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SEGUÊNCIA DE MONTAGEM E OPERAÇÃO DA MÁGUINA 290 NO MÓVEL
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Após abrir o móvel, puxe a
plataforma A, o máx imo que
puder, para cima, a fim de
nivelá-Ia com a mesa do móvel.

Antes de montar a máquina
no móvel , passe o "pluq" B,
de baixo para cima, pelo furo
maior da plataforma A, como
ilustrado.

c:J

~

Irnroduza no furo I como indicado pela seta, a ponta sem
rosca do parafuso F de forma
que a parte rosqueada fique
voltada para baixo.

I·

~

Suspenda a máquina e introduza o parafuso F no
furo D da plataforma do
móvel [Vide figo 1).
11- Alinhe os pinos plásticos
(C da fig.l) com os furos
existentes na base infe rio r

1'--<""-/"',

Após a montagem, a máquina
está pronta e em posição para

costuras com base tubular.

Para guardar a máquina, repita

os movim entos da FIGURA 5
e desça vagarosamente até a
posição de descanso. Feche a
tampa e a porta do gabinete.

il

PARA COLOCAR A MÃOUINA COM A BASE PLANA AO NI:
VEL DA MESA DO MÚVEL, proceda da seguinte forma:
I· Eleve a parte dobrável E (fig. 2) da máquina para sua posição
normal.
11- Suspenda a máquina e mantenha-a suspensa : ato contínuo
apoiando a palma da mão na travessa frontal L, puxe para
fora a alça J que se encontra na parte interna do móvel.
111. Executando-se simultãneamente as duas operações acima
(item li). desça vagarosamente a máqu ina e logo após que a
plataforma A ultrapassar a altura da mesa do móvel, solte a
alça J e a máquina se nivelará à altura da mesa do móvel em
posição para costura com base plana.

da máquina, de modo que
est a se apoie totalmente
sobre a plataforma A Ifigo
1).
111 - Pela parte interna do móvel, coloque a arruela G no
parafuso F.
IV· Monte e aperte a borboleta
H , o máx imo que puder no

parafuso F.
V- Ligue o "pluq" B do cor dão á tomada da máqu i na.

Para colocar a máquina novarnen-

teemposição de costura plana ou
tubular, abra a tampa e a porta
do gabinete e puxe-a para cima ,
até a posição desejada.

CUIDADO :
Transporte a máquina separa da do gabinete.
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peças princ ipais e suas funções
1. Chapa de Agulha . aju da a mant er costuras
uniformes . Tem marcaç ão cali brad a.
2. Pé-C Icador . . ' pression a o tec ido co ntr a o s
de ntes impelentes.
3. Co rtador de Llnh
inc orporado na bu cha da
barra de press ão po r seguran ç a e faci l idade
de uso .
4. Farolete Embutido
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

ilu mina a região da cos-

tu ra.
Guia-Fio ... assegura a seq uénc la de enf iamento antes da passagem d a linh pe lo Estic a-fio.
Disco Regulador da Pressão do Calcador .
regu la a pressão exat a do pé cal ca do r sob re
o tecido .
Estica-Fio
contro la o fluxo da linha supe rior .
Indic ad or do Regulador d Tensão . . pe rmite
a regu lagem exata da tensão para qualquer tipo
de teci do , linha ou co mpr imento do ponto .
Alavanca Reg ul adora da Largur a do Ponto .. .
permite a escol ha de qualquer uma das quatro
lar guras de ponto de costura orn amental. como
tam bém a cost ura reta.
Guia-Linha de Enfia mento Automáti co .
simp l-:
fica e torna mais rápido o passamento d a linha .
Seletor dos Grupo s de Dese nho s . . selec iona
os gr upos de trê s desenhos padro nizad o s.

12. Prendedor do Carretel. . fixa o carrete l no pino
borlzonta t pe rm itindo um desenrolamen to suave
sem que o ca rrete l gire .
13. Seletor dos Dese nhos .
é c odificado po r cores
e seleciona o de se nho es colh ido no grupo de
três desenho s p ad ronizado s.
14. Controle do Bala nceament o do Pon to .
aju sta
a fo rmação do s d esenh os co m ponto el ást rco .
15, Volante
transmite o movimento à máqu ina
e serve ta m bé m par a posicionar o estica -fio e
a agulha par a enfiar a linha. Gire-o se mp re na
sua di reção.
16. Alavanca de Posição da Agulha . . . coloca a
agul ha para as posi ções de costura à esq uercentro
ou à dir eit a
da

L

J.

J.

17. Botão de Retrocesso Ráp ido . . pe rmite inverter
rapi da ment e o senti do da costura (pa ra frente
e par a tr ás) c onserva ndo o co mp ri men to do
po nto . Ajusta o bala nc eament o do s pontos ao
se fazer casas com o Casea dor A utomático
de 4 posi ções .

18. Setetor do Comprimento do Pont o e Con tr ol e
do Caseador Automállco .
tem três fun ç ões
dist intas. A es c ala num er ad a perm ite sel eci onar
uma varieda de de comprimento de ponto. A
seq uência de ajuste para as quatro posiçõ es
do Caseador estão gravadas no lad o o po sto à
escala numerad a. A codi fic ação nas c ores Verd e
e Amarelo ind ic a onde o comp ri mento do ponto
deve ser ajusta do para se formar desenhos com
po nto elás tico .
co nverte a máqu ina para
19. Tamp Dobrável .
costu ra braço livre.
Ag ulha .
pe rmite fixar agul has
20. Flndor d
sim ples e dup las. Foi desenhad o para elimi nar
a po ssib il id ad e de coloca r a agulha er rada me nte.
Co rr ed i ça .
ab re-se da ndo acesso à
21. Chap
bobina . A jan el a perm ite observar a quantidade
de linha da bobina com fac ili da de .
22. Dentes Impele ntes
após c ada ponto.
23. Bo bina Transp arente
lin ha.

mov imentam

o

tec ida

mo st ra a qu ant id ad e de

24. L1ngu et da Bobina
assegura a pos ição da
bo bin a em seu luga r durante o func ionam ento
da máqu ina . t.evan :a ao toque do seu dedo
para perm itir a rem oção da bobi na.
25. Botão Ac ionador do Enchedor da Bob ina
int errompe a costura e ac iona o enchedo r da
bo bina auto maticamente, sem qu e seja nec essár io removê-Ia .
26. Guia-Fio Trazeiro
assegura a seq uênc ia de
enfiamen to , antes da passag em da li nha através
dos disco s de tensão .
27. Alavanca Levantadora do Pé Catc ador .
ou ab aixa o pé ca tca co r,

levanta

28. Interru pt or de Fôrça e Luz .
liga a rn áquina
e acende a luz do farolete simuttãneamen te .
As faixas de veloci dades MAX . e M IN. perm ite m
escolher a me lhor vel oc idade de costura par a
o seu trabalho.
29. Conexôe El étricas e Co ntrolador
regula a
veloc id ade da maq uina, fo i p ro jet ad o para lhe
of erecer co nforto e segurança. Para toca r a
maquina p ressione o pe dal. Quanto ma ior
a pressã o sob re o pedal maior a velocidade .
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acessórios
Os acessórios que descrevemos a seguir
possibilitam a você realizar quase todos
os tipos de costura, fácil e perfeitamente.
Além disso, podem ser colocados e retirados com toda facilidade. Nem todos acompanham sua máquina porém encontram-se
à venda nas lojas 5inger e revendedores
autorizados.
BOBINAS

• Uma bobina colocada em sua máquina
de costura.
• Bobinas extras.
AGULHAS

: '~

Cal

Cal

Cal.

2020

2025

2045

Barra de Agulha
/

Prendedor da Agulha

Paraluso FIxador
da Agulha

Corno TF0C8r • Agult..

4

IMPORTANTE: A sua máquina foi projetada para se obter o melhor resultado com
agulhas 5INGER*. Você deve seguir as
recomendações contidas neste livreto e
nos envelopes de agulhas, para usar o tipo
e tamanho corretos de agulhas para cada
tipo de tecido.
• Agulhas catálogo 2020 (15x1) para costuras comuns.
• Agulhas catálogo 2025· para costura
dupla.
• Agu lhas catálogo 2045, para costuras
em tecidos de malha. sintética e tecidos
elásticos.
Como Trocar a Agulha:
1) Eleve a barra da agulha até o seu ponto
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.
4) Aperta o parafuso fixador.
·CUIDADO: Use esta agulha somente com
a chapa de agulha zig-zag e pé calcador
zig-zag ou especial. Não a use com
nenhum outro acessório, pois poderá ocorrer a quebra da agulha

PÉ CALCADOR
Sapatilha para Zig-Zag Sapatilha para Costura Reta
Pé calcador com Sap at ilhas de troca rápida
• Sap atilha de Zig-Z ag , co locada na máq uin a.
~l
• Sapat ilha de Costura Ret a, para tecidos
Sapatilha para Zipers
del icados .
• Sa pat ilh a pa ra Cas as.
Sapati lha para Casa
• Sapatilha para Zipers e costur a aco rdoa das .
• Sapat ilh a Esp ec ial para cos tura decorativ a.
Pregado r de Bot ões.

~

Sapatilha para
Uso Especial

Pregador de Botões

Como trocar a Sapatilha de Troca Rapida

COMO TROCAR AS SAPATILHAS

Quas e todas as sapatilhas for nec ida s com
a sua má qui na são montadas na mesm a
haste .
• Gi re o vo lante em sua direção até que
a agu lha es teja em sua posição mais
alta .
• Lev ante a barra de pressão .
Para remove r o pé calcado r com p leto
(c o m a haste), af ro uxe o parafus o e remova
a haste e a sapa til ha juntos .

Pressione a ponta da sapa tilha para
cima e remova-a do Pé Ca lcador.

Haste

l

Alavanca do
Pé Calcador

&/
2. Coloque uma nova Sapatilha debaixo
do pé calcador , alinhando o pino cem
o seu encaixe
Abaixe a Barra de Pressão até que a
haste esteja em cima do pino de
pressão da sapatilha

3. Pressione o pa rafu so fi xador até qu e
a sapatilha se encai xe .

5

CHAPA DE AGULHA
Chapa de agulha de Zig-Zag que pod e ser
usada com qualquer sapatilh a.
Chapa de agulha para costura reta que
deve ser usada co m a sapa ti lha para costura reta.
Chapa d agulha para ponto corrente que
deve ser usada junto com os demais acessórios quando se desej ar fo rmar correntinha ou cost urar em ponto co rrente.
Cobertura do dentes lmpelentes usada
para costuras com movimento livre, preg ar
botões e cerzir.
Como Remover a Chapa de Agulha

PriSioneiro

Como Coloe r

o

6

Chapa d

Agulha

COMO TROCAR A CHAPA DE AGULHA
• Gire o volante na sua direção até que a
agulha esteja em sua posiçã o mais alta.
• Levante o pé calcad or.
• Abra a chapa corrediça.
• Com o pole gar levante a extre midade
direita da ch apa e remova-a puxando
para a direita.
• Enfie a chapa desejada sob o prisioneiro
da esq uerda emp urrando-a cuidadosamente para esq uerda e aperte-a para
baixo até que se enc aixe no pino da
dire ita.
• Feche a chapa corred iça.

COMO MONTAR A COBERTURA DOS
DE TES IMPELENTES
• Gire o volante em sua direção até que a
agulha esteja em sua posição mais alta.
• Levante o pé calcador, abra a ch apa
corrediç a e monte a chapa de agu lha
zig-zag.
• Deslize a cobertura de plástico dos ímpelen tes sobre a chapa de agulha até
que os pontos a e b estejam posicionados sobre os furos da chapa de agulha.
Pressione o ponto a. Empurre a cobertura par a a esquerda e pressione o ponto b. Feche a chapa corred iça.

