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1. Conheça sua Máquina de Costura
SINCER O

1

12

2

13

3

7

14

I,
8 - .1

• Marca da Fâbrica da THE SINGER COMPANV

2



'.••••••••••••••••••••••••••••••••••

1. Disco Regulador da Pressão do Calcador ...
regula a pressão exata do pé calcado r sobre
o tecido.

2. Estica,·Fio... controla o fluxo de linha da agu
lha. O sistema de enfiamento automático sim
plifica e facilita o passamento da linha.

3. Guia Fio de Tensão do Enchedor de Bobina ...
mantém a tensão correta assegurando um en
chimento uniforme das bobinas.

4. Pino do Carretel. " onde se colocam carretéis
ou retrozes de tamanhos comuns.

5. Feltro Protetor... proporciona um desenrola
mento suave da linha.

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

7. Indicador Regulador da Tensão... permite re
gulagem exata da tensão para qualquer tipo
de tecido.

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

9. Alavanca Levantadora do Pé Calcador. '. levan
ta ou abaixo o pé calcador.

10. Cortador de Linha... incorporada na barra de
pressão por segurança e facilidade de uso.

11. Fixador da Agulha... permite colocação em
apenas uma posição, tem um guia fio inferior
para contrôle perfeito da linha do carretel.

12. Pé Calcador ... mantém o tecido firme contra
a chapa da agulha, garantindo maior precisão
do ponto e movimentação de tecido.

13. Chapa de Agulha ... ajuda a manter costuras
uniformes. Tem marcação calibrada.

14. Chapa Corrediça. " abre-se, dando fácil acesso
à caixa de bobina, permitindo sua retirada e
troca da bobina.
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15. Alavanca Reguladora da Largura do Ponto ..
permite a escolha de qualquer uma das quatro
larguras de ponto de costura ziq-zaq, como
também, a costura reta.

16. Alavanca Posicionadora da Agulha. permite
posicionar a agulha à esquerda, no centro ou
à direita, conforme a posição dos pontos
desejados.

17. Atavanca Seletora do Tipo do Ponto.. permite
a escolha entre a costura zig-zag e o ponto
invisível.

18. Alavanca Acionadora e Eixo do Enchedor da
Bobina. .. aciona o enchedor assegurando um
enrolamento uniforme da linha na bobina.

19. Disco. Regulador do Comprimenlo do Ponto e
Caseador Aulomático ... permite a escolha dos
inúmeros comprimentos de ponto, inclusive o
micro ajuste necessário para a costura zig-zag.
fechada ou acetinada e controle do caseador
automático de 4 posições.

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

21. Dentes tmpelentes... movimentam o tecido
após cada ponto.

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

23. Conexões Elétricas e Controlador... regula a
velocidade da máquina. Foi projetado para lhe
oferecer conforto e segurança. Para tocar a
máquina pressione o pedal. Quanto maior
a pressão sobre o pedal maior a velocidade.
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acessórios
Os acessórios que descrevemos a seçutr
possibilitam a você realizar quase todos
os tipos de costura, fácil e perfeitamente.
Além disso, podem ser colocados e' retira
dos com toda facilidade. Nem todos acom
panham sua máquina porém encontram-se
à venda nas lojas Singer 'e' revendedores
autorizados.
CUIDADO: Antes de trocar agulhas, pé
calcador ou chapa de agulha, desligue a
tomada da parede.
BOBINAS
• Uma bobina colocada em sua máquina

de costura.
• Bobinas extras.
AGULHAS
IMPORTANTE: A máquina SINGER* foi
projetada para se obter o melhor resultado
com agulhas SIN~ER*. Você deve seguir
as recomendações contidas neste livreto e
nos envelopes de agulhas, para usar o tipo
e tamanho corretos de agulha para cada ti
po de tecido.

• Uma agulha catálogo 2020 (15x1) núme
ro 14, colocada na máquina.

• Agulhas catálogo 2020 (15x1) para cos
turas comuns.

• Agulhas catálogo 2028, para costura du
pla.

• Agulhas catálogo 2045, faixa amarela,
para costura em tecidos de malha sinté
tica e tecidos elásticos.

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

to mais alto, girando o volante na sua
direção.

2) Afrouxe o parafuso fixador e retire a
agulha.

3) Introduza a agulha no seu prendedor.
com a parte chata voltada para trás e o
canal comprido para a frente.

4) Aperte o parafuso fixador.

6
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P~ CALCADOR

• Pé calcador com Sapatilhas de troca
rápida:

Sapatilha para uso geral
Sapatilha para costura reta
Sapatilha para casas
Sapatilha Especial

• Pregador de botões (inteiriço).

Sapatilha para Uso Geral

Pode ser usada para costura reta e em
zig-zag. Use só com chapa de agulha
zig-zag.

Sapatilha para Costura Reta

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

Sapatilha para Casas

Moldada em plástico transparente para
permitir a visibilidade durante a confecção
de casas para botões. Deve ser usada
quando se usar o Caseador automático de
4 posições. (Veja pág. 84).

Sapatilha para Uso Especial

Usada para toda costura zig-zag fechada
(ou acetinada). (Veja pág. 50).

Pregador de Botões

Curto e aberto, segura firmemente o botão
de dois ou de quatro furos, facilitando o
trabalho de pregá-lo. (Veja pág. 82).
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COMO TROCAR AS SAPATILHAS
DE TROCA RAPIDA DO pt CALCADOR
O pé calcado r com sapatilhas de troca
rápida permite trocar várias sapatilhas,
sem precisar apertar ou desapertar o pa
rafuso fixador.
1. Gire o volante na sua direção até que

a barra de agulha esteja na posição
mais alta.

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

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

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

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

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

Como Trocar o Pé Calcador Inteiriço
1) Gire o volante em sua direção até que

a agulha esteja em sua posição mais
alta.

2) Levante' o pé calcador.
3) Afrouxe o parafuso de fixação do pé

calcador (não' é necessário remover o
parafuso)· e remova o pé calcador,

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

CHAPA DE AGULHA
Chapa de agulha de Zig-Zag que pode ser
usada com qualquer sapatilha.
Chapa de agulha para costura reta que
deve ser usada com a sapatilha para cos
tura reta.
Cobertura dos impelentes usada para cos
turas com movimento livre, pregar botões
e cerzir.

10
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Como Trocar a Chapa de Agulha
• Gire o volante na sua direção até que a agulha

esteja em sua posição mais alta.

• Levante o pé calcador.

• Abra a chapa corrediça.

• Com o polegar levante a extremidade direita da
chapa e remova-a puxando para a direita.

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

• Feche a chapa corrediça.

