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Peças que Acompanham
a Mesa Quilter

1- 01 acessório para costura circular
2- 01 mesa de acrílico
3- 04 parafusos de fixação dos pés da mesa
4- 04 pés com regulagem de altura
5- 04 adesivos antiderrapantes
6- 01 porca

Montagem da Mesa

Cole os adesivos antiderrapantes na sapata de regu-

lagem de altura da mesa extensora. Em seguida, fixe-os 

na mesa com os parafusos. Finalmente monte o 

acessório para costura circular, encaixando os chatos do 

suporte no rasgo central da mesa. Coloque a porca na 

parte inferior da mesa.
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A Mesa acrílica para Quilter, irá proporcionar conforto e 
praticidade ao costurar peças que requerem uma base 
maior para serem acomodadas, facilitando a abertura da 
peça, para melhor visibilidade do trabalho que está sendo 
elaborado. Também oferece o recurso para costuras 
perfeitamente circulares, de vários tamanhos, com a ajuda 
do acessório para costura circular, que está incorporado a 
mesa. Fixando-se a peça no acessório, você poderá utilizar 
os pontos decorativos, ziguezague ou costura reta, fazendo 
motivos circulares em almofadas ou o ponto quilt em 
colchas de retalhos e toalhas de mesa redonda.

Para utilizar o acessório de costura circular, remova o 
retentor de tecido (1) e coloque a peça a ser costurada na 
agulha (2), prendendo-a novamente com o retentor de 
tecido. Através do rasgo (3) existente na mesa, ajuste o 
tamanho do círculo a ser feito, bastando para isto soltar a 
porca do acessório (4) existente na parte inferior da mesa e 
deslocá-lo para a direita ou para a esquerda, diminuindo ou 
aumentando o tamanho do círculo.

NOTA: Para a sua segurança, remova e guarde o acessório 
quando não for mais usá-lo, bastando para isto remover a 
porca inferior e retirar o conjunto.

Aplicações da Mesa
para Quilter

Montagem da Mesa
na Máquina de Costura

Remova a extensão da base. Encaixe a mesa na parte 

frontal da máquina de costura, deslizando-a totalmente 

para a direita.

Regulagem da
Altura da Mesa

Gire para a direita ou para a esquerda as sapatas de 

regulagem de altura, até que a mesa fique nivelada e 

abaixo da chapa corrediça, possibilitando abri-la em 

caso de necessidade, conforme ilustração.
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