PINO PORTA CARRETEL PARA C OSTURA
COM AGULHA DU PLA
Este pino permite a colocação do segundo carretel, quando você usa agulha dupla. (Veja
pág. 29)

PRENDEDOR DE CA RRETEL
• Este prendedor fixa retrozes de pequeno diâmetro no pino horizontal (Veja pág. 10)
Pino Porta Carretel

Prendedor do Carretel

PINCEL
• Usado para limpeza da máquina.
FRASCO DE OLEO
Sua máq uina de cos tura lhe prestará serviços
duran te longos anos, se você lhe dispe nsar alguns cu idados conforme indicado no final deste livreto.
GUIA DE COSTURA INVISIVEL
O guia de costura invisível posiciona a dob ra
do material à frente da agulha para confecção
de barras, tornando-as perfeitas.
GUIA FIO PARA PONTO CORRENTE.
RETENTOR DA LAÇADA DO PONTO CORRENTE.
CHAPA DE AGULHA PARA PONTO CORRENTE.
Usados para formação de correntinha ou em
ponto corrente (Veja pag o34).

Fr.lco de Oleo

Gula de COltur. Invilivll

Chapa de Agulha
para Coatura m
Ponto Corrente

Rllenlor da Laçada
do Ponto Corr ntl
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2. Preparando para Costura
conexão da máquina
Certitique-se de que a corrente elétrica e a
voltagem co rrespondam a indicada no lado direito da máqu ina.
Conecte o plug no receptáculo existente no
lado direito e embaixo da máqu ina e ligue o
terminal na tomada da parede.
Para acionar a máqu ina, acender o farolete e
ajustar a veloc idade de costura, posicione o interruptor na faixa de velocidades escolh ida.
• A faixa de velocidades BAIXA (interruptor
posicionado no símbolo MIN.) é usada para
costuras em tecidos que requeiram um con trole mais cuidadoso, Use esta faixa para
pregar botões, fazer casas e para desenhos
comb inados.

ALTA (interruptor
posicionado no símbo lo MAX.) é usada para
costu ra reta', costura em tecidos leves e de mais costuras que não requeiram cu idados ,

e A faixa de velocidades

PRECAUçAO: Recomendamos desligar o interruptor de Força e Luz antes de trocar agulhas, pé-calcador, chapa de agulha 'ou quando
a máq uina estiver fora de uso. Isto eliminará a
possibilidade de acidentes.
Para fazer funcionar a máquina pressione o
pedal acelerador do Controlador. Este acelerador permite regular a velocidade da máquina.
Quanto maior a pressão mais rápida será a
'c ostura,

CONEXÃO E ACIONAMENTO DA MAQUIN A

DESLIGADA

BAIXA
Interruptor

Soquete

Plug da MãqUlna

8

ALTA

escolha de agu lha e fio
A agulha e a linha que você escolherá dependerão do tecido que está sendo costurado. A
tabela abaixo é um guia prático para a escolha
de agulha e de linha. Consulte-a antes de co-

meçar um trabalho de costura . Assegure-se de
usar o mesmo taman ho e tipo de linha em ambas, a agulha e a bobina.

TABELA DE TECID OS, LIN HA E AGULHA '
I

"
I
.'_1J
1

o

Iludo· lu le, Ghillon, renda hna , organza, veludo de

seda

tlnn

-

,

-

I

,..

fina oe cohes ter. nylon
ou algodoo

2020
(15 x 11

'I

ou

l'

Pohester rrusto
com algodllo (final
100 % pallaster
Alg odll o mercerizado 50
Nylon "A" - Seda "A"

2020
(IS
1)

11

M~lo • algodllo leve, 110110. macras, percal. pique,
chlntz de Ilnh<!, fallle, v ludo colelê Ilno . veludo , casun
ras, vinil. lecldos de veludo . Ia fina, sarja

Pollester rnis o com Igodllo
100% pc llester
Algoollo mercenzade 60
Algod!lo 60 • Sed " A"

2020
(15 • 1)

14

M'dlo-p...do . gabarOlne . l'Need. lona linhO ou algo
dllo grosso. sana d Nlmes tecrdos pera caS8COS, teci dos de COI1Jnas, vinil, tecidos rstorcacos , aJgodllo cotelê, 8ClOO narna tecnac a

Pollas ter mis to com algod 40
100 % po üester
Algod ll o rnercenzado grosso
IIIgod 80 40 a 60

2020
(15 • I)

16

P...do - tecldcs pera sobretudo. reemos de eet la mento . lona grossa .

Polteste, mis to com algodllo
Algod O
rceozado grosso
Algod ão 40

2020
(lS
I)

18

Mllhlll. leçldol lIpo .hlncl • • " 11!e0ll • mamas duplas, malhas íecnadas. spandex . tncõ de nylon, IrlCÔ
oleado, lersey. pelucra veludadn, veludo upo etaoca .

Poliasler misto com algodão
100 % poli st r
Nylon " A"
Algod âo rnercenzaco 50
Seda "A"

2045
Ponta Rec onda
I Fa" B Amarela)

14

Poliasrer mISto com a1 god~o
100% poltester
Algod llo rnercenzadc 50
Ny10n "A"
Sed a " A "

2020
(15 x 1)

lA" . cemn raia, organdi, voai, tafelâ . c repe, vetec o de
sed a, plástico fino. cetim, seda macia, pa iM de seda,
shaOlung, br ocad o.

CourOI • camurça. peites . bezerro couro de' lombo.

couro oe gambo, cabn ta, couro verniz. cobra, couros
lorrados, couros StnlélrÇOs.

11
t4

16

Pouester rmsto cl algodao

V nll (Iorro d. m 1111) ' camurça. Imltaçâo de rept
verniz co rrugado

T

IS.

rniz com relevo e impresso

Ido l (todol OI pelOI ) - presponte oacoranvo em

cos tura re a em relevo,

L.y

• medlol (Iecldo pen..) - costura cecorsuva

com agulha dupla

100% pouester
Algod llo lo rcenzaco 50
Nylon " A"
Sed a " A"

sec "O" •••
(Zlo-zag de r:
Polias ter mis tc ct algodao
100% pa liester
Alg odllo mercenzado 50

• Não se aphca para pon to corrente.
•• Agulha de tamanho 9 recomendada some nte para costurar.
Para encher a bobina, use tamanho maior de agulha
... Use com linha de algod ão rnerceriz do. sec a " A" OU pouester na bob ina

2045
Pon ta Redonda
(FaIxa Amar ela)

14

2020
(15 xl)

18

2025

tdu pro)

16

lO:
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ENFIANDO A LINHA NA MAQUINA

Carretel Grande

Carretel Médio

Retrozea

1. Levante o pé-calcador e assegure-se de
que a agulha esteja em sua posição mais alta.
2. Coloque o carretel ou retroz no pino horizontal, com o rasgo de retenção voltado
para o lado direito.
3. Coloque o prendedor apropriado
pressionando-o firmemente contra o carretel ou retroz.
• Para carretel de tamanho grande use o prendedor grande com a extremidade maior voltada para o carretel.
• Para carretel médio use o prendedor grande com a extremidade menor voltada para o
carretel.
• Para retrozes com bastante ou pouca linha
use o prendedor pequeno, que se encontra
na caixa de acessórios.
4. Puxe a linha do carretel ou retroz e deslize-a
para dentro do furo do guia-fio superior,
conforme ilustração abaixo.
5. Segure a linha com a ponta dos dedos,
conforme ilustração. passe-a por baixo do
guia-fio trazeiro e puxe-a por entre a abertura existente na tampa superior da máquina.

ENFIANDO A LINH A NA MAQUINA

GUIA· FIO S UPERIOR

GUIA-FIO TRAZEIRO

10

ENFIANDO A LINHA NA MÁQUINA
6. Passe 8 linha firmemente por entre os discos de tensão, colocando-a ao lado esquerdo do disco central separador e então abaixe a linha e passe-a pelo gula-lia frontal.
7. Passe a linha pelo estica-fio guiando-a pelo
rasgo até o furo.
Passe a linha pelo guia-fio inferior . conforme mostrado . e enfie no furo da agulha, de
fren e para três. Puxe uns 10 em. de linha.

6

(conllnuaç o)
DISCOS d~

tensão

e.

Gula-lo Dlanleiro

estica-fio

Dllcol de Tenlão e Gula-fio Dlanlelro

Guia-lio Inlerlor
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ENCHENDO A BOBINA
Enchendo a boblnll

Este sistema perm itirá uma
costura mais rápida . Se
acabar a linha da bob ina
durante a costura você poderá rebo o iri à- !a se m
removê- Ia da máquina.
Preparação
1. Use o p é-calcador para
zig-zag ou especial ou
ainda para cos tura reta.
2. Levante a barra de pres- ~
. ~....,rr---'
são para aliviar a tensão
da linha e gi rando o volante na sua direção co loque a agulha na posição mais alta.
(Certifique -se de que a
agulh a seja maior do
~=====;.J
que a de n° 9. Veja nota "
no pé da pág ina 9).
3. Ab ra a chapa corred iça e certifique-se de
que a bob ina esteja vazia e per feitamente
encaixada . (Para remoção da bob ina veja
página 14).
4. Ajuste o seletor da posição da agulha no
ponto central. U.l (Veja pág . 17), o seietor
da largura do ponto em posição de costura
reta (Veja pág. 16) e o seletor dos desenhos
na barra (Azul) (Veja. pág. 20).

P sso 1

Passo 2

)
I

I
Passo 4
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Não deixe a linha
nrolada ultrapassar
o anel externo

Canal de Bobma

ENCHIMENTO
1. Pressione o Botão Acionador para esquer da afim de ligar a bobina ao mecanismo enchedor.
2. Passe a linha po r sobre o parafuso de fixação do Pé Calcador e segur e-a firmemente.
3. Faça a m áqu ina funcionar em veloc idade
baixa, ligando o interruptor em MIN . . Após
algum as voltas puxe a extremidade da linha.
Ob rve atenta mente durant o ench iment o
não perm itindo que a quantidade de linha
ultrapa se o limite indicado.
4. Para desliga r o Botão Acionador e o mecanism o enche dor basta fechar a Chapa Corrediça.

como iniciar a costura
o início da costura , depo is de enc her a bob ina,
depende sob retudo se a sua costura começar
na borda do tecido ou afastada dela.

INICIANDO A COSTURA NA BORDA DO
TECIDO
• Posicione a agulha na borda do tecido, pressionando levemente o controlador ou girando o volante manual.
• Abaixe o pé calcador e costure. A linha cont ínua cond uzida da agulha para a bob ina formará o ponto sob re a borda .

INICIANDO A COSTURA AFASTADA DA
BORDA
• Puxe para trás a linha sob o pé calcado r e

co ne -a .
• Posicione a agulha no tecido, onde desejar ,
e costure .
Nota: Se a linha da bob ina terminar depo is de
iniciada a cost ura, remova o tecido, recarreg ue a bob ina e siga os do is ítens
imediatamente preceden tes.

l

Cortando a L nha Continua

In clando a Co tura na Borda do Tecid o
com Llnh Continua

Iniciando a Co tura Ata t da da
Borda do Tec do
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como trocar a bobina

Removendo a Bobina
\

Ij

REMOVENDO A BOBINA
Certifique-se de que a agulha esteja na sua posição mais alta.
1. Abra a chapa corrediça e deixe o botão
acionador do enchedor de bobina na posição de costura .
2. Com a ponta da unha levante a lingueta que
segura a bob ina.
3. Com a ponta do dedo colocado à direita da
lingueta e sob o anel superior da bobina,
remova-a .

Abra a Chapa Corrediça e
Levante a linguela

COLOCANDO A BOBINA VAZIA
1. Certifique-se de que as duas partes da bobina estão firmemente apertadas.
2. Com a lingueta levantada coloque a bobina
dentro da caixa (parte maior para cima), então abaixe a lingueta para segurá-Ia .

//'1
•

/'

I

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

REMOVENDO A LINHA DA BOBINA

Colocando uma Bobina Vazia
I

T

Se não houver muita linha na bobina você não
prec isa removê-Ia da máqu ina, simplesmente
puxe a extremidade da linha através do furo da
chapa de agulha. Se houver muita linha e você
não quiser conservá-Ia para outras costuras ,
desparafuse as duas partes e remova a linha
de uma s6 vez.
Nota: Lembre-se de apertar firmemente as
duas metades da bobina.