COMO MONTAR A COBERTURA
DOS IMPELENTES
Levante o pé calcador,
Levante a agulha até sua posição mais alta, girando
o volante em sua direção. Abra a chapa corrediça.
Alinhe os pontos A e B da cobertura dos trnpelentes
diretamente sobre os furos da chapa de agulha.

Pressione e encaixe o ponto A. Empurre o ponto B
para a esquerda, na direção do ponto A, e encaixe
o ponto B. Feche a chapa corrediça. Para remover
abra a chapa corrediça e simplesmente levante a
borda frontal da cobertura dos impelentes.

GUIA DE COSTURA INVISIVEL
• O guia de costura invisível poslclona a dobra

do material à frente da agulha para confecção
de barras, tomando-as perfeitas.
Para colocá-lo. afrouxe o parafuso do pé cal
cador, enfie-o entre o parafuso e a haste do
pé calcador e aperte novamente o parafuso.

ALMOTOLIA DE óLEO
• Almotolia de óleo SINGER. Sua máquina de cos

tura lhe prestará serviços durante longos anos,
se você lhe dispensar alguns cuidados conforme
indicado no final deste Iivreto.

PINO PORTA CARRETEL PARA COSTURA
COM AGULHA DUPLA
• Este pino permite li colocação do segundo car

retel, quando você usa agulha dupla (para ins
truções detalhadas veja a página 52).

12
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2. Preparando para Costurar
CONEXAO DA MAQUINA
COM MOTOR E CONTROLADOR
Certifique-se de que a corrente e-tétrica e
a voltagem correspondam à do motor da
máquina. Se o seu controlador tiver um
plug temea na extremidade do cordão, co
necte-o no receptáculo localizado na fren
te do motor e então ligue o plug de dois
pinos à tomada na parede.
Se o cordão do seu controlador for ligado
diretamente no motor, simplesmente- co
necte o plug de dois pinos à tomada na
parede.
CUIDADO: Desconecte o plug da tomada
da parede sempre que precisar trocar agu
lhas, pé-calcador ou chapa de agulha ou
ainda quando não usar sua máquina.
Isto eliminará a possibilidade de funcionar
a máquina acidentalmente.

Farolele

O farolete acoplado atrás do braço da
máquina, ilumina o setor da costura.
A luz é ligada e desligada por meio de
um interruptor colocado na parte supe
rior do farolete.

operando a máquina
Para acionar a máquina pressione o pedal
do controlador. Quanto maior a pressão
mais rápida será a costura. Para parar a
rotação da máquina retire o pé do con
trolador.

Se a máquina tem interruptor
de 2 posições:

• O ajuste Lento (interruptor posicionado
no MIN) permite máximo controle em
costuras especiais.

• O ajuste Rápido (interruptor posicionado
no MAX) permite girar a máquina em
sua capacidade máxima de rotação.

14
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FUNCIONAMENTO A PEDAL

Familíarize-se com o pedal de sua má
quina. Primeiramente. isole o volante gi
rando o isolador para a esquerda. Coloque
ambos os pés no pedal. Gire o volante
para a frente (ou, na sua direção) e mova
seus pés, suave e livremente, seguindo o
movimento do pedal.
Pratique êste movimento até que você
consiga começar o funcionamento da má
quina, girando o volante para a frente e
mantendo um movimento firme com o an
damento de seus pés.
Antes de costurar aperte o isolador do
volante girando-o para a direita.
Coloque um pedaço de tecido debaixo do
pé calcador e abaixe a barra do calcador.
Com a máquina desenfiada costure até
que você consiga guiar o tecido.

16
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enfiando a linha na agulha

ESCOLHENDO AGULHA E LINHA
A agulha e linha que você escolher depen
derá do tecido utilizado. A agulha deverá
ser fina suficiente para evitar que o tecido
fique com furos grandes, e ao mesmo tem
po pesada suficiente para perfurar o tecido
sem se dobrar ou se flexionar.

TABELA DE TECIDO

TECIDO

VAPOROSO - chiton , organza, tule , voile.

FINO : - renda, crepe da China, voile.

LEVE : - veludo , crepe da China, shantung, tal
Ie.e orqandi , musseline , batista. fustão, carn- '
braia fina, percalina, piq ué, pop eli ne, cash
mere, flanela, mohair, felt ro, tatet á, cetim, lã
fina, lesi , tec ido leve de algodão, crepe, te
ctoo fino para camisa .
MfDIO - veludo . crepe da Chi na, sha ntun g.
tecido para terno. ce.irn , crep e, veludo cotele,
tecido felpudo. gab ard ina , fi nela. felt ro, sar
ja , moh alr
PESADO - brocado, tafetá , ceti m, crepe, ve
ludo cotel é linho, cor tlnaco, juta, tec id o pa
ra terno, gabardina popeli ne, br lm,tec ido to 
te de al godão ou linho pa ra olcnões. lo na.

EXTRA-PESADO - br!m, lo na, tecido para ~e

la, tol do, tendo, tec tdo pa ra cas ac , tecido
para cobertores. tap eçaria.

MALHAS SINTHICAS E TEC IDOS EL 5 TI
COS - rersey malha cir é, malhas de po lles 
ter e nylon, netanca

COURO, PLASTICO, VINYL - peli ca, cour 
v rn iz e camurças, vinyl, courvin ou couro
para estofamento,

18



o orifício da agulha deve ser grande sutr
ciente para a linha poder passar facilmen
te: se este for estreito demais, a linha se
desfiará.
A tabela abaixo é um guia para a escolha
da agulha e da linha. Consulte-a antes de
iniciar qualquer costura . Não se esqueça
de usar o mesmo tamanho e tipo de linha
tanto na agulha quanto na bobina. Esta ta
bela também se refere ao zig-zag .

LINHA E AGULHA

TIPO
INH).

TAMANHO AGULHA

Fina , de seda, algodão,
2020 9mercenizada ou sintética.

idem 2020 9

idem 2020 11

Grossa. de seda , algodão. 2020 11
mercenlzada ou sintéti ca. 2020 14

Mtidia. de algod o, mercenizada 2020 14
ou sinté ti ca. 2020 16

2020 14
Média. de seda, algodão,

2020 15mercenlzada ou s'n tét lca . 020 18

m di a, sinté tic a.
2045 11

Fina, gross a, 2045 14
2045 16

Fi na, média. gros sa, mercenizada 2020 11
2020 14e s'n téllca . 2020 16

19



ENCHENDO A BOBINA

~ melhor encher a bobina antes de passar
a linha na agulha.

1. Gire o volante em sua direção até que
a agulha esteja em sua posição mais
alta.

2. Afrouxe o botão do volante.

3. Abra a chapa corrediça e retire a bo
bina.

4. Coloque o carretel de linha no pino
horizontal. Passe a linha em volta do
disco de tensão e pelo pequeno furo
da bobina (de dentro para fora). Colo
que a bobina no eixo do enchedor.

