Guia-linha
do tensor

6 Estica linha
Orifleio Orifleio
superior inferior

7
Guia-linha
inferior

Guia-linha do
8 prendedor

da agulha

Esquerda Direita
9 Passar a linha de

frente para trás

6

=

Impol18nte! para costurar com
2 agulhas (geminadas), nunca
usar a posição esquerda do po
sicionador (25).

B

7

Exemplo de costura realizada em cada um das posições do seletor 23, com as 2 agulhas

•
c

1 2 3 4 5 6 14 15 16 17 18 19 20

~ ~~I
Com as 2 agulhas em combinação )

16



- --- - - - - -- - ~ - - - ---
PARA CONSERTAR UM RASGÃO I

AJUSTE

. - fixar o calçador
- esconder os dentes impelentes 

comando 28 na posição bordados
- comprimento do ponto: "O"

(comando 25)
- largura do zig-zag: "O" (comando 24)

)PARA CERZIR

1
Inicie por esticar as linhas de urdidura da
direita para a esquerda, e sentido oposto.
Estas linhas serão paralelas e encostadas
tanto quanto possível. As linhas ultrapas
sarão as bordas do rasgão, isso para ob
ter um conserto seguro. Aconselha-se va
riar o comprimento das linhas para evitar
que o tecido, no uso, rasgue-se pela beira
do conserto.

c _

2
Continue com as linhas de trama de frente
para trás, e sentido oposto.
Costure as primeiras linhas de trama le
vemente afastadas das linhas de urdidura
para obter um conserto regular e resis
tente. Essas linhas de trama serão para
lelas e encostadas tanto quanto possível.

::=:=:=:

:~~~~~ ~~~
:::::::::.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:........:.:.:.:..:.:.:.:........:.:.:.:..:.:.:.:..........:.:.:.:..........

l·}t~.........
:::::::::

17

3
Por fim, preencha os espaços sobrando
na cerzidura, costurando algumas linhas
de trama, porém sem ultrapassar a beira
do rasgão fechado.



CASEADOS

AJUSTES

I CALCADOR PARA CASEAR 1I CASA LARGA I t

2

T
1i

_1l2 '~
CASA ESTllEITA

-
COMANDO24: COMANDO 24:
Largura do zlg-zag: 31arremate : 5 ~ó~Á~~8 ~1~;Zag : 21 arremate: 2,5

Fixar O
COMANDO25:
Po slção da a~ulha: E (esquerda ) Posição da agulha : Entre I e C

calcador COMAND02 : COMANDO26:
Comprimento do ponto: perto de ·0· Cowrlmento do ponto : perto de ·0·
COMANDO28: CO ANDO 28:
Posição costura Posição costura

( COMO CASEAR )
1. Guie o tecido em baixo do caícador e comece com a agulha no tecido

1no ponto exato de inlcio de casa, Primeiro
Costure agora o primeiro lado da casa no comprimento escolhido. lado
Ap6s o término da primeira borda, desça a agulha no tecido do lado
direito, de 2 à 3 mm.

OI2. Levante o calcador girando o tecido meia-volta no sentido dos pon- Gira o
teiros do relógio . Em seguida, abaixe o calcador , levante a agulha e trabalho
posicione-a para a esquerda Coloque somente a ponta da agulha no
tecido.

13. Ajuste o regulador de largura do zig-zag 24 sobre 3-4 (aproximada- Remate

mente a dobra da largura anterior) e costure alguns pontos para for- Inicial

mar o remate inicial, puxando levemente o tecido para o operador de
maneira a reduzir o transporte. A agulha desce à esquerda no último n Segundomovimento. Mantenha a agulha fora do tecido.

4. Volte com o seletor de largura do zig-zag em 1,5-2 mm e costure a
lado

segunda borda da casa um pouco mais curta que a primeira borda. A
agulha desce à esquerda no último movimento.

D Remate
5. Ajuste de novo o seletor de largura do zig-zag (24) para uma largura Final

da dobra da largura das bordas e costure o remate final, segurando
levemente o tecido para reduzir o transporte.

6. Posicione o seletor de largura (24) em "O" e execute alguns pontos Arremate

de arremate, puxando levemente o tecido para reduzir o ir:-1sporte.
Abertura da casa

7. Por fim, corte o tecido entre as 2 bordas com o corta-casa.

CORTE DA CASA

CASEADO ESTREITO
(para blusas e camisas)

Comando 25 na posição l-C

OPERAÇÕES:

Idênticas, porém com lar
gura das bordas conforme
tabela de ajuste.

Introduza no sentido vertical, a ponta do cor
la-casa, entre as bordas da parte inferior da
casa, até a faca encostar no tecido.
Em seguida, incline o corta-casa para trás e
empurre-o vagarosamente para frente, sem
danificar as linhas de remate.
Na prática, abra a casa desde uma extremi
dade até o centro, e em seguida , desde a
outra extremidade até o centro.
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COLOCAÇÃO DE BOTÕES

)AJUSTES

- Montar o calcador normal para costura.
- Esconder os dentes: comando 28 na

posição "bordados".
- Posição da agulha: comando 25 na po

sição I (esquerda).
- Largura do zig-zag: comando 24 em 3

ou 4 (em função dos furos do botão).
- Comprimento do ponto: comando 26 em

110".

c'-- ____

OPERAÇÕES

A largura do zrq-zaq varia entre J e 4 do
fato que a distância entre os furos dos
botões é quase sempre a mesma, que o
botão seja grande ou pequeno (Exceção
com os botões decorativos!).