Coloq ue a Bobina na Caixa

Eit~
~
Removendo a Linha da Bobina

Abaixe a Linguela
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RECOLOCANDO UMA BOBINA CHEIA
Coloque a Bobina

Certifique-se de que a agulha esteja na sua posição mais alta.
1. Abra a chapa corred iça e deixe. o botão
acionado r do enchedor de bob ina na posição de costura.
2. Puxe uns dez centímetros de linha da bob ina e coloq ue-a na caixa, deixando o pedaço de linha solta do lado direito da lingueta
de fixação . Aba ixe a lingueta.
3. Feche a chapa corred iça, mantendo a linha
solta do lado de fora da chapa.

Abaixe a Lingueta

-----'-_.- '

PUXANDO A LINHA DA BOBINA
1. Com a mão esquerda segure levemente a
linha de cima e co m a mão direita gire o volante na sua direção , até que a agulha entre
na abertura da chapa .
2. Continue girando o volante até que a agul ha
suba , e com uma laçada traga a linha de
baixo para cima.
3. Puxe a laçada até que a extremidade livre
da linha apareça sobre a chapa . Coloque
ambas as linhas deba ixo do pé-calcado r,
diago nalmente para a esquerda.

Feche a
Chapa Corrediça

Colocando uma Bobina Cheia

Pu..ndo a Linha da Bobina

/

J

I
2

3
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ajustando os seletores
Grupo de Desenhos
Largura do Ponto

Desenhos

Premo do Pé Calcador
Posição da Agulha

Comprimento do Ponto

AJUSTANDO A LARGURA DO PONTO
O seletor da largura do ponto tem duas funções : ajusta a máquina para costura reta e
controla a largura do ponto zig-zag . No painel
est ão indicadas as quatro larguras de ponto
zig-zag e mais a costura reta.
Antes de mover o seletor assegure-se de que a
agulha esteja fora do tecido .
Para ajustar a largura do ponto deslize o seletor
até a largura desejada.
Costura Reta: Ajuste o seletor em !
Costura em Zig-Zag: Ajuste o seletor em
qualquer posição entre I (menor largura) e I
(maior largura) .
Ajuste do S lelor de Largura
do Ponto
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AlUI'" da Poalçlo d. Agulha

.L .1 J.

AJUSTANDO A POSlçAo DA AGULHA
A Alavanca Posicionadora da Agulha posiciona a linha de costura reta ou ornamental no
centro (.!.), à d ireita U.) e à esquerda (}.. ) do
centro, levando a agulha a qualquer das três
posições. Para acionar a alavanca simplesmente mova-a para a posição desejada.

..

-._~

Ii

Esquerda -----;-•• :
I
I
I

Nunca faça mudança da posição da agulha,
quando a mesma estiver no tecido.

I
I
I

I

:....-

.....-

Centro

I
I
I

I

I
I

I.
iI
I

Costura Reta
Normalmente você usará a posicao central
(.!.) , porém, se você deseja costurar à esquerda U..) ou à direita (,•.!.), mova a alavanca para
o lado desejado .

Direua

.L
I
Seletol a esqueroa

Costura Zig-Zag
A posiç ão mais frequentemente usada será a
central (.!.). As posições à esquerda (....) ou à
direita U.l são usadas quando se deseja uma
costura à esquerda (.I.) ou à direita (J.), por alguma razão especial. Por exemplo: A posição
à esquerda U..) é usada para pregar botões .
As posições à esquerda (.I.) e à direita (J.) são
usadas para colocar uma costura zig-zag estreita à esquerda ou à direita em trabalhos decorativos.

Selelor ao Centro

Selelor â Direita
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Ten

o da Linha da Agulha

REGULANDO A TENSAo DA LINHA DA
AGULHA

Pouca Tensão

O Indicador de Tensão indica o grau de tensão
na linha do carretel e permite ajustá-lo corretamente para qualquer 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 enfraquecer a costura funcional ou prejudicar a costura ornamental.
Para costura funcional faça uma experiência
em uma amostra de tecido usando uma tensão
média na linha do carretel (indicado pelo n° 4).
Se os pontos parecerem frouxos, aumente a
tensão. Se o tecido ficar enrugado. diminua a
tensão.
.
• Para aumentar a tensão gire o dial para um
número maior.
• Para diminu ir a tensão gire o dial para um
número menor .
(para instruções detalhadas sôbre o ajuste da
tensão para o ponto ornamental, veja página
27).
Aumentar

M Uita Tensão

Diminuir

Tensão Ccrreta
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Indicador da Tensão

?ara Aumentar o

AJUSTANDO O COMPRIMENTO DO PON·
TO
O se letor regu lador co ntrola o c ompri mento do ponto tanto na costura ret a como na
costura zig -zag. Os números de 1 a 4 represen tam o c omprimento de c ad a po nto
em mil ímetros. Qu anto ma ior é o núm ero ,
maior é o co mp ri mento do ponto . Ger al mente os ponto s mais c u rtos são indi c ado s
par a te c idos ma is finos e os pontos ma is
longos par a os tec ido s mais grossos. f ,
reg ião M ICRO entre o O e 1, indica ponto
de me nos de 1 mm de com pri mento que
é us ado par a c os tura acet inada.
Para regular o comprimento do ponto , basta
girar o disco para o comprimento do ponto desejado , conforme indicado no próprio disco.
O botão de retrocesso perm ite costurar para
trás com o comprimento do ponto aprox imada mente igual ao ind icado no disco , para arrema tar as costuras. Para tanto basta pressionar o
botão até o máximo do seu curso.
Nota: Não costure em retrocesso quando estiver fazendo desenhos com ponto elástico .

Ajustando o Comprlm nto do Ponto

BotA0 de R roc

o

REGULANDO A PRESSÃO DO P~ CALCADOR
O dial de pressão regula a pressão exerc ida
pela sapatilha sobre o tecido. A pressão corre ta é mui to importante para que o tecido possa
ser movimentado suave e uniformemente pelos
dentes impelentes , sem danificar-se .
• Para aumentar a pressão , gire o dial para
números maiores. Tecidos pesados e áspe ros requerem maiores pressões.
• Para diminuir a pressão , gire o dial para
números menores. Tecidos leves ou macios
(veludo) requerem pressões menores .
• Para cerzir , gire o dial para a posição O.

Para Aumentar a Pr

Para Diminuir a Pr.

o

o

19

Desenhos

Balanceamento do Ponto

~à-=

!

, I

-----1'IIííi

\

Largura do Ponto

",.i:sl
1

""f i
Grupo de Desenhos

\

Posição da Agulha

'v\ostrador

11111
111
111

~J~H: :~ mmm
...

~ i l l l l ll ~_

Seleção dOI Grupol de Delenhos

AJUSTE DO SELETOR DOS GRUPOS DE
DESENHOS
O seletor dos grupos de desenhos permite escolher seis grupos , contendo três desenhos
cada grupo. Deve-se ajustar este seletor antes
do ajuste do seletor de desenho escolh ido .
Para selecionar o grupo de desenhos gire o
disco seletor até que o mostr ador esteja enquadrando o grupo escolh ido e então ajuste o
seletor do desenho.

AJUSTE DO SELETOR DOS DESENHOS

I

O seletor dos desenho s perm ite escolher um
dos três desenhos do grupo.
Para selecionar qualquer desenho pressione e
segure o botão de retrocesso e deslize o seletor até que esteja alinhado com a barra de cor
corr espondente ao desenho desejado .

I

Se ção dOI DesenhaI

I

Pressione

o Bolão

BI>tão de Retrocello
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J. Costura Reta
AJUSTE DOS SELETORES
A ntes de fazer qualquer ajuste na máquina,
certifiqu e-se que a agulha esteja em sua posição mais alta.
Largura do Ponto
• Grup o de Desenhos:

Qualquer Desenho (Azul)

• Largura do Ponto:

OI

• Posição da Ag ulha:
• Comprimento do ponto:
• Pé Calcador:

Posição da Agulha

J I ~

.L [I] J.
Conforme o Tecido
Zig -Zag ou Costura Reta

Ouando 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.

pé Calcador de
Zig-Zag

Pé Calc.dor para
Costura Reta

ALFINETANDO A CO STURA
Alfinetando -se a cost ura ganha -se tempo : este
processo pode ser usado em lugar do alinhavo
manual, quando se traba lha com tecidos fáceis
de manejar. Para se costurar sobre o alfinete é
importante usar alfinetes finos e corretamente
coloc ados em relação à direção da costu ra.
Coloque os alfinetes no tec ido de modo que :
• Estejam perpen diculares à di reção da costura.
• A penas atravessem o tecido na linha da costura.
• Os alfinetes não devem se estender de ambos os lados do pé calcador e nunca serem
co locados na face inferior da costura em
contacto com os dentes impelentes.
Alfinetando a Costura
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COMEÇANDO A COSTURA

1. Ajuste o disco seletor do comprimento do
ponto na posrcão desejada.
2. Alinhe a borda do tecido com uma das linhas de gUia numeradas, que aparecem na
chapa de agulha.
3. Posicione a agulha no tecido cerca de 1 cm
da ourela
4. Abaixe o pé calcador. Pressione e segure o
botão de retrocesso e acione a máquina na
velocidade baixa.
5. Enquanto segura o botão de retrocesso,
costure para trás até a ourela para arrematar
o inicio da costura.
6. Solte o botão de retrocesso e costure para
frente até o final do tecido. usando a linha
de guia escolhida

...

Passo 1

9mm (3/8")
1.3cm (1/2")
1.9cm (3/4")
Passos 4 e 5

Passo 2

} - - tBcrn (5/S")
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TERMINANDO A COSTURA
Pressione novamente o botão de retrocesso 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 llnha
no corta-fio existente atrás na bucha da barra
do pé calcador.

Gl.IIANDO E SEGURANDO O TECIDO

rerm nando e Co.tura

Passos 1 e 2

Quase todos os tecidos necessitam ser guiados somente na frente do pé calcador. Alguns
tecidos como Voil , Malhas, etc., necessitam
ser segurados pela frente e por trás do pé calcada r enquanto são costurados .
Cuidado: Não puxe o tecido enquanto estiver
costurando pois poderá quebrar a
agulha.

Guiando o Tecido

Passo 3

Passo 4

Segurando o Tecido
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4. Costura em Zig-Zag
como os desenhos são produzidos
Esta máquina foi projetada para produzir dois
tipos de desenhos: Desenhos co m Zig-Zag
Simples e Desenhos com Zig-Zag Comb inado .
Os desenhos com Zig-Zag Simples são produzidos pelo movimento lateral da agulha. Os desenhas com Zíq-Zaq Combinado (identificados
por t na ilustração abaixo) são produzidos pela

r
f--A=

combinação do movimento lateral da agulha
com o movimento de avanço e recuo do tecido, o que permite a formação de desenhos decorativos.
Os seis grupos , contendo três desenhos cada
um, estão ilustrados no quadro abaixo.

Desenhos Simples (Azul)

111

111
111

t O_OhM C~"O"'M (Vonlo o '~""ol

I ~~ ' ~ ~ ~ ~ ç f~

111
111
111
t

t

t

t

t

t

tNota: Recomendamos usar velooidaoe baixa ( M IN. ) e ajuste 2 ou 1 na barra de press ão, quando selecionar costura
com Zig-Zag Combinado , indicado na uustrac ào por t .
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seleção e ajuste do ponto zig-zag
Seleção do Grupo de Desenhos

Ao girar o Disco Seletor você estará escolhendo um dos seis diferentes grupos de desenhos.
Gire o disco seletor para a direita ou esquerda

até que o grupo de desenho escolhido esteja
enquadrado no mostrador

)
Selelor

Selelor do. Grupo. de 088enho.