20
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5. Empurre o eixo para a direita. Segure
a ponta da linha e gire a máquina. A
extremidade da linha se partirá após
algumas voltas.

6. Quando tiver enrolado a quantidade
necessária de linha (o enchimento
cessará quando a bobina estiver cheia)
empurre o eixo para a 'esquerda, corte
a linha e remova a bobina.

·7. Aperte o botão do volante.

22
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Enchendo a Bobina (continuação)
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•
ENFIANDO A CAIXA DE BOBINA ••1. Coloque a bobina na caixa observando •o sentido do enrolamento da linha, con-

forme indica a figura. •
2. Passe a linha pelo rasgo A, escorrege-a •para a esquerda e para dentro do rasgo •S. •3. Puxe uns 10 em de linha diagonalmente •para trás, passando por cima da bobina. •4. Feche a chapa corrediça, deixando o •pedaço de linha oara fora da máquina. ••••••••••••••••••••••24 ••
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ENFIANDO A LINHA NA AGULHA

1. Coloque o carretel ou retróz no pino.

2. Passe a linha por todos os pontos in
dicados.

3. Enfie a linha na agulha da frente para
trás.

4. Puxe uns 10 cm de linha pelo orifício
da agulha.

Feltro Protetor

IJ

Coloque o C.rretel ou Retr6z no Pino

26
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PUXANDO A LINHA DA BOBINA

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

1. Com a mão esquerda segure levemente
a linha de cima, e com a mão direita
gire o volante devagar, para a frente.
até que a agulha entre na chapa de
agulha.

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

3. Puxe a laçada com os dedos até que
a extremidade livre da linha apareça
sõbre a chapa de agulha.

4. Coloque ambas as linhas debaixo do
pé calcador, diagonalmente para a di
reita.

28
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ajustando os controles

AJUSTANDO A LARGURA DO PONTO
A Alavanca Reguladora da Largura do Ponto tem
duas funções; ajusta a máquina para costura reta
e ajusta a largura do ponto para costura zig-zag.
No painel de controle estão indicados quatro ajus
tes para largura do ponto e mais o ajuste para
costura reta.

Antes de mo.er o seletor, certlfique-se de que a
agulha estela em lUa posiç'lio mais alta.

Para ajustar a largura do ponto, mova a alavanca
até que a linha Indicadora esteja alinhada com a
largura de ponto desejada.

Costura Reta: Ajuste a alavanca em

Costura Zlg-Zag: Ajuste a alavanca em qualquer
posição zlg-zag, entre I (menor - posição) e

~ (maior ~ posição).

AJUSTANDO A POSIÇAO DA AGULHA
O seletor da posição da agulha coloca a agulha
à esquerda ( !. ), centro ( 1.) ou direita ( J. ). VoeS
deve ajustá-Ia antes de iniciar a costura.

Antes de mover a alavanca certifique-se de que
a agulha esteja em sua posição mais alta.
Para posicionar a agulha, mova a alavanca para
esquerda ou direita até que a linha indicadora
esteja alinhada. com o ajuste desejado.

Costura Reta: Normalmente você usará a posição
centro (J.), porém, se você desejar costurar a
esquerda ( L ) ou à direita (J.) mova a atavanca
para o lado desejado.

Costura ZIg-lag: Frequentemente você usará a
posição centro (1.). As poalções esquerda (.l)
e direita ( .l) são usadas para costuras especiais.
Por exemplo: A posição esquerda (!.) é usada
para pregar botões. As posições esquerda (!.) ou
direita (.l) são usadas para colocar uma costura
zig-zag à esquerda ou direita em trabalhos deco
ratlvos,
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ESCOLHENDO O TIPO DO PONTO

A Alavanca Seletora do Tipo do Ponto
permite escolher entre costura zig-zag e
costura invisível.

Para costura zig-zag posicione a alavanca
para a esquerda, no ponto indicado pelo
símbolo (1,.
Para costura invisível posicíone-a à direita,
no ponto indicado pelo símbolo (:!)

Para a costura reta qualquer das duas
posições poderá ser usada indiferente
mente, bastando posicionar a alavanca
reguladora da largura do ponto no i

REGULANDO A TENSAO DA LINHA
DA AGULHA
O Indicador Regulador de Tensão indica
o grau de tensão da linha do carretel e
permite ajustá-lo corretamente para qual
quer costura, de acordo com a linha e o
tecido usados. Os números do indicador
eliminam qualquer dificuldade em retornar
a uma ajustagem anterior.

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

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

Para a costura ornamental deverá ser usa
da menor tensão (para instruções detalha
das sobre o ajuste da tensão para o ponto,
ornamental, veja página 48).

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

• Para diminuir a tensão, gire para um
número menor.
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AJUSTANDO O COMPRIMENTO
DO PONTO

O disco regulador do comprimento do pon
to controla o comprimento do ponto tanto
na costura reta como na costura zig-zag.
Os números de 1 a 4 representam o com
primento de cada ponto em milímetros.
Quanto maior é o número, maior é a com
primento do ponto. Geralmente os pontos
mais curtos são indicados para tecidos
mais finos e os pontos mais longos para
os tecidos mais grossos. A região MICRO
entre O e 1 indica ponto de menos de
1 mm de comprimento que é usado para
costura acetinada.
Para regular a comprimento do ponto, bas
ta girar o disco para o comprimento do
ponto desejado, conforme indicado no pró
prio disco.
O botão de retrocesso, localizado no cen
tro do disco regulador do comprimento do
ponto, permite costurar para trás com o
comprimento do ponto aproximadamente
igual ao indicado no disco, para arrematar
as costuras. Para tanto basta pressionar
o botão até o máximo do seu curso.

REGULANDO A PRESSÃO DO
P~ CALCADOR
O dial de pressão regula a pressão exer
cida pela sapatilha sobre o tecido. A pres
são correta é muito importante para que
o tecido possa ser movimentado suave e
uniformemente pelos dentes impelentes,
sem danificar-se.
• Para aumenta.r a pressão, gire adiai

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

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

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

Botio de Retrocesso

Para Aument. a Presslo

Para Diminuir a Pressio
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3. Costura Reta
AJUSTE DOS SELETORES
Antes de fazer qualquer ajuste na máqui
na, certifique-se que a agulha usteja em
sua posição mais alta.

• Largura do Ponto:

• Posição da Agulha:

o I I ~ ~

!.[X).!
• Comprimento do ponto: Conforme o Tecido

• Pé Calcador:

• Chapa de Agulha :

Zig -Zag ou Costura Reta

Zig-Zag

Quando o tecido ou o tipo de costura re
querer melhor controle você poderá usar
a sapatilha de costura reta e a chapa de
agulha de costura reta.