Coloque o tecido em baixo do calcador,
apeie o botão no lugar marcado, e desça a
agulha no furo de esquerda. Abaixe agora
o calcador.

Para costurar um botão afastado do tecido
(por exemplo botões de jaquetas), deitar
uma agulha de costurar lã entre os furos.
Costure em cima e execute alguns pontos
a mais que o necessário para um botão
normal.

Certifique-se que a agulha entre perfeita
mente no furo da direita. Se necessário,
faça um novo ajuste na largura do zig-zag.
Costure o botão, fazendo alguns pontos a
menos para tecidos finos que para tecidos
pesados. Levante a agulha, posicione o
seletor de largura em "O" e de alguns
pontos de arremate.

Em seguida, com a mão, gire o volante da
máquina para levantar a agulha. Ajuste
a largura do zig-zag. Gire o volante com a
mão para fazer um ponto de ensaio.

c"'----- )

19



· COSTURA INGLESA

)AJUSTESc"'-- --....-;

Fixar o calcado r para costura inglesa com
a sua extensão.
Outros comandos conforme costura reta.

I

,

)OPERAÇÕES

1.
Sobrepor as duas peças de tecidos a se
rem emendadas de maneira tal que a peça
inferior ultrapasse pouco a peça superior.
Coloque os 2 tecidos em baixo do calca
dor para costura inglesa, do jeito utilizado
para fazer bainhas, ou seja, os 2 tecidos
dobrados. Na hora da costura, certifique
se que o tecido escorrega por baixo do
calcador com uma largura uniforme.

('-----~-----'

2.
Desdobre os 2 tecidos de tal maneira que
a bainha costurada apareça como uma
dobra. insira agora a bainha obtida na
abertura do calcador, no mesmo sentido
que para a primeira costura. Assim, o te
cido será dobrado e costurado.

......
......

...
...

...-...

...
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PARA FAZER BAINHAS· Bainhas retas -

Fixar o calcador para bainha reta.

Ajustar todos os comandos para pesponto
reto.

)AJUSTESc........ _

',.-
OPERAÇÕESc'-- --=--- )

"-
" ""

1.
Infcio do trabalho. Dobre 2 vezes a borda
do tecido (dobra: com pouca largura).
Costure alguns pontos. Desça a agulha
no tecido e levante o calcador.

f

2.
Segure a primeira dobra, perto do calca
dor, com a mao esquerda. Estique a dobra
e deixe-a deslizar na espiral do calcador.

3.
Para guiar o tecido, estique-o levemente
levantado. A borda do tecido deverá desli
zar verticalmente e - muito importante 
em linha reta.
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PARA FAZER BAINHAS · bainhas em zlg-zag - -'

IMPORTANTE

BAINHA CONCHA

Os ângulos: realize-os em 2 operações.
Execute-os da melhor maneira como se
gue:
Primeiramente, recorte os cantos (não
muito, para não rasgar o tecido).
Costure a 1Ç? bainha.
Em seguida, dobre 2 vezes a borda do la
do seguinte e passe com a mão uma linha
resistente.

c"-- )

Seletor de pesponto em posição 2.

Consegue-se uma bainha concha com
uso de tensão forte da linha da agulha e
com um ponto longo. Bastante utilizado
em bainhas de lingerie em jersey.

c"-- )

ACOLCHOADOSc )

ACOLCHOADOS

Para acolchoados e outros serviços pare
cidos, utilize a vareta-guia ajustada no
corpo do calcador como é mostrado na fi
gura.

c'-- )
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- - -

CUIDADOS COM A MÁaUINA
~------- --

LIMPEZAc ~)

..

No decorrer da costura, acumula-se fia
pos de linhas, sobretudo em volta da cai
xa da bobina, que atrapalharão o bom fun
cionamento da máquina.
Deve-se eliminá-los com bastante fre
qüência.
Para fazer isso, levante a máquina, e faça
girá-Ia sobre as dobradiças da mesa ou
da maleta, para facilitar o acesso na parte
inferior do chass is da máquina e permitir a
limpeza e a lubrificação.
De vez em quando, retire a placa da agu
lha para eliminar os fiapos de linha acu
muladas entre a placa e os dentes impe
lentes.

)LUBRIFICAÇÃO

Nas figuras ao lado, os pontos a serem
lubrificados estão indicados por cfrculos.
Os pontos de lubrificação invisfvels nas
ilustrações estão marcadas em vennelho
nas peças da máquina.

A máquina deve ser lubrificada freqüen
temente.
Algumas gotas de óleo serão suficientes
para manter a máquina em condições
perfeitas de trabalho. O 61eo a mais pode
escoar e sujar o trabalho. Lubrifique sem
pre antes de inicia- a costurar, nunca
ap6s ter acabado.
Utilize um 61eo apropriado para máquinas
de costura, limpo, sem rezinas e sem
ácidos, à venda nas lojas autorizadas
SINGER.

c --=:......- ___
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