Seleção dos Desenhos

O seletor dos desenhos permite escolher um
dos três desenhos do grupo anteriormente selecionado.
Observe a cor do desenho que você escolheu:
verde, amarelo ou razu I) .
Para selecionar qualquer um dos desenhos
pressione e segure o botão de retrocesso e
deslize o seletor até estar alinhado com a cor
correspondente.

Pre.sione
o Bolão

Verde

Az ul

Amarelo

setetor

BolA0 de Relrocesso
Selelor de Desenho.
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AJUSTE DA LARGURA DO DESENHO.
Antes de mover o seletor da largura do ponto
levante a agulha para fora do tecido .
Para formar costura em zig-zag deve-se mover
o seletor desde i para a direita. A largura do
zig-zag aumenta à med ida que o seletor se
desloca para a direita .

·-_.
Ajustando a Largura do Ponto

AJUSTE DA POSlçAo DA AGULHA

L .l .l

Esqueroa

Centro

Antes de mover o seletor levante a agulha para
fora do tecido.
O Seletor de Posição da Agulha controla a posição do ponto . O ajuste do seletor no .L coloca a agulha na posição centra l de costura . O
ajuste em J. e J. coloca a agulha na posição à esquerda e à direita, respectivamente,
quando a largura do ponto for menor que a
máxima .
A posicão d, é a mais usada e as posi ções J. e J. são usadas para efeitos especiais. Porexemplo, a posição esquerda é usada para pregâr botões .

AJustando a Posição da Agulha

AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO

•

Ajuste para
zlg-zag ccmomeco

Seletor d

26

Comprimento do Ponto

Qualquer comprimento de ponto de 1 a 4 mm
resultará numa costura aberta, qualquer que
seja o desenho escolhido. Quanto maior o
comprimento do ponto , mais aberta será a costura zig-zag. A reg ião entre o 1 e o O do
seletor d o comprimento do ponto, identif icada pela marcação MICRO, é usada para o
ajuste fino da costura zig-zag acetinada. Explicação mais detalhada sobre o ajuste do com primento do ponto para costura acetinada será
dada na pág ina 28.
Para todos desenhos em zig-zag combinado. o
comprimento do ponto é controlado com um
simples ajuste do Seletor. Gire-o até que as
marcas Verde e Amarelo se alinhem com
o .. acima do Seletor.

AJUSTANDO A TENSÃO DA LINHA DA
AGULHA

I

Antes de fazer a costura zlg-zag, faça uma
amostra com o tecido e a linha que.você pretende usar, de modo a ajustar co rretamente o
comprimento do ponto e a tensão da linha da
agulha.
A costu ra zig-zag requer menos tensão que a
costur a reta, Ob serve em sua amost ra. Os
pon tos não devem estar frouxos sob re o tecido, nem franzir o tecido. Se o~ pontos estiverem froux os aumente a tensão da linha , se o tecido estiver franzindo diminua a tensão da linha.

MUII

Tensão

Tensâ
Correia

T n tio da Linha d

Agulha

BALANCEAMENTO DOS PONTOS
Durante a costu ra co m zig-zag combinado você deverá ajustar o avanço para frente e retrocesso , para co nseguir um balanceamen to do
'desenho.
Antes de tentar qualquer ajuste (Alavanca
ajustada na posição neutra ~ ), faça uma
amostra num pedaço do mesmo tecido . Se necessitar de ajuste, costure devagar e mova a
alavanca enquan to costura.
• Mova a alavanca em direção ao símbolo 11111
para fazer com que os pontos para a frente e
em retrocesso se juntem,
• Mova a alavanca em direção ao símbolo I1111 para separar os pontos para frente
e em retrocesso.

Incorreto

11111

AI vanca de Balan
coam rito dos Pontos

Correio
Para separar

o pon:
mova a atvanca
ara 11111

Para [untar os
ponto mo a a
ala nca para

11I11
Ajustando o Balanceamento dOI Pontos
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COSTURA ACETINADA
Costura acetinada é uma série de ponto s zigzag bem juntos que forma uma superfície suave semelhante ao cetim . É prática para trabalhos úteis e decorativos.
Antes de trabalhar com po ntos acetinados ,
faça amostras para determinar os ajustes para
o comprimento do pon to e a tensão da linha.
Tecidos leves geralmente requ erem um reforço
no ponto acetinado , para evitar o enrugamento. Papel de seda é um material adeq uado para
reforço .

Ajuste do Comprimento do Ponto
para Costura Ac Iinada

• Gr upo de Desenh os:

i~1

• Largura do Ponto:

~ I I I I II

• Posição da Agulh a:

.L.[I]..t

• Comp rimento do Ponto:

Entre Oe 1
Uso espec ial

• Pé Catcador :
• Chapa d e Agulha:

(Azul )

Zig-Z ag

Ajuste do Comprimento do Ponto
1. Mova o disco regulador para a posição 1 e
movimente a máqu ina à velocidade lenta.
2. Com a máquina em movimento gire gradativamente o disco para O até que os pontos
formem uma super fície suave.

MUI

a Iensão

T n o COfre a

Ajusta da Tendo.-.. CoI1u.. Acetinada
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Ajuste da Tensão da Linha .
• A costura acetinada requer menos tensão
que a costura reta ou desenhos zig-zag
abertos. Além disso . quanto mais largo o
ponto acetinado. tanto mais leve deve ser a
tensão da linha ,
• Assim sendo. a largura dó ponto máxima
requer a menor tensão. pontos acetinados
mais estreitos requerem algo mais .
Caso os pontos estejam muito apertados ou
o tecido fique franzido . diminua a tensão girando o indicador para um número mais
baixo.

5. Costura com Agulha Dupla
A agulha dupla produ z duas costuras retas ou
zig-zag paralelas a c urta distância. Usada para
decoração, a agulha dupla não é reco mendada para cost urar malhas ou arremates.
PREPARAÇAo

1. Enfie a primeira linha no pino horizontal
co nforme instruções na página 10, observando que a linha passe entre os discos de
tensão centra l e esquerd o.
2. Encha a bob ina com qua ntidad e de linha
suficiente para toda a costura, pois não poderá rebob iná-Ia com agulha dupla. Convém manter uma bobina extra cheia para o
caso de terminar a linha da prime ira.
Nota: Para colocar a bob ina che ia siga instru ções na página 15.

3. Feche a chapa co rred iça e puxe para fora o
laço entre as linhas da bob ina e agul ha.

4. Puxe a linha da agulha cerca de 10 em,
corte-R e desen fie a agulha.
5. Remov a a agulha simp les.
6. Antes de co locar a agulh a dup la, ajuste
a pos ição da agulh a emJ. centro e a
largura do ponto em :
ENFIANDO A AGULHA DUPLA

1. Levante o pé calcado r.
2. Coloque o pino porta carretel (que vem na
caixa de acessór ios) no furo existente na
tampa superior.
3. Passe a linha do pino horizo ntal pelo furo da
agulha esquerda.
4. Coloque o segundo carretel no pino vertical
e passe a linha pela máqu ina do mesmo
modo que a anterior, excet o que:
• Passe a linha entre os discos de tensão centrai e direito. Continue passando-a por todo s
os outros pontos.
• Passe a linha pelo furo da agulha direita.

Panando a LInha pela Máquina

Gula·Flo Tr..elro

Agulha Dupla
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ajustes da máquina

COSTURA
DUPLA

ZIG·ZAG

AGULHA

Qualq uer Dese nh o Z ig -Zag

• Grupo de Dese nhos:

COSTURA RETA COM AGULHA DUPLA

COM

• Larg ura do Ponto:

• Grup o de Desenhos:

Qualquer Desenho Azu l

Nota: não passe da largura indicada

• Largura do Ponto :

DI

• Posição da agulha .

• Posição da Aguln a

L [Ij.1.

• Pé Calcador:

• Pé Calcador:
• Chapa de Agulh.l :
• Veloc idade :

Zig-Zag
Zig-Za g
MI N

Zig-Zag (Para Desenhos abertos )
Espec ial (Para Desenh os Fechados)

• Chapa de Agulha:

Zig-Zag

• Velocidade:

M IN

..

--

I I I

L [Ij .l

.

.;\~..

" . ~l~OíI(l~"'Y.i 1?J:&-'fri:~WY; :~t.j:.::t;®".1:I,' "-;-':!Cf:l L ',
_...

--.-:1-:"'

~

:'t _

~.

_

Para reproduzu
os desenhos à
direita use os
ajustes mostrados abaixo .

~_~...:..

•

'"_

_

......

I
I

r

C;
I
I
I

<
Seletor dos Grupos
de Desenhos

=100

-

Amarelo

Seletor do
Desenhos

Amarelo

'.0

~

~

~~

t~~

-O

•O

-

Azul

(Azu l)

Azul

(AZUII

~~ç
Azul

D

IAzu11

Largura do Ponto

[O]~ I

[LI] ~ I

[O]~ I

lI]] ~

Posícáo da Agulha

J. [I].t

!. ~ .t

J. ~ .t

J. [!]

Comprimento do
Ponto
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~

.

~

•
•

Verde
Amarelo

'-3

Micro

Micro

~

J.

6. Costura de

vimento Livre

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 movimentar o bastidor em
qualquer direção, a costura de mov imento livre
é útil para bordados de desenhos complica- .
dos .
Nos bordados você poder á variar o comprimento do ponto, movendo o bastidor mais rá.ptda ou lentamente .
~os cerzidos, o bastidor utilizado para o movimento livre permitirá manter o tecido firme e
esticado, o que é de grande vantagem quando
o tecido fôr leve ou suave , e assim com probabilidade de enrugar. Vide indicações na página
63.

preparação
1. Tenha disponível um bastidor de tamanho
que comporte todo o desenho, ou a área a
ser costurada.
2. Retire o pé calcador.
3. Coloque a cobertura dos impelentes
4. Gire o disco regu lador do comprimento do
ponto para a marcação MICRO (como para
costura acetinada) .
5. Coloque o tecido embaixo da agulha e desça a barra do ca lcador para que func ione a
tensão da linha .

B••lldar

,

,I

i ll--JJ:
: I~' 'I

,
,
U
lJ
c,o=o-=.=
'

Cobertura dos lrnpelentes

Seletpr do Comprimento do Ponto

31

A••lnalur

assinatura
• Grupo de Desenhos:
• Largura do Ponto:
• Posição da Agulha :
•
•
•
•

i~1

(Azul)

i I I I I II
.L~J.

Comprimento do Ponto: Entre O e 1
Pé Calcador:
Nenhum
Co bertur a dos Impel ent es
Veloc idade:
Conforme Operador

Se você deseja bordar um nome completo
num vestido ou camisa, poderá fazê-lo com
costura em movimento livre.
1. Faça uma amostra para determinar o ajuste
certo 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 avêsso.
4. Coloque o tecido, bem esticado, num bastidor .
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 levantar a
linha da bobina, passando pelo tecido no
início do desenho e segure ambas as linhas
para começar a costura.
7. Costure segu indo as linhas decalcadas
mantendo a velocidade constante para que
os pontos conservem um espaço uniforme.
8. Para produzir um ponto acetinado fechado
movimente o bastidor devagar; para produzir um ponto mais aberto, movimente-o
mais rapidamente .
9. 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.
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bord ad os de flores

• Largura do Ponto

:[1]1
! II

• Posição d a Ag ulha:

.lQJ..!.