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

• Estejam perpendiculares à direção da
costura.

• Apenas' atravessem o tecido na linha da
cos tura.

• Os alfinetes não devem se estender de
ambos os lados do pé calcado r e nunca
serem colocados na face inferior da
cos tura em contacto com os dentes irn
pele ntes.
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Largura do Ponto

Pé Cale8Gor de
Zig-Zag

Poalçjo da Agulha

Pé Caleador para
Coatura Reta

Alfinetando a Coatura
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COMEÇANDO A COSTURA

1. Ajuste o disco seletor do comprimento
do ponto na posição desejada.

2. Alinhe a borda do tecido com uma das
linhas de guia numeradas, que apare
cem na chapa de agulha.

3. Posicione a agulha no tecido cerca de
1 cm da ourela.

4. Abaixe o pé calcador. Pressione e se
gure 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 início da costura.

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

•

9mm (3 /S" )

12mm (1 / 2" )

lSmm (3 / 4")

15m m (5 / S" )
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Começando a Costura (continuação)

Passo 4

Passo 6

-
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Guiando e Segurando-.o Tecido

A maior parte dos tec idos necessita ser
gu iada somente na frente do pé caleador ,
como demonstramos.
Alguns tec idos, como malhas, hel ancas,
etc. necessitam ser segurados durante a
costu ra. (Veja págs 76 e 77).

Guiando o Tecido

Segurando o Tecido

TERMINANDO A COSTURA

Pressione novamente o botão de retroces
so e costu re para trás cerca 'e 1 em,
arrematando o final da costura.
Com o est ica-f io no seu ponto mais alto ,
levante o pé calcador e ret ire o tecido.
Corte a linha no corta-f io existente atrás
na bucha da barra do pé calcador.
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Terminando a Costura

Passos 1 e 2
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Costuras Curvas

Siga os mesmos passos como para costura
reta, exceto use um ponto mais curto para
perm it ir mais elastic idade e fôrça.

Curva de Dentro
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Curva de Fora
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4. Castura lia-Iaa

fazendo costura ziq-zaq

ESCOLHENDO O TIPO DO PONTO

A Alavanca Seletora do Tipo do Ponto
permite que você escolha costura zig-zag
ou costura invisível. A costura zig-zag tem
grande utilidade prática para fazer casas,
pregar botões, etc.

A costura invisível proporciona acabamen
to de boa qualidade ao se fazer bainhas
ou pregar zíper.

Como Selecionar o Tipo do Ponto

1. Desloque a alavanca seletora do tipo
do ponto para a posição desejada. Para
costura zig-zag posicione a alavanca
seletora do tipo do ponto à esquerda,
na posição marcada pelo slmbolo (I)

Para costura invisível posicione a ala
vanca seletora do tipo do ponto à di
reita, na posição marcada pelo símbolo
(:! )

2. Posicione a alavanca reguladora da lar
gura do ponto na posição desejada .

44
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Posição Para Costura Zig-Zag

-=I

-=

Posição Para Costura Invisível
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AJUSTANDO A LARGURA DO PONTO

Antes de mover o seletor da largura do
ponto, levante a agulha para fora do te
cido.
Para produzir o ponto zig-zag mova o se
letor desde ! para a direita. A largura do
ponto aumenta a medida que o seletor
se move para a direita.

AJUSTANDO A POS1ÇAO DA AGULHA

A Alavanca Posicionadora da Agulha con
trola a posição do ponto. A ajustagem da
alavanca no J. coloca a açulha na posição
central de costura. A ajustagem da L e
-'. coloca a agulha na posição de costura

à esquerda e à direita, respectivamente.

Com o disco zig-zag simples. J. é usado
com mais frequência. Usa-se ajustagem
L e J. para acerto especial da posição do
ponto. Por exemplo: ajustagem L é ne
cessaria para casear e pregar botões.

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

J..J..l---rn---
I U I

Esquerda ------~=~

~ ...-j-- Centro

:E.jo-- Direita

AJultando a POllçAo da Agulha
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AJUSTANDO O COMPRIMENTO DO
PONTO E A TENSÃO DA LINHA
DA AGULHA

Antes de fazer a costura zrq-zaç, faça uma
amostra com o tecido e a linha que você
pretende usar, de modo a ajustar correta
mente o comprimento do ponto e a tensão
da linha da agulha.

Comprimento do Ponto

Qualquer comprimento de ponto de 1 a
4 mm resultará numa costura aberta, qual
quer que seja o disco matriz escolhido.
Quanto maior o comprimento do ponto,
mais aberta será a costura zig-zag. A re
gião entre o 1 e o O do disco regulador do
comprimento do ponto, identificada pela
marcação MICRO, é usada para .o ajuste
fino da costura zig-zag acetinada. Expli
cação mais detalhada sobre o ajuste do
comprimento do ponto para costura ace
tinada será dada nas páginas seguintes.

Tensão da Linha da Agulha

A costura zig-zag requer menos tensão
que a costura reta. Observe em sua amos
tra. Os pontos não devem estar frouxos
sobre o tecido, nem franzir o tecido. Se os
pontos estiverem frouxos aumente a ten
são da linha, se o tecido estiver franzindo
diminua a tensão da linha.
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Disco Regulador do Comprimento do Ponto

Muita Tensão

Tensão Correia

Tensão da Linha da Agulha
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costura acetinada
Costura acetinada é uma série de pontos
zig-zag bem juntos que forma uma super
fíci e suave semelhante ao ceti m. E prática
para tr aba lho s úte is e decorativos.
Antes de trabalhar com pontos ace tinados,
faç a amostras para determinar os ajustes
para o co mprimento do ponto e a tensão
da linha. Tecidos leves geralmente reque
rem um reforço no ponto acetinado, para
evitar o enrugamento. Papel de seda é um
materia l adequado para reforço.

• Tipo do Ponto :

• Largura do Ponto :

• Posiç ão da Agulha :

• Comp rim ent o do Ponto :

• Pé Calc ado r:
• Chapa de Agulha :

~

i I-,-l ----,~,....-~-----,~ I
J.. [1J..!.

Entre O e 1
Uso especi al

Zig-Zag

Ajuste do Comprimento do Ponto

1. Mova o disco regulador para a pos i
ção 1 e movimente a máquina à veloci
dade lenta.

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

Ajuste da Tensão da Linha
• A costura acetinada requer menos ten

são que a costura reta ou desenhos
zig-zag abertos. A lém disso, quanto mais
largo o ponto acetinado, tanto mais leve
deve ser a tensão da linha.