• Comprimento d o Ponto:

Entre Oe 1

• Pé Calca dor:

Nenhu m

• G rupo de Desenh os:

(A zu l )

I I

II

• Co bert ura d o s Im pele nt es
• Veloc idade :

Con forme O perado r

Com um pouco de prática , você poderá bordar
flores nas toalhas de mesa, fronhas , como também , nos vestidos e blusas, podendo criar
seus próprios motivos ou comprá-los prontos
para decalcar.
Prepare a máquina e o tecido da mesma forma
que para ponto assinatura . Na amostra, experimente diversas regulagens da largura do ponto
para poder determinar a que melhor se adapta
ao seu desenho .
Ouando estiver cobrindo linhas, coloque os
pontos em linhas paralelas movendo a posição
do bastidor conforme o desenho. Para um
ponto acetinado suave que absorva luz, coloque pontos paralelos juntos , movendo o bastidor devagar e com firmeza. Para superf ícies
ásperas, mova o bastidor mais rap idamente,
permitindo que alguns pontos se sobr eponham.
Uma série de pontos vai-e -vem pode ser usada para formar folhas ou flores.
Esta técnica acrescenta variedades e delicadeza a muitos desenhos. Ao formar folhas e as
pétalas desta maneira é possível levar a linha
de um a outro vai-e-vem portanto eliminando a
necessidade de amarrar as linhas .

Ponto V I·e-Vem

o

nho de Flor, Folha e Bolilo
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7. Costura com Ponto Corrente
AcceMÓrlol para ~
com ponto corrente

Guia Fio

A costura com ponto corrente tem a aparência
de uma costura normal na face de fora porém
mostra uma série de laçadas no reverso do tecido . As laçadas são formadas somente pela linha superior e portanto você não necessitará
de encher a bob ina. Este tipo de costura pode
ser desmanchado facilmente se você desfizer
o primeiro ponto e puxar a ponta do fio.
O ponto corrente é ideal para fazer alinhavos
ou costuras temporárias onde você necessite
desmanchar a costura.

retentor da Laçada
do Ponto Corrente

Mongndo OI ACeMÓrlOl
COItur. com ponto corrente

2

preparação

J
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Certifique -se de que a agulha esteja em sua
posição mais alta.
1. Levante o pé calcador, abra a chapa corre diça e remova a bobina.
2. Remova a chapa de agulha de uso geral.
3. Coloque a chapa de agulha para costura
em ponto de corrente .
4. Posicione o retentot da laçada do ponto ·.na
caixa de bob ina.
.

5. Monte o guia-fio para costura de ponto corrente na abertura do estica-f io conforme figura ao lado.
6. Enfie a sua máquina da mesma forma que
para costuras regulares mas passe a linha
pelo guia-fio após passar pelo orifício do
estica-fio. As linhas recomendadas para
este tipo de costura são as de grossura média e fina tais como a de algodão 50. linha
de bordar e usadas com agulha n° 14.

Ajuste a tensão superior para a mesma graduação que para costuras retas normais .
Quando a tensão super ior estiver corretamente
ajustada, a linha de costura corrente ficará
bem lisa e uniforme. Se o tecido ficar repuxado
é sinal de que a tensão está muito alta. Se aslaçadas estiverem grandes e irregulares é sinal
de tensão muito baixa.

Multa T....o

Pouca Tendo
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costuras com ponto corrente
• Grupo de Desenho:
• l.argura do Ponto :
• Posição da Agulha:

Formendo e correntlnh.

• Comprimento do Ponto :
• Pé Calca dor:
• Chapa de Ag ulha:

:~I

DI

(A zul)

I I I

!. QJ..!.
1,5 a 3
Cost ura Reta
Ponto Corrente

• Retentor da Laçada do Ponto Corren te

COMEÇANDO UMA COSTUR DE PONTO
CORRENTE E fORMANDO A CORRENTI ·

NH

Começando e Costure
epót for m er e Correntlnh

1. Gire o volante na sua direção até posic ionar
a agulha bem na beirada do tecido .
2. Costure até o fim do tecido. Continue a cos turar fazendo uma correntinha de uns 5
centímetros.
o coatur
m r troc
o
po
m .quln 10m nt co tura par
fr nt com .t ponto.
3 . Corte a co rrentinha entre o tecido e o pé
ca lcador .

SOLTANDO A LAÇADA DA MAQUINA

oItendo e U1çede de Maquine
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Ao terminar a costu ra com ponto corrente, a laçada pode ser facil mente remov ida da máqu ina.
1. Levante o pé calcador.
2. Segure a ponta da co rrentinha com a mão
esquerda.
3 . Gir.e o volante na sua direção até que a agu lha-esteja totalmente dentro do furo da cha pa.
4. Gire agora o volante para trás lentamente
puxando ao mesmo tempo a correntinha a
qual se soltará enquanto a agulha sai do
furo da chapa .

Termln.ndo e Coetur.

Passo 4

Passo 3

Passo 5

TERMINANDO A COSTURA DE PONTO
CORRENTE NO TECIDO
Às vezes você será obr igado a terminar a sua
costura antes de acabar o tecido . As costuras
temporár ias bem como pregas podem ser feitas como segue :
• Pare a máquina no ponto desejado .
Certifique -se de que o estica-fio esteja na
sua posição mais alta.
• Levante o pé calcador.
1. Puxe a linha após o estica -fio formando
uma laçada entre o mesmo e o gu ia-f io.
2. Passe uma tesoura debaixo do pé calcador

para puxar a linha frouxa formando uma laçada à esquerda do pé calcador.
.
3. Segure a laçada e corte a linha perto do término da costura.
4. Remova o tecido da máqu ina puxando para
trás da máqu ina. A ponta da linha aparecerá por baixo do tec ido (no avesso) formando um nó temporário.
5. Se você quiser prender este nó temporário
pegue a ponta e amarre com agulha manual.
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Removendo . Coetur.

REMOVENDO A COSTURA DE PONTO
CORRENTE
O ponto corrente pode ser removido facilmente
em poucos instantes desmanchando o último
ponto e puxando a ponta do fio.
1. Corte a última laçada formada no avesso do
tecido.
2. Puxe a ponta livre da linha na face da frente
do tecido.
3. Puxe a ponta do fio removendo a costura
completamente .

REMOVENDO OS ACESSORIOS PARA A
COSTURA COM PONTO CORRENTE

Passo 2

Passo 3
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Solte a linha da máquina e certifique-se de que
a agulha esteja na sua posição mais alta.
1. Abra a chapa corrediça e retire o retentor da
laçada do ponto corrente.
2. Coloque a bobina e baixe a lingueta posicionadora .
3. Troque a chapa de agulha pela de uso geral
ou costura reta. Feche a chapa corrediça.
4. Remova a linha do guia-fio para ponto corrente.
5. Remova o guia-fio.

8. Costurando como Profissional
costurando mal has ou tecidos elásticos
Quando você costura tecidos elásticos , malhas
dup las, tricô e jersey , escolha o ponto que pro duz costura elástica. A tabela que damos a seguir lhe ajudará a escolher o ponto adequado
para o seu tecido .

Lembre -se de usar a agulha Sinqer" catálogo
2045 de pon ta esférica (faixa amarela), quando estiver costurando em tecido de malha sintética ou tecido elástico .

T BELA DE COSTU R

EL STIC

o
Ponto Corrente

C

tura lnvislvel

'"711117111
Ponto Overlock

cJlnalÚl erasnco t

===~~=

I Azul)

Opcional

•

Costura de rnatõs - Prega anda
Jura de cintas e lingene

•

Id aI para co I ra oom Ihada ptan
necessána uma costora mais res s1en e.

C .

t Esteponto é design ado para reforçar e assegurar e não pode ser facilme nte rasgado sem perigo de dan ificar o tecido .
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GUIANDO E SEGURANDO O TECIDO

-

A maior parte dos tecidos elásticos ou malhas
necessita ser guiada somente na frente do pé
calcador : Alguns tecidos, entretanto, necessitam ser segurados durante a costura.
Cuid.do: Não puxe o tecido enquanto estiver
costurando, pois poderá quebrar a
agulha.
Para tecidos vaporosos, malhas, tricôs. etc.•
aplique leve tensão segurando a costura na
frente e por trás do pé calcador .

• Para tecidos que esticam (como fio helancal, aplique uma tensão firme na frente e
por trás quando costurando na mesma direção do esticamento. Para costuras em direção diferente da do esticamento, costure de
maneira convencional, guiando o tecido na
frente do pé calcador.

Apllc.ndo IeM tendo .0 tecido

Apllc.ndo tendo IIrme
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COSTURAS ELAsTICAS

II

l!J

(Verde)

• Grupo de Desenhos:

r!l.=

• Largura do Ponto:

DI

• Posição da Agulha:

.... QJJ.

• Comprimento do ponto:

•

• Pé Calca dor:
• Chapa de Agulha:

Uso Especial
Zig-Z ag

• Velocidade:

I I I

(Verde/ Amarelo)

M IN

Se você usar o ponto elástico reto para costu rar malha ou tecidos elásticos , obterá uma costura resistente e elástica . Use agulha Catálogo
2045 apropriada para costurar em malhas ou
tecidos elásticos.
1. Faça uma amostra com o mesmo tecido
para ajustar corretame nte a tensão da linha
e o balanceamento do ponto .
2. Costure guiando o tecido como se fosse
para costuras normais porém deixando a
máquina fazer os movimentos para frente e
para trás enquanto costura . Se o tecido
apresentar elasticidade muito grande , então

deverá ser guiado conforme instruções dadas na página 40 .
3. Após a costura passe a ferro.

COSTURAS EM L1NGERIE
• Gru po de Desenh os:

i~1

• Largura do Ponto:

~ I

(A zul)

rn I

I

QJ .!.

• Posição da Agulha:

....

• Comp riment o do Ponto:

Conforme o tecido
Zlg-Zag
Zig-Zag

• Pé Calcado r:
• Chapa de Ag ulha:

Para fazer uma costura em lingerie durável e
flexível, use o ponto zig-zag . Este processo é
espec ialmente apropriado para costuras em
viés.
1. Faca costura reta no avesso (com o seletor
da 'Iargura do ponto em i ).
2. Prenda ambas as beiradas dobradas na
mesma direção.
3. Costure no lado direito com padrão zig-zag
permitindo que a agulha entre alternada mente na linha da costura e na dobra da
mesma.

Co.lur. em Ungerl.
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RRE AT DE COSTU A P RA
TECIDOS DE M LH
Costuras em malha e tecidos elást icos podem
ser termin ad as de uma s6 vez. Existem 2 méto dos para arrematar a beirada.
étodo n° 1: Reco mendado para tecidos firmes ond e é sufic iente de ixar um a beirada de
cerca de 6 milímetros.
. todo n° 2 : Reco mendado para tec idos
grossos de malh a ou tec idos que desfiam ou
têm tend ênc ia de se enrolar nos qua is se de ixa
um a beirada maior.
Faça um teste que lhe ajude a dec idir q ual dos
métodos se adapta melhor para o tec ido . Use
agu lha Singer catálogo 2045 com ponta esférica .

Método n° 1

• Grupo de Desenhos:

00)~

• Largura do Ponto:

j

• Posiç ão da Agulha:

J.[I}.!

• Comprimento do Ponto:

•

• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha:
• Veloc idade :

Uso Especial
Zig-Zag
MIN .

(Verde )

I I

100

(Verde / Amarelo )

Método n° 1:
1. Cor te e ajuste a rou pa, de ixand o ce rca de
15 milímetros para be irada. A linhave a co stura .
2. Recorte a be iradá de ixando cerca de 6 milímetros do alinhavo
3.' Costure de forma que os pontos de costura
reta caiam sobre o alinhavo e os pontos laterais ca iam na beirada.

Método nu 2

Método n° 2
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1. Corte e ajuste a roupa , dei xando cerca de
15 milímetros para beirada. Alinhave a costura .
2. Cost ure de forma que os pontos de cost ura
reta caiam sobre o alinhavo e os pontos laterais caiam sobre a be irada.
3. Passe a ferro e corte rente à be irada. Às vezes se pode de ixar a be irada sem reco rte
para reforçar a roupa.

PREGANDO ELÁSTICO

o elástico permanecerá flexível se você pregá lo com ponto Multi Zig-Zag . A costura flexível
deste ponto é muito útil na con fecção de lingerie e maiôs.
• Gr up o de Desenho:

~

• Largu ra do Ponto:

i I l[ll

g

(Verde) (A zu l)
ou (Amarelo)

• Posic ào da Agulha:

LQJ..!.

• Comprimento d o Ponto:

_

1.5 (A zu l )

• Pé Calcad or:
• Chapa de Agulha:

Zig-Zag
Zig -Zag

• Velocid ade:

MIN .

(Verde/
Amarelo)

Pregando Eláltlco

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

2. Divida o elástico e a costura em 4 partes cada, para distribu ir o elastico uniformemente
sobre a costura

3. Costure segurando firmemente, para Que fique flexível depois de costurado.

COSTURAS DE BEIRADAS E PESPONTOS
As beiradas em malhas e tecidos elásticos desfiarão menos se tiverem um acabamento feito
com cos tura elástica , eliminará a tendência de
se enro lar e ao mesmo tempo se manterá elástica.
• Grupo de Desenhos :
• Largu ra do Ponto :

[l]H

(Verde) ou

i I I

ACllbamento de Belrlldu

'~~ (AZUI )

100

• Posição da agulha:

l.[!]..!.

• Comp rimen to do Ponto:
• Pé Calcad or:
• Chapa de Agu lha:

Conforme tec ido e po nto
Uso Especial
Zig-Zag

• Velocidade:

MIN .

• Faça uma amostra .
• Coloq ue uma linha de costura a cerca de 3
mm da borda ou na face super ior quando
for pespontar.
• Passe a ferro após a costura e recorte o excesso de tecido bem rente à linha da costu ra.

Apllcaçlo de "-Ponto
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trabal hando com
tecidos especiais

Mu itos tecidos dev ido à sua estru tu ra ou acabamento, necessitam de uma atençã o espec ial
na costura. As técn icas uti lizada s na co stur a
e manus eio e a escolha do s acessó r ios var iam
de acor do com o tec ido. O qu adro ab arxo
or ient ar á a sua seleç ão .

QUADRO DE MANUSEIO DE TECIDO
---~~"~-"".
\1
':

",-----.

--'

- Vlnyl

tmhação de : cou ro . couro envernizad o camurça . cou ro de r épttl

I

..

f ' j-,j"{f.~~""1;' -" ~

'.
-

.

Use fila adesrva (Dure x) em vez de alfinetes ou ali nhavas _
Pesp onto para ref orçar as costuras e bainh as debruad as - EVite
casas feitas à maq uina . Use casas debru adas.

- Te<:ldos A\eludadoll
Veludo , tec ido avelu dado.
veludo cotel ê

Costure na dire ção do pelo - Use cos tura s simples - Zlg -Zag
ou costura s debruadas para evitar desfiados Pressio ne o
tec id o para a Irente

- Tecido Baslanl
Peles slntét ca

Prenda com alfinetes em vez de alinhava r as co sturas _ . Cos tur e
na di reção do p lo - Use costuras simples em pel s de p éto
ba ixo ; COsturas estre ita s debruadas par a pele s fel pud as e volumosas Desbaste o pêlo com a tesoura junto das marg en s
das costuras para red uzir o volume

Felpudo

- Te<:idos Leves
Perc al, ca simir a. tec ido
par a cam isas

Cont role a tensão oa cos tur a m anualmente mant endo o rec.o
es tica do . conforme ele fo r passand o sob o pé calc acor - Co stu re
a um a veloc idad e mode rada .

- Malhas Deli cad as
Tricó, Jersey

Use debruaco est reit o . pont o duplo ou costura francesa - Sequre
firmemente a li nha du rant e alguns pontos no com e o da costura
Apoie o tec ido enquant o co stur a Veja na página 1 co mo aumentar a pressão do cal cad or .

-
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Debrum p r
oberto rea
Orl a acetinada

Alf inet

Te<:l do Vapo roso
Chilton. voile seda

Use cos tura fran cesa, pont o du pl o .- Segure a po nta da li nha
supe rior e inferior quando co meça r a costura. Apói e o teci do
en qua nto cos tura .

Te<:ldo Fel pudo
Casimira. mohalr, pêlO de ca melo

Co rte co m o correr do pêl o para ba ixo - Costura na direção do
pêlo - PesponlO para ret orçar as costuras e b ainhas debruac as

orla ao co berto r e alin have -

Faça o àngu lo dos canto

•

--

-

- -

.

~

:!.. "- ;:J,"2~ ....': .' L_::JG
2020 2 a 4 mm para Ponto Relo

14 ou 16 para lorro
de algodão
2045 - 14 ou 16 para torro
de tecido sintético

Pé calcador para ZI9-Za9'
Chapa de agulha de Zig-Zag

2 mm ponto reto para costura
reta
2 mm Zig-Zag ou o sétimo ponto
decorativo, da esquerda para a
direita (Casa de Abelha) para
costuras debruadas

do sintélico

3 a 4 mm para ponto reto para
costuras simples
a 2 mm em ponto Zig-Zag
para costuras debruadas

2020 -

16

Pé calcador para Zlg-Zi'lg'
Chapa de agulha de Zlg-Zag

2 mm para ponto reto

2020 -

11 ou 14

Pe catcador e chapa de agulha
para costura rela

1 a 2 mm para pequeno debrum

2045 -

11 ou 14

3 a 4 mm para ponto reto
2 a 4 mm em ponto Zlg-Zag
ou p 010 decorativo

2020 -

11 ou 14

1 a 2 mm para ponto reto

2020 -

9 ou 11

Pé calcador e Chapa de agu lha
para costura reta

2 a 4 mm para ponto re o

2020 -

11 Ou 14

Pé cetcacor e Chapa de agulha
para Zlg-Zag

2020 2045 -

14
14 ou 16 para velu-

2 mm para ponto reto

Pé calcado r para Zlg-Zag·
(Pé calcado r para Zlg-Zag
sOmente para debruar)
Chapa de agulha de Zig-Zag

Pé calcador e Chapa de agulha
para costura ret
Pé catcadcr e Chapa de agulha
para Zlg-Zag

Pé calcado r para Zig-Zag '
Chapa de agulha par Z19-Za9

• Para obter melhor resultado quando costurar este tecido , recomendamos o uso do
"Pé Calcador Transportado r" que poderá ser encont rado no nosso Centro de Costura
Singe r.
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DETALHES CONSTRUTIVOS
Costura de Ziper
A maneira de se pregar um zip er dependerá do tipo da roupa e da pos ição em
que se queira colocá- lo. Com o preg ador
ajustável será fácil fazer uma costura bem
próxima ao ziper.
• Grupo de Desenho :

A

B

• Largura do Ponto :
• Posição da Agulha:

i~1

(Azul )

DI

I I I
.L~.l

• Comprimento do Ponto : 1,5 a 2,5
• Pé Calcador:
Zip ers

o

pregador de zíper pode ser usado à direita ou à esquerda da agul ha - dependendo do lado em que ficar a parte mais
espessa do ziper.

Como Colocar o Pregador de Ziper
Para colocar o pregador a esquerda da
agulha:
• Encaixe o lado direito do preg ador na
haste (a agulha penetrará na abertura
direita do pregador) - veja ilustração B.
Para colocar o pregador à direita da
agulha:
• Encaixe o lado esquerdo do pregador
na haste (a agulha penetrará na abertura esquerda do pregador) - vej a ilustração A.
• Alinhave a abertura da roupa. Abra a
costura pelo avesso e alise a aba do
tecido.
• Encaixe o preg ador à di reita da agulha
(ilustração A).
• Abra o ziper.
• Coloque o ziper sobre a aba da costura,
com o avesso para cima e com o canto
dos dentes alinhados com a costura.
• Costure b cadarço do ziper à aba do
tecido.
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• Coloque o pregador à esquerda da agulha (ilustração B).
• Feche o ziper e coloque-o com o lado
direito para cima.
• Alise com o dedo a dobra do tec ido
ao longo do ziper,
• Costure junto a aba dobrada.

• Abra o tec ido e ponha o ziper, com o
lado direito para ba ixo, sobre a aba .
• Alinhave o ziper ao avesso, através da
aba e do tecido.

• Vire a roupa com o lado d ireito para
cima.
• Coloque o pregador à direita da agulha e costure através da extremidade
inferior e ao longo do ziper, usando o
alinhavo como guia.
• Remova o alinhavo.
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•

Costurai Acordoadal
A costura acordoada é um acabamento profissional para capas de poltronas, roupas de
crianças, blusas e lingerie. Para fazer uma costura acordoada, faça primeiramente a costura
de vivo, e depois a costura acordoada. Para
ambas as costuras use as seguintes regulagens e acessórios:

• Grupo de Desenhos:
• Largura do Ponto
• Posiçào da Agulha:
Costura de Vivo

ApliCllção d

Vivo na Co.lura

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

:~I

(Azul)

DI

I I I
J.~..!.

Pouco maior do que
a costura 'Reta
Zipers
Zig-Zag ou Costura Reta

COltura de Vivo

I

Costure o Vivo do
Lado Direito

1. Escolha um cordonê do tamanho desejado.
2. Corte tiras em viés (largura :3 vezes o diâmetro do cordão mais 3 cm).
3, Costure tiras no sentido longitudinal.
4. Dobre o viés sobre o cordão juntando as
beiradas.
5. Coloque o pregador de zíper do lado esquerdo da agulha (para instruções sobre
colocação do pregador de ziper veja página
46).
6. Baixe o pé calcador.
7. Costure rente ao cordão, sem acumular
pontos contra o cordão puxando levemente
a tira na frente e por trás do pregador de ziper.

Aplicação de vivo na cOltura
1. Coloque o pregador de ziper do lado direito
da agulha de modo que o cordão fique do
lado esquerdo,
2, Costure o vivo do lado direito da beirada
simples, guie o pregador rente ao cordão
sem apertá-lo.
3. Coloque o cordão costurado sobre a segunda beirada e alinhave ou pregue com alfinetes,
4, Coloque o trabalho debaixo da agulha com
o pesponto para cimade maneira que sirva
como guia.
5. Costure, desta vez bem rente ao cordão
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PENSES
As penses ajudam a dar forma e estilo à roupa .

Penses Comuns
• Grupo de Desenhos:

:[1]1

• Largura do Ponto:

[01111

• Posicão da Agulha:
• Compr imento do Ponto :
• Pé Catcador :
• Chapa de Agulha:

(Azu l)

!.QJ.l
Cerca de 2 ou Contor me
o tecido .
Zig-Zag ou Costura Reta.
Zig-Zag ou Costura Reta.

Penses Comuns

1. Costura da beirada para dentro, terminando
gradativamente em ponta .
2. Costure além do tecido para formar uma
corrente de 2,S a Sem.
3. Amarre as pontas dando um nó junto à cos tura.

Pense com Linha Contínua
1. Ajuste a máqu ina como para pense comum .
2. Encha uma bob ina vazia com linha suficiente para fazer um pense simples . (Usua lmen te menor que 1 metro ).
3. Feche a chapa co rrediça e posicione a agu lha no ponto de origem da pense.
4. Aba ixe o pé calcador .
S. Costure cautelosamente desde o ponto de
origem até a extrem idade mais larga da
pense, na borda do tecido .