• Assim sendo, a largura do ponto máx ima
requer a menor tensão , pontos acetina
dos mais estreitos requerem algo mais .
Caso os pontos este jam muito apertados
ou o tecido fique franzido, diminua a
tensão girando o indicador para um
número mais baixo.
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•

Conforme o Dial Gira
os Pontos se Juntam

I
t~

Muita Tensão
I

Tensão Correta

Ajuste da Tensão para Costura Acetineda
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5. Costura com Agulha Dupla
Usando a agulha dupla você obterá duas
costuras paralelas a pequena distância,
simultâneamente. Você pode usar linhas
da mesma côr ou côres diferentes, poden
do escolher entre a costura reta e qual
quer dos tipos de costura zig-zag.
Para costura com agulha dupla você de
verá usar o pé calcador e a chapa de
agulha de uso geral, tanto para costura
reta, como para costura zig-zag.

como colocar a agulha dupla
Antes de colocar a agulha dupla, ajuste a
posição da agulha em J.. (esquerda) e a
largura do ponto em i

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

2. Afrouxe o parafuso fixador e retire a
agult'la existente.

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

4. Aperte o parafuso fixador.

Esta máquina usa agulha dupla - catálogo
2028 n.O 14 - 2 mm entrepontas.
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Como Colocar a Agulha Dupla
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Enfiando a agulha dupla
Passe a lin ha do mesmo modo utilizado
para costura com agulha simples, exceto:

1. Coloque o pino porta-carretel existente
na caixa de acessórios no furo apro
priado.

2. Passe sàmente uma das linhas pelo
último guia-fio antes da agu lha.

ajuste da máquina
COSTURA RETA COM AGULHA DUPLA

• Largura · do Ponto :

• Posição da Agulha:
• Pé Calcador:

• Chapa de Agulha:

• Velocidade :

[]III ~

~ ... J. Somente

Zig-Zag
Zig-Zag
Moderada

fé-I L_t~ t/J J. .J

COSTURA ZIG·ZAG COM AGULHA
DUPLA

• Tipo do Ponto :

• Largura do Ponto :

Not a: não passe da largura Indicada

• Posição da Agulha : ~ J. J. Somente

• Pé Calcador : Zig-Zag (Para Desenhos
Abertos)
Especial (Para Desenhos
Fechados)

• Chapa de Ag ulha: Zig-Zag

• Velocidade: Moderada
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Pontos Onde Passam as Linhas
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6. Costura de Movimento 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 movimento livre é útil para bordados
de desenhos complicados.

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

Nos cerzidos, o bastidor utilizado para o
movimento livre permitirá manter o tecido
firme e esticado, o que é de grande van
tagem quando o tecido for leve ou suave,
e assim com probabilidade de enrugar.
Vide indicações na página 104.

preparando para costura de
movimento livre

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

2. Retire o pé calcador.

3. Coloque a Cobertura dos ímpelentes.

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

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

Cobertura dos Impelentes
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Disco Regulador do Comprimento do Ponto
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assinatura

• Tipo do Ponto:

• Largura do Ponto :

• Posiçã o da Agulha :

• Comprim ento do Ponto:
• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha:
• Veloc idade :

I

i II I I I I
!. QJJ.
Entre O e 1
Nenhum

Cobe rtura dos Imp lentes
Cont orrne Operador

Se voc ê dese ja borda r um nome completo
num vest id o ou camisa, pode rá fazê-l o
com costura em movimento livre.
1. Faça uma amostra para det er mina r o

ajuste certo do ponto e do esp aç amento.
2. Decalque ou risque as letras no lado

direito do tecido.
3. Caso o tec ido seja leve ou de tramas

abertas, coloque um reforço no avêsso.
4. Col oqu e c tecido, tem esticado, num

bastid or.
5. Coloque o tecido debaixo da agu lha e

desça a barra do calcador 'para que
fun cione a tensão da linha.

S. Gire o vo lante para a frente, para levan
tar a linha da bob ina . pass ando pel o
tecido no iníc io do des enho e segure
ambas as linhas para co meç ar a cos
tura.

7. Cos ture segu indo as linha s deca lcadas
mantendo a veloc idade co nstante pa ra
que os pontos co nse rvem um espaço
un iforme.

8. Para prcduz ir um ponto acetinado fe
chado movimente o bastidor devagar;
para produzir um ponto mais aberto,
mov imente-o mais rapidamente.

9. Para dar sombra às letras, costurando
de largo para estre ito , gire a co-stura
para poder movê -Ia em ângulo à me
dida que você costura.
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Assinatura
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bordados de fiares
• Tipo do Ponto : I

• Largura do Ponto : : I t I ~ t i
• Posição da Ag ulh a : .!.. ~ J.

• Compr imento do Ponto : Entre O e 1

• Pé Calcador : Nenhum

• Chapa de Agulha : Cob ertura dos Impelentes

• Velo ci dade: Conforme Ope rad or

Com um pouco de prát ica, você poderá
bordar flores nas toalhas de mesa, fro nhas ,
com o também, nos vest idos e blusas, po
dendo criar seus própr ios motivos ou com
prá-los prontos para decalcar.
Prepare a máqu ina e o tecido da mesma
forma que para ponto assina tura. Na amos
tra, experimente diversas regulagens da
largura do ponto para poder determinar
a que melhor se adapta ao seu desenho.
Quando estiver cobrindo linhas, coloque
os pontos em linhas paralelas movendo a
pos ição do bastidor conforme o desenho.
Para um ponto acetinado suave que abso r
va luz, coloque pontos paralelos juntos,
movendo o bastidor devagar e com fir
meza. Para superfícies ásperas, mova o
bastidor mais rapidamente, perm it indo que
alguns pontos se sobreponham.
Uma série de pontos vai-e-vem pode ser
usada para formar folhas ou flores.
Esta técn ica acrescenta variedades e deli 
cadeza a muitos desenhos. Ao formar fo
lhas 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.
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Motivo de Flor

Ponto Vai-e-Vem

Desenho de Flor, Fôlha e Botão
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7. Costurando como Profissional

detalhes construtivos
COSTURAS EM L1NGERIE

• Tipo do Ponto:

• Largu ra do Ponto :

• Posição da Agulha :

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

Conforme o tecido
Zig-Zag
Zig-Zag

Para fazer uma costura em lingerie durável
e flex ível , use o ponto zig-zag. Este pro
cesso é espec ialmente apropriado para
costuras em viés .
1. Faça costura reta no avesso (com o se

letor da largura do ponto em i ).
2. Prenda ambas as be iradas dobradas na

mesma direção.
3. Costure no lado direito com padrão

zig-zag permit indo que a agulha entre
alternadamente na linha da costura e
na dobra da mesma.