In ci. ndo e Costure d. Pense

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

Pen.. com L1nhe Continue
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BAINHAS INVISlvEIS
A costura invisível propo rciona uma bainha du rável e bem acabada, comparável com a costura à mão. Adapta-se melhor para bainhas retas ou ligeiramente curvas . Bainhas' com cadarço , debruadas , forradas ou beiradas rústicas, podem ser feitas com costura invisível,
com relativa facilidade . A costura invisível requer um pouco de prática , portanto faça primeiramente uma amostra.
Allnh.vo Qui.
• Grupo de Desenhos:

~~~

• Largura do Ponto:

Conforme o Tecido

(Azul)

• Posiçào da Ag ulha:
• Comp rimen to do Ponto:

1 a 2,5

• Pé Calcador:
• Chap a de Agul ha:

Zig-Zag
Zig -Zag

• Guia Fio para Costura Invisível

Qui. d. "Inhe Inv'.lv.1

........ Inv...v..
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1. Marq ue, vire e passe a ferro a bainha como
de costume .
2. Faça um alinhavo guia a uns 1,3 cm da beirada da bainha.
3. Coloque o Guia de Costura Invisível juntamente com o pé calcador (veja pág. 7)
4. Com o avesso para cima e o lado maior do
tecido para a esquerda , gire a bainha 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 suave contra a parede da flange .
6. Costure de forma que os pontos de costura
reta fiquem na beirada da bainha e .os pontos laterais prendam a dobra. Durante a
costura guie a beirada da bainha numa linha reta.

BOTOES

• Grupo de Desenhos :

:~I (Azu l)

• Largu ra do Pont o:

Conforme o Botão

• Posição da Ag ulha:
• Pé Calcador:
• Chap a de Agulha :

Pregador de Botões
Uso Espec ial

• Velocidade:

M IN .

Botões planos podem ser pregados fácil e rápidamente usando -se o ponto zig-zag simples.
O espaço entre os furos do botão determ ina o
ajuste da largura do ponto.
Coloque a chapa de agulha especial.
1. Ajuste a largura do ponto em i e a posição da agulha em 1. . Posicione o botão
sob o pé calcador de modo que a agulha
penet re no furo esquerdo e então abaixe o
pé calcador. Gire o volante em sua direção
até que a agulha esteja fora do botão e acima do pé calcador.
2. Mova o seletor da largura do ponto até que
a agulha esteja alinhada com o outro furo.
Ao iniciar a costura , a agulha deverá penetrar no furo direito. Faça 6 ou mais pontos
nesta posição e termine no furo esquerdo.
3. Para fixar a costura, ajuste a largura do ponto em
e faça mais 3 ou 4 pontos
Retire o tecido; passe a linha para baixo.
amarre as duas linhas e corte o excesso .

i

Passo 1

Passo 2

Passo 3
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Beirada

CASAS
Você poderá escolher entre dois métodos para
formar casas; usando o caseador automático
de quatro posições ou ajustando os contro les
manualmente .
Nas páginas 54 e 57 enco ntram-se instruções
detalhadas dos do is métodos, mas basicamente, siga as instruções abaixo:

Linha Centre

1. Faça uma amostra, usando um retalho do
seu tecido . Dobre o tecido convenientemente com um entreforro, se o mesmo for
de textura fina ou estirável.
2. Use linha de algodão mercerizado n° 50 ou
linha fina para bordar e pouca tensão na linha do carretel.
3. Use agulha n° 11 para linha de bordar e n°
14 para linha de algodão .

POSlçAo DAS CASAS

Diâmetro
do BotA0

ollç6.. d. C.I.
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É necessário ter linhas de guia corretamente
marcadas para que as casas conservem uma
distânc ia 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 trabalho.
O espaço entre a linha de centro e a borda
deve ser igual ao diâmetro total do botão . Desta forma o botão não ultrapassará a borda
quando sua roupa estiver abotoada.

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 ao lado. de maneira que o botão fique no
centro da casa quando for abotoado

Posição Horizontal obre
o fio d. trama tranav raal

• As casas verticais são posicionadas sobre a
linha de centro , conforme ilustrado ao lado .
Marque as extrem idades da casa, cruzando
a linha de centro .
As distâncias entre as casas devem ser sempre
iguais.
COMPRIMENTO DAS CASAS
A casa deve ter comprimento sufic iente para
que o botão passe pela abertura sem esticar o
tecido . Pode-se calcular o comprimento exato
med indo-se o d iâmetro do botão e
adicionando -se sua espessura. Marque então
o comprimento a ser aberto nas linhas de guia
marcadas sobre o tecido.

Poaiçio Vertical sobre o
no d. trama vertical

ABERTURA DA CASA
Use uma tesoura de ponta fina para fazer a
abertura, lnserlrrdo a ponta da tesoura no centro do espaço a ser cortado e cortando daí em
direção aos extremos . Ponha um alfinete em
cada extremo da linha de corte para proteger o
caseado.

Verificando o Comprimento d. C...
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COMO fORMAR CASAS COM
CASEADOR AUTOMATICO
Extremidade da Casa

As quatro posições para a sequênc ia de casear estão situadas no seletor do comprimento
do ponto. Ao girar o disco para cada passo ,
sua máqu ina ajustará automaticamente a posição da agulha , largura e comprimento do ponto e a direção da costura. Não é necessáriio
movimentar o tecido, po is a máquina o fará.
• Grupo de Desenhos:

ill

• Pé Calcado r:
• Chapa de Agulh a:

para Casas
Ziy-Zag

(Azul)

Procedimento:
POl lçjo Inlel.1

Nnhe .

com .

POllç1o Neulr.
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• Para marcação das casas siga as instruções
na página 52
• 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 posição
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 56.

A

Passo 1: Costura Lateral
Com a agulha fora do tecido, gire o seletor para
a posição 1. Posicione a agulha sob re o ponto
A, no tecido, ' abaixe o pé calcador e costure
até a extremidade da casa (ponto B) . A marca
do extremo da casa deve ficar alinhada co m a
marca horizontal da sapatilha.

Passo 2: Presilha
Levante a agulha fora do tecido, gire o seletor
para a posição 2 e faça quatro ou cinco ponto s
até o ponto C

B

•

Passo 3: Costura Lateral
Levante a agulha fora do tecido , gire o seletor
para a posição 3 e costure o lado esq uerdo até
o início do lado direito (ponto O)

c

Passo 4: Presilha
Levante a agulha fora do tecido , gire o seletor
para a posição 4 e faça quatro ou cinco pontos
até a posição E

o

Para realçar, dar aparência suave e maior durabilidade. costure novamente sobre a casa já
feita. repetindo a sequ ência dos quatro passos.
Retire o tecido da máqui na e corte o excesso
da linha super ior. Amarre o excesso da linha
inferior e corte o que sob rar.
Com uma tesoura de ponta fina abra a casa
conforme descr ito na página 53 . Quando terminar de casear , gire o seletor para a esquer da
até as regulagens do comprimento do ponto ,
afim de deixar a máquina pronta para costuras
norma is.

E
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AJU ST E DA DENSI DADE DO S PONTOS
NOS LAD OS DIR EITO E ESQUERDO
As diferenças entre as dens idades dos pontos
nos lados d ireito e esquerdo da casa (avanço e
retrocesso) são igualadas ajustando-se a pos ição do botão de retrocesso . Uma ligei ra rotação neste botão produzirá um notável aumen to
da dens idade dos pontos .
1. Faça uma amostra de casa com o botão na
posição neutra (po nto indicador do botão
alinha do com o triângulo gravado no paineI Y) .
2. Se os pon tos do lado esque rdo estiverem
muito separa dos, gire o botão para a direita
da posição neutra até aumentar a densidade dos pontos .
3. Se os po ntos do lado direito estiverem muito
separados, gire o botão para a esque rda da
posição neutra até aumentar a densidade
dos pontos .
Depois de completar a casa volte o botão para
a pos ição neutra .

(
J
/

POl lç o Neutre

Per Aument r 8 Denlld d
do L do &querdo

~~
( · J.O
~í

t
I

--/
Pere Aumenter

8

Denlld de

do Ledo Direito
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Eacolha a larguras dos pontol

Casas (Método Manual)
Ajustes:
• Gr upo de Desenho:

:~I (A zul )

• Largura do Ponto:

VCFJ abaixo

• Posição da Agulha:
• Comp rimen to do Ponto:
• Pé Calcado r:
• Chapa de Ag ulha:
• Veloci dade:

Entre O e 1
Uso Especial
Zig-Zag

M IN.

Faça um teste com uma amostra do seu tecido.
Dobre o tecido , para aumen tar a espessura e,
se for necessá rio, co loque um entrefor ro para
reforçar.

Presilha

Cos uras
lat rals

Para preparar e marcar a posição das casas ;
siga as instruções da página 52.

Ajustes da Largura do Ponto
Você deverá usar do is ajustes da largura do
ponto: um para costura lateral e outro para presilhas (fechamento das extremidades da casa).
Estas larguras podem variar con forme o tamanho da casa que você necessita.
A ilustração ao lado mostra duas possíveis
combinações.
Presuha

Costuras
laterais
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PROCEDIMENTO
Coloque o tecido sob a agulha, alinhando a linha de centro da casa com a linha de centro da
sapatilha.

1. Co tur lateral:
Posicio ne a agulha na posição A do material
conf orme ilustra a figura. Abaixe o pé calcador
e costure até a extremidade 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 usand o a agulha co mo eixo .
Abai xe o pé calcador. Faça um ponto girando
o volante com a mão, sem alterar a largura do
ponto, levando a agulha ao ponto C do material.

B
Passo

C

o

o

2. Pre Uh :
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. Co tura I t r I:
Reajuste a largura do ponto para costura lateral. Complete o trabalho até o ponto E. Deixe a
agulha no material.

Passo 2

E

4. Pr Uh:
Ajuste a largura do ponto para arremates, e
faça cerca de 6 pontos terminando no pon to

Passo :3

F.
5. Amarraçi o:
Para amarrar o ponto ponha o se/etor da largu ra do ponto na posição : 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 53.
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F

F

Passo 4

Passo 5

toques decorativos
MONOGRAMAS, MOTIVOS APLICADOS
Muitos dos pontos decorativos de bordado podem ser usados para monogramas ou motivos
aplicados .. Os desenhos podem ser comprados ou criados por você mesma.

Como Costurar um Monograma ou
Motivo Aplicado
• Grupo de Desenhos.

Todos

• Posição da Agulha:

~·IIIIII
.!.. ~ .!

• Comprimento do Ponto:

Conforme o Tecido e Desenho

• Pé Calcador:
• Chapa de agulha:
• Velocidade:

Uso Especial
Zig-Zag
MIN.

• Largura do Ponto:

Monograma em Pontos
Zlg-Zag e Dom nó

1. Faça uma amostra para determinar o ponto
de bordado adequado, o comprimento e
largura do ponto.
2. Decalque ou risque o desenho no lado direito do tecido.
3. Caso o tecido seja suave ou de tramas
abertas, alinhave no avesso um reforço de
cambraia ou organdi.

Como Encontrar o Início do Ponto
do Desenho

tniclo do Ponto
do Desenl10

Quando você usar pontos decorativos em um
motivo a ser aplicado, sempre comece a costura no início do ponto do desenho. Como encontrar o início:
1. Numa amostra de tecido, costure até chegar ao final do desenho.
2. Levante o pé calcador e retire a amostra.
3. Posicione o motivo a ser aplicado debaixo
da agulha, baixe o pé calcador e costure.
4. Após a costura apare ou recorte o reforço
rente à costura.

Ponto Dominó
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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.

APLICAÇAO
Pesponto

O uso de aplicações acrescenta beleza e realce às roupas de vestuário e roupas de cama e
mesa. Arremates com tecidos diferentes ou da
própria peça, podem ser usados com grande
efeito.
O ponto mais usado em aplicações é o ponto
zig-zag simples, bem fechado para formar uma
costura acetinada. A largura desse ponto pode
ser mudada para adaptar tecidos de tipos e tramas diferentes. Outros poderão ser usados em