~

~
~

i
~g
~
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Coslura em Lingerie
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Costuras em Tecidos de Malha

• Tipo do Ponto:

• Largura do Ponto :

• Posição da Agulha :

• Comprimento do Ponto :

• Pé Calcador:

I
i [OJll
!. QJ..!.
Ao redor de

Zig-Zag

• Chapa de Agulha : Zig-Zag

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

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

alternativamente na linha de costura e
na largura da mesma.

Costura Curva com Cadarço

63



Costuras Internas de Golas Transparentes,
Vivos e Punhos

• Tipo do Ponto :

• Largura do Pont o :

• Posição da Agulha :

• Comprime nto do Ponto :
• Pé Calcado r:
• Chap a de Ag ulha :

Entre O e 1
Uso Especial
Zig-Zag

Com um delicado e fino arremate poderão
eliminar-se as beiradas que comumente
aparecem.
1. Costure sobre o rascunho .
2. Corte a beirada rente à costura.
3. Vire e passe a ferro.
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Costura Interna de Gola Transparente
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Costuras Tombadas

• Tipo do Ponto :

• Largura do Ponto :

• Posição da Agulha:

• Comprimento do Ponto : 1,5 a 2 conforme o tecido

• Pé Calcador: Z ig-Zag
• Chapa de Agulha: Zig-Zag

A costura zig-zag dá fôrça e durabilidade
às costuras tombadas.

1. Costure no lado direito do tecido, to
mando tôda a beirada.

2. Comprima a beirada para um lado,
mantendo o lado direito do ponto para
cima.

3. Recorte a metade da beirada de baixo

4. Vire a beirada de cima uniformemente
sôbre a beirada recortada e costure
por cima.

66



Recorte a Beirada
de Baixo

Costuras Tombzdas
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Arremate de Costura

• Tipo do Ponto :

• Largu ra do Ponto·

• Posição da Agulha ·

• Comprimento do Pont o

• Pé Calcador:

• Chapa de Agulha.

ou <

1,5 a 3, conforme es
colha do ponto e do

tecido.

Zig -Zag

Zig-Zag

As beiradas dão firmeza às roupas e de
vem ser bem acabadas ou arrematadas
nos tecidos que desfiam.

1. Primeiramente, faça uma amostra para
estabelecer qual o ponto mais apropria
do para o tecido, se o ponto zig-zag i I )
ou o ponto invisível í:d l Ajuste também
o comprimento e largura do ponto, con
forme o tecido. Escolha as regulagens
que permitam o ponto mais aberto, e
que, ao mesmo tempo, segurem as bei
radas do tecido : trate de evitar bordas
ásperas e com pontos sobrepostos.

2. Recorte as beiradas uniformemente.

3. Costure perto da beirada ou sõbre a
ourela como ilustrado.
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Cortando Rente à Beirada

Arremato com Costura Chuleada
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PENSES

As penses ajuda m a dar forma e est i lo
à roupa.

Penses Comuns

• Largura do Pon-to:

• Posi ção da Agulha :

• Comprimento do Ponto :

• Pé Cal cado r:

• Chapa de Agu lha :

o t I ~ ~

1.. ~ ..!
Cerca de 2 ou Co nforme
o tecido

Zig-Zag ou Costu ra Reta
Zig -Zag ou Costura Reta

1. Costure da beirada para dentro, ter mi
nando gradativamente em ponta.

2. Costure além do tecido para formar
uma corrente de 2,5 a 5 cm .

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

Penses na Entretela

• Ti po do Ponto :
• Lar gura do Pon to:

• Posição da Agulha :

• Comprimento do Ponto :

• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha :

I
: l ~ ~ []

.l QJJ.
Cêrca de 1
conforme o tecido

Z ig-Zag
Zig-Za g

Com costura zig-zag as entretelas podem
ser amoldadas sem amontoar :

1. Corte a pense na dobra da costura.

2. Junte as beiradas e pregue com alfine
tes sôbre um refôrço de algodãozinho.

3. Costure fazendo arremate no início e
no final da costura.
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Penses Comuns

Passo 1 Passo 2

T
I

Pass o 3

i... .
: :: .

.
: .

~ i
Penses na Enlrelela
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BAINHAS INVISIVEIS

A c?stura invisíve l proporc iona uma bainha
duravel e bem acabada, comparável com
a costura á mão. Adapta-ss me lhor para
bainhas retas ou ligeiramente curvas . Bai
nhas Com cadarço , deb ruadas , forradas ou
be iradas rúst icas, podem ser fe itas com
costura invisi vel, com relat iva tac i tidade.
A ,c.ostura inv is ive l requer um pouco de
pratica, portanto faça prime iramente uma
amostra.

• Tipo do Ponto :

• Lar gura do Ponto:

• Pos iç ão da Agulha :

• Comprimento do Ponto :
• Pé Calc ador :
• Ch apa de Agulha :

• Guia Fio para Costura

Conforme o Teci do

1 a 2,5
Zig-Zag
Zig-Zag

Invisivel

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

2. Faça um alinhavo guia a uns 1,3 cm da
be irada da bainha.

3. Coloque o Guia de Costura Invisível
juntamente com o pé calcador (veja
p áq. 12).

4. Com o avesso para cima e o lado maior
do tec ido para a esquerda, gire a ba inha
por ba ixo do tec ido produzindo uma
dobra sua ve a 6 mm da extremidade.

5. Pos icione a ba inha sob o pé calcador
com a flange fronta l do gu ia apoiada
sobre os 6 mm da borda e a dobra
suave contra a parede da flange.

6. Costure de forma que os pontos de cos
tura reta f iquem na beirada da ba inha
e os pontos laterais prendam a dobra.
Durante a costura guie a beirada da
bainha numa linha reta.
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Alinhavo Guia

Bainha Invisível
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costurando malhas ou tecidos
elásticos

Quando você costura tecidos elásticos,
malhas duplas, tricô e jersey, escolha o
ponto que produz costura elástica. A ta
bela que damos a seguir lhe ajudará a
escolher" o ponto adequado para o seu
tecido.

Lembre-se de usar a agulha Singer catá
logo 2045 de ponta esférica quando esti
ver costurando em tecido de malha sin
tética ou tecido elástico.
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TABELA DE COSTURA ELASTICA

Tipo do Ponto Apllcaçao

.....
UI I

<
<

Zlg-Zag

Costura
Invisível

Costura em geral para tecido elástico 
Costura em lingerie - Pregar cadarço s de
retorç o - Costuras tombadas - Chu leadas
- Pregar rend as.

Bainhas flex íveis de costura invi sível 
Costuras tombadas sob repostas '- Beírad as
em forma de concha para Iingeríe - Cost u
ras em escada - Pregar zíper com costura
ínvis ível.



Guiando e Segurand o o Tecido

A maior parte dos tecidos necessita ser
guiada somente na frente do pé calcador,
como demonstramos.

Alguns tec idos, entretanto, necessitam ser
segurados durante a costura.

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

• Para tecidos que esticam (como fio
helanca), 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 con
vencionai, guiando o tecido na frente
do pé calcador.

Costuras em Tecidos Elásticos

• Tipo do Ponto: ~

• Pos ição da Agul ha : .l ~ .!
• Largura do Pon to : ! [[]] ~ ~

• Comprimento do Pont o : Ao red or de 1

• Pé Cal cador : Zig-Zag

• Chapa de Agu lha : Z ig-Zag

o ponto fino de zig-zag é ide al para cos
tur ar tecidos em malha. ~ especialmente
apropriado para costuras de cavas que
requerem elasti c idade.
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Segurando o Tecido

1J I
'"

Costura Elástica Simples
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ARREMATE DE COSTURA PARA
TECIDOS DE MALHA
Costuras em malha e tecidos elást icos
podem ser terminadas de uma só vez.
Existem 2 métodos para arrematar a bei
rada.
Método n.? 1: Recomendado para tecidos
firmes onde é suficiente dei (ar uma bei
rada de c érce, de 6 milímetros.
Método n.? 2: Recomendado para tec idos
grossos de malha ou então tec idos que
desfiam ou têm tendência de se enrolar
nos quais se deixa uma beirada maior.
Faça pr imeiramente um teste que lhe aju
de a dec id ir qual dos métodos se adapta
melhor para o seu tecido. Use sempre
agulha Singer catálogo 2045 com ponta
esférica para êsses casos.

• Tipo do Pont o:
• Largu ra do Pont o:

• Posiçã o da Agul ha
• Comprimento do Ponto :
• Pé Calcador:
• Chapa dos Dentes:

<

~ i ~ ~rn
.L QJ.!

-1 a 3 conforme o tec ido
Uso Geral
Uso Geral

Método nO 1:
1. Corte e ajuste a roupa, deixando cêrca

de 15 milimetros para beirada. Alinhave
a costura.

2. Recorte a beirada deixando cêrca de
6 mil ímetros do alinhavo.

3. Costure de forma que os pontos de
costura reta caiam sôbre o alinhavo e
os pontos laterais caiam na be irada.

Método n.O 2:
1. Corte e ajuste a roupa, deixando c êrca

de 15 milímetros para beirada. Alinhave
a costura.

2. Costure de forma que os pontos de
cos tura reta caiam sôbre o al inhavo e
os pontos laterais caiam sôbre a bei
rada.

3. Passe a ferro e corte rente à beirada.
Às vêzes se pode deixar a beirada sem
recorte para reforçar a roupa.
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ARREMATE EM ESCADINHA

A costura invisível é partic ularmente inte
ressante para arrematar costuras em ma
lha ou tec idos elásticos. ~ste arremate é
ideal para costuras elásticas e acabamen
to das beiradas em volta do colarinho,
bolsos e punhos de roupas de malha es
portivas ou em roupa de banho.

• Tipo do Ponto:
• Larg ura do Ponto :

• Posição da Ag ulha :
• Comprimento do Ponto :

• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha :

1 I I 100
.lb!J.l
1,5 a 2

Zíg -Zag
Zi g-Zag

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

2. Corte o tec ido de modo a deixar uma
beirada de 15 milímetros. Al inhave na
linha de costura.

3. Coloque o tec ido sob o pé ca lcador e
costure de modo que os pontos de cos
tura reta caiam sôbre o alinhavo da
linha de costura, e os pontos latera is
caiam voltados para o centro da peça.

4. Abra a costura, puxando o tecido dos
dois lados da costura para obter o
efeito de escadinha. Passe a ferro
assentando as beiradas.
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Fazendo o Arremate em Escadinha
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Abrindo a Costura para Obter o

Efeito de Escadinha
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BOTOES

• Tipo do Ponto:

• Largura do Ponto :

• Pos ição da Agulha :

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

Conforme o Botão

~ J.J.
Pregador de Botões

Cobertura dos Impelentes
Mod erada

Botões planos podem ser pregados fácil e
rapidamente usando-se o ponto zig-zag
simples. O espaço entre os furos do botão
determina o ajuste da largura do ponto.
1. Coloque a chapa de agulha especial.
2. Ajuste a largura do ponto em : e a po

sição da agulha em .l.. Posicione o
botão sob o pé calcado r de modo que
a agulha penetre no furo esquerdo e
então abaixe o pé calcador. Gire o vo
lante em sua direção até que a agulha
esteja fora do botão e acima do pé cal
cador.

3. Mova o seletor da largura do ponto até
que a agulha esteja al inhada 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.

4. Para fixar a costura, ajuste a largura do
ponto em : e faça mais 3 ou 4 pontos.

5. Retire o tecido , passe a linha para bai
xo, amarre as duas linhas e corte o
excesso.

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

82



1 2 3 4 5

! I ! ~~

f0
PaslO 1

1 2 3 4

I !

1 2 3 4 5

~ I i ~ ~

PaslO 3

~
'jI'
. Agulha Colocada na

- . Ranhura do Pé Calcador

Hasle do BolãoPuxe a Linha para Irás
do Bolio

Formando a Hasle do Bolão
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casas
Você poderá escolher entre dois métodos
para formar casas; usando o caseador
automático de quatro posições ou ajustan
do os controles manualmente.

Nas páginas 88 e 94 encontram-se ins
truções detalhadas dos dois métodos, mas
basicamente, siga as instruções abaixo:

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

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

3. Use agulha n.? 11 para linha de bordar
e n.O 14 para linha de algodão.

POSIÇAO DAS CASAS

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

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

84

•••••••••••••••••••••••••••••••••••



Linha Central

Casa

.."d'l

I DiâmetroI-- do Botão

Posições da Casa
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COMO POSICIONAR AS CASAS

• Faça um alinhavo marcando a posição
de cada casa.

• As casas horizontais se estendem 4 mm
além da linha de centro como ilustra
a figura abaixo, de mane ira que o botão
fique no centro da casa quando for
abotoado.

• As casas verticais são posicionadas so
bre a linha de centro, conforme ilustrado
abaixo. Marque as extremidades da
casa, cruzando a linha de centro.

As distâncias entre as casas devem ser
sempre iguais.

W Posição Horizontal sobre
I' U o fio da trama transversal

~I ~;,
I I1

U
: i ~

Linha de
centro

Posição Vertical sobre
fio da trama vertical
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COMPRIMENTO DAS CASAS
A casa deve ter comprimento suficiente
para que o botão passe pela abertura sem
estirar o tecido. Pode-se calcular o com
primento exato medindo-se o diâmetro do
botão e adicionando-se sua espessura.
Marque então o comprimento a ser aberto
nas linhas de guia marcadas sobre o te
cido.
ABERTURA DA CASA
Use uma tesoura de ponta fina para fazer
a abertura, inserindo a ponta da tesoura
no centro do espaço a ser cortado e cor
tando daí em direção aos extremos. Po
nha um alfinete em cada extremo da linha
de corte para proteger o caseado.

Verificando o Comprimento da Casa

Abrindo a Cas
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COMO FORMAR CASAS COM
CASEADOR AUTOMATICO

As quatro pos ições para a seqüênc ia de
casear estão situadas no disco regulador
do comprimento do ponto. Ao girar o dis
co para cada passo , sua máqu ina ajustara.
automaticamente a posição da agulha,
largura e comprimento do ponto e a di
reção da costura. Não é necessário mo
vimentar o tec ido, po is a máquina o fará.

Atenção: Não tente mover a ala van ca posiclo na
dora da agulha o u a ' alavanca regula
do ra da lar gura do ponto q ua nd o estiver
usando o caseador automático de 4

posições.

• Tip o do Ponto :

• Pé Cal cador : Sapatil ha de plást ico trans
pa rente de troc a rápi da para
casas

• Chapa de Agulha : Zig -Zag

Procedimento:

• Para marcação das casas siga as ins
truções na página 84.

• Levante a agulha até sua posição mais
alta.

• Col oque o tec ido sob o pé calcador,
alinhando a marcação da casa com a
marca ex istente no cent ro da sapatilha.

• Pos ic ione o bo tão de retr ocesso na po
sição neu tra, conforme fig ura ao lado.
Se for necessário iguala r a densidade
dos pontos nos lados direito e esquerdo,
siga as instruções de aju ste deste botão
na página 92.
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Posição Neutra

Alinhe ....
com.

Marcaçlo
da Casa

Extremidade da Casa
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Passo 1: Costura Lateral

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

Passo 2: Presilha

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

Passo 3: Costura Lateral

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

Passo 4: Presilha

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

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

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

Com uma tesoura de ponta fina abra a
casa conforme descrito na página 87.
Quando terminar de casear, gire o disco
regulador para a esquerda até as requla
gens do comprimento do ponto, afim de
deixar a máquina pronta para costuras
normais.
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AJUSTE DA DENSIDADE DOS PONTOS
NOS LADOS DIREITO E ESQUERDO

As diferenças entre as densidades dos
pontos nos lados direito e esquerdo da
casa (avanço e retrocesso) são igualadas
ajustando-se a posição do botão de retro
cesso. Uma ligeira rotação neste botão
produzirá um notável aumento da densi
dade dos pontos.

1. Faça uma amostra de casa com o botão
na posição neutra (ponto indicador do
botão alinhado com o triângulo gravado
no painel).

2. Se 05 pontos do lado direito estiverem
muito separados, gire o botão para a
direita da posição neutra até aumentar
a densidade dos pontos.

3. Se 05 pontos do lado esquerdo estive
rem muito separados, gire o botão para
a esquerda da posição neutra até au
mentar a densidade dos pontos.

Depois de completar a casa volte o botão
para a posição neutra.
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CASAS (Método Manual)
Ajustes:

• Tipo do Ponto:

• Largura do Ponto :

• Posição da Agulha :

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

Veja abaixo

~ .l .l
Entre O e 1
Uso Especial
Zig-Zag
Moderada

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

Para preparar e marcar a posição das ca
sas , siga as instruções da página 84.

Ajustes da Largura do Ponto

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

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

A ilustração ao lado mostra duas possíveis
combinações.
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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. Costura lateral:

Posicione a agulha na posição A do ma
terial conforme 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 usando a agulha como 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.

2. Presilha:

Ajuste a largura do ponto para arremates
e taça cerca de 6 pontos. Gire o volante
até que a agulha penetre no material na
posição D.

3. Costura lateral:

Reajuste a largura do ponto para costura
lateral. Complete o trabalho até o ponto E.
Deixe a agulha no material.

4. Presilha:

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

5. Amarração:

Para amarrar o ponto ponha o seletor da
largura do ponto na posição i e faça cer
ca 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 87.
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mantendo as aparências
REMENDOS

o ponto Multi-Zig-Zag é útil tanto para
remendar, como para costura cr iativa.
Forma uma firme e flexível amarra para
consertar rasgões e para reforçar elásti
cos . O ponto Zig-Zag é útil para fazer
pontos vai-e-vem para consertar Iingerie.

Rasgos

• Tipo do Ponto:

• Largura do Ponto:

• Posição da Agulha :

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

~

~ II I ~ II
.L[1].t
1 ou conforme o tecido
Zig-Zag
Zig-Zag

1. Apare as bordas.
2. Coloque um reforço no avesso do rasgo

(não convém alinhavar ou pregar o re
forço com alfinetes, desde que você
junte as beiradas, como indicado a se
guir) .

3. Costure do lado direito, juntando as bei
radas do rasgo.

4. Diminua o comprimento do ponto no
final e nos cantos para dar maior resis
tência.

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

Arremates

Use o Ponto Zig-Zag Simples no compri
mento do ponto acetinado (MICRO) para
arrematar ligas, bolsas, zipers, calças, etc.
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Um Rasgo Emendado com

Ponto Zig·Zag

ttrd
rremate
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PREGANDO ELA5TICO

• Tipo do Ponto :
• Largu ra do Ponto :

• Posição da Agulha :

• Comp rimen to do Ponto :

• Pé Calc ado r:

• Chapa de Agu lha :

• Veloc idade :

~

~ nrIJ
l- QJJ.
1 a 1,5

Zig-Zag

Zig-Zag

Moderada

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

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

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

DEBRUM PARA COBERTORES

• Tipo do Ponto :

• Largu ra do Ponto:

• Posição da Agulha :

• Comp rimento do Ponto :
• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha :

1 a 1,5
Zlg-Zag
Zig-Zag

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

1. Ret ire o debrum velho.

2. Alinhave o novo debrum com firmeza.

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

4. Costure e retire o alinhavo.
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CERZIDO

Você pode escolher entre cerzir com ou
sem bastidor.

Cerzido Sem Bastidor

• Largura do Ponto :

• Posição da Agulha:

• Comprimento do Ponto:

• Pé Calcador:
• Chapa de Agulha:
• Pressão no Pé Calcador:

CJ t I ~ ~

1. ~ .!
1.5 a 2,5
Zig-Zag
Zig-Zag

O

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

2. Coloque a área sob a agulha, abaixe o
pé calcador e costure movimentando
o