aplicações com pontos decorativos.
Antes de fazer qualquer aplicação, faça uma
amostra para poder decidir qual dos dois métodos seguintes-melhor se adapta ao seu tecido e desenho.
• Posicione o desenho
• Alinhave-o ao tecido
Método N° 1
1. Escolha e ajuste o zig-zag adequado para a
aplicação. Ajuste a largura desejada do
ponto. Para desenhos Brancos ajuste o
comprimento do ponto entre O e 1 (micro).
Para desenhos verdes ou amarelos ajuste-o
na posição 4 (verde/amarelo).
2. Costure, contornando o º~~enho com ponto aplicação.
3. Recorte qualquer sobra de tecido nas beiradas da costura . Retire o alinhavo.

Método n° 1
Aparando após a Costura
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Metodo n" 2
Costurando após o Recorte

Método N° 2
1. Escolha e ajuste o zig-zag desejado para a
aplicação.
2. Ajuste a largura do ponto em i e contorne
o desenho todo , costurando com ponto curto.
3. Corte as beiradas da costura .
4. Ajuste a largura desejada e o seletor do
comprimento do ponto entre O e 1 (micro)
ou em 4 (verde/amarelo) se usar os desenhos verde ou amarelo.
5. Costure seguindo e cobr indo o contorno da
costura reta. Assim consegu irá um acaba mento suave sem necessidade de recortes.
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mantendo as aparências
RE ENDOS

o ponto Multi-Zig-Zag (Azul :}: ) é útil tanto
para remendar , co mo para costura criativa.
Forma uma firme e flexível amarra para con sertar rasgõ es e para reforçar elásticos. O pon é útil para fazer ponto Zig-Zag ( A zu I
tos vai-e -ve m para co nsertar lingerie.

I )

R sgo
• Grupo de Desenhos:

ID~

• Largura do Ponto:

:I t

• Posição da Agulha:

Um R 5g0 Emendado com
Ponto Multi Zlg-zag

• Comprimento do Ponto :
• Pé Calcac or:
• Ch apa de Agu lha:

(Azul )

I I ~I
J..~.!.
1 ou Conform e o Tecic o
Zig-Zag
Zig-Z ag

1. Apa re as bo rdas .
2. Coloqu e um reforço no avesso do rasgo
(não convém alinhav ar ou prega r o reforç o
com alfinetes, desd e que você junte as be iradas , como indicado a seg uir).
3. Cost ure do lado d ireito, jun tando as beiradas do rasgo .
4 . Diminua o com primento do po nto no final e
nos canto s para dar maior resistênc ia.
5 . Ap are as beiradas do reme nd o junto à costura pelo avesso.

Arremates

I)

Use o Ponto Zig-Zag Simples (Azul
no
comprimento do ponto acetinad o (MICRO )
para arrematar ligas , bol sas, zipers, ca lças,
etc .
Arremate
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CERZIDO

Cerzido com Bastidor

Você pod e esc olher entre ce rzir co m ou sem
bastid or.

• Grupo de Desenhos:

lU
~I'TI

Cerzido sem Bastidor

• Largu ra do Ponto:

[J l l l l

II

• Grupo de Desenhos:
• Largura do Ponto:

TI

llJ (A zul )
[J l l l l
.II

• Posição da Agu lha:

l.. ~..!.

•
•
•
•

Zig -Zay
Zig-Zag

Comp rimento do Ponto:
Pé Calcad or:
Chapa de Agulha:
Pressão no Pé Calcador:

1.5

O

1. Se a área a ser cerzida for aberta , alinhave
um remendo por baixo .
2. Coloque a área sob a agulh a, aba ixe o pé
calcador e costure movimentando o tecido.
com as mãos, para frente e para trás até
cobrir toda a superfície com linhas parale las.
3 . Para um melhor arre mate , co sture por cima ,
perpend icularmen te ao primeiro cer zido.

Cerzido sem Ba lidar

• Posição da Agulha:
• Comprimento do Ponto:
• Pé Calcador:
• Chap a de Agulha:

(Azul)

l.. ~J.
Entre O e 1
Nenh um
Uso Espec ial

1. Ap are as bordas da área a ser ce rz ida e
coloque-a no centro do -bast idor.
2. Retire a agulha da máqu ina .
3. Col oque o trabalho debaixo da barra de
agulha e abaixe a barra do calcador
para que funcione a tensão.
4. Monte e enfie a agulha.
5. Segure a linha da agulha livremente na
mão esq ue rd a, gire o volante e puxe
para cima a linha da bobina , passando
pelo tecido .
6. Reforc e a área a ser c erzida costurando
a 6 m i líme tros da borda. Costure atrav és
da área, movend o o bastidor para frente
e para trás em suave ângu lo da esquerda par a d ireita . Mantenha as linhas de
c os tura jun ta s e no mes mo co mp rimento.
7. Co m p letada a c ostu ra ne sta d irecão
c osture novam ente na direç ão perpen~
dicu lar .

Cerzido com Baslidor
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9 . Cost ra Braço-Livre
Durante a co nfecção de costuras tubulares (cavas , co .arinhos , bolsos, barras de
calç as e bermudas) o trab alho será simp lific ado quando você converter sua máquina à costura Braço-Livre.

pre par aç ao
Para c onverter a sua máquina em Costura
Braço-Livre , simplesmente pr essione a parte dob rável pa ra b aixo , com inclinaç ão da
mãc direita, conforme indicado na figura.

aplic ação

BOTÕ ES

-

A costura "dos botões sobre o punho ou colarinho deixa de ser uma tarefa difícil
quando se usa a superfície do Braço-Livre . O punho deslisa em volta da superfície
de costura sem deformar o est ilo, permitin do ver e manejar a área do ponto facil mente .
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MANGAS

A costura do Braço-Livre fac ilita pespontar uma manga. A cava rola facilmente embaixo da agulha posicionando o pesponto corretamente. A facilidade proporcionada
pelo Braço-Livre é especialmente útil para pespontar costura-dupla.
Dist intivos, emb lemas e insígni as podem ser anexadas faci lmente nas mangas compr idas ou curtas , das camisas e un iformes. assim como, em superfíc ie de costura
difícil.

Para subir a parte dobrável coloque a rnao
embaixo da mesma e suba-a até igualá-Ia
a base da máquina. Um clique será ouvido
quando a parte dobrável estiver na posição
correta.

65

10. Cuidado com sua máquina de Costura
limpeza e lubrificação
A frequência com que se deve limpar e
lubrificar a máq uina depende do seu uso e
onde se guarda. Se você a usar algumas vezes
por semana siga as instruções. conforme descrito, mas se a usar continuamente limpe e
lubrifique-a diá narnente. Antes de limpar e
lubrificar desligue a tomada da parede .

UMA VEZ POR SEMANA
Retire detritos e fiapos das partes expostas.
Com um pano mac io limpe:
•
•
•
•

Discos de Tensão .
Estica-fio.
Barra de pressão e Barra de Agulha.
Caixa de Bobina. É muito importante que a

caixa de Bobina esteja sempre limpa,(veja
página 67 para remoção) .
• Toda a superfície da máquina (Se necessário use um pano úmido. Não use detergente).
Remova a Chapa de Agulha, conforme instruções na página 6 e limpe:
• Dentes impelentes e área da lançadeira rotativa.
• Depois de limpar, gire o volante em sua direção até que o furo da lançadeira esteja
posicionado como na ilustração.
• Aplique uma gota de óleo SINGER* nos
pontos indicados.

Limpe

Oleo

Limpe
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REMOVENDO A CAIXA DE BOBINA

CUIDADO: Antes de remover a. caixa de
bobina retire a tomada da par ede.

Remo" ndD a C.la. de

b na

•

Levante a agulha, girando o volante em
sua direção. Abra a chapa corrediça
• Retire a chapa de agulha e a bobina.
Mantenha o botão ac ionador do enchedor de bobina na posição de costura.
1. Empurre o retentor A na direção da
seta nele gravada e deslize o suporte B
para a direita.
2. Seg~re a caixa de bobina pela lingueta
C, gire-a para a direita e remova-a da
máquina.
2
COLOCANDO A CAIXA DE BOBINA

,
/

1. Segurando a caixa de bobina pela Iingueta, deslize-a para dentro da pista E
da lançadeira e gire-a para a esquerda
até que a lingueta esteja no centro.
2. Empurre o retentor A na direção da
seta nele gravada e deslize o suporte B
para a esquerda, conforme ilustrado.
3. Coloque a bobina e abaixe a lingueta.
Coloque a chapa de agulha e feche a
chapa corrediça.
Colocando a Cal•• de

c

obln.

2
A

/

B

3
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D

Vls1D da Tampe superior

RemoçA0 das Tampas Frontal - Superior e Inferior

UMA VEZ POR M~S

Lubrifique as partes internas da máquina
conforme os esquemas.
• Aplique uma só gota de óleo em todos
os lugares ind icados.
REMOÇÃO DA TAMPA FRONTAL

• Gire o volante até que o estica-fio
esteja embaixo e abaixe o pé-calcador.
• Solte os parafusos A e B.
• Levante a Tampa Frontal até liberá-Ia
do Regulador de Pressão e então
remova-a.
MONTAGEM DA TAMPA FRONTAL

• Coloque a Tampa Frontal encaixando
o Regulador da Pressão no rasgo
superior da Tampa.
• Aperte os parafusos A e B.
• Levan te o pé -calcador.
REMOÇÃO DA TAMPA SUPERIOR

• Solte os parafusos C e D.
• Levante e remova a Tampa .
REMOÇÃO DA TAMPA INFERIOR
Lubrificação da parte frontal da máquina
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• Solte os parafusos E, F, G, H, I, J e K.
• Remova a Tampa.

• Aplique 3 gotas de óleo nos pontos indica-

c

SO A MAQUIN

VENH

A SER GUAR- ·

DADA.

dos:
e Ocasionalmente aplique uma gota de óleo'

em todas as peças que se movimentam
para garantir o movimento livre da máquina.
Após lubrificar, recoloque as tampas frontal e
superior e costure sobre um retalho de tecido
qualquer para limpar o excesso de óleo ,
O frasco de óleo SINGER' encontra-se à venda nas Lojas SINGER .

• Desligue a máqui na da tomada elétrica.
• Limpe todas as partes externas e por trás da
tampa frontal.
• Passe óleo com o pincel por todas as partes
externas e por trás d a tam pa frontal,
saturando-as de óleo SINGER para proteger contra ferrugem.

-'
LubrifJcaçflo da parta luperlor da miqulna

- _-J.)

SUBSTITUIÇAo DA LAMPADA DO FAROLETE
Subatltulç o da LAmpada do Farolele

Desligue a tomada da parede antes de retirar a
lâmpada velha.
Remova a Tampa Frontal, conforme instruções
na página 68.

Como retirar a lâmpada: Comprima a lâmpa da no soquete e, ao mesmo tempo, gire-a no
sentido indicado para soltar o pino da lâmpada
(não tente desenroscar a lâmpada).
Nota: Esta máquina foi projetada para usar
lâmpadas de 20 watts máximo.
Como colocar a lâmpada: Comprima a nova
lâmpada de maneira que o pino entre na ranhura do suporte , e gire na direção indicada
para prender a lâmpada na posição.
COMO COLOCAR A CHAPA CORREDiÇA
Você nunca precisará remover a chapa corrediça, se porém, acidentalmente ela fôr removida, será fácil colocá-Ia novamente.
• Levante o pé calcador e assegure-se que a
agulha está em sua posição mais alta.

Removendo a U mpada

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

I

I

• Com uma pequena chave de fenda levante,
uma de cada vez, as extremidades da mola
retentora e encaixe-as na ranhura existente
na face inferior da chapa corrediça.
• Cuidadosamente puxe a chapa corrediça
em sua direção.
• Feche a chapa corrediça.

Colocando a LAmpada
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Colocando a Chapa Corrediça
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guia para peq uenos aj ustes
S agulhe qu brar, certifique-se de qu ...
• A agulha está reta e é adequada para a linha
usada.
• A agulha está corretamente colocada.
• Os seletores da largura do ponto e posição
da agulha estão corretamente ajustados
para a costura que está sendo feita.
• A largura do ponto não excede ao ajuste
1[[]] I 'I quando estiver usando agulha
dupla.
• O pé calcador está firmemente colocado na
barra de pressão.

Se e IInhe de agulhe quebrer, certlflque-ae
de que ...
• A linha está passando corretamente por todos os pontos mostrados na página 10.
• A linha do carretel se desenrola livremente
• A linha não possui nó e não está desfiada.
• O tamanho da agulha é adequado para a llnha
• A tensão da linha não está muito alta.
• A bobina e a caixa de bobina estão corretamente colocadas .

Lembre-H de...
• Remover toda linha da bobina antes de voltar a enchê-Ia.
• Ajustar o seletor do comprimento do ponto.
quando não estiver usando o caseador automático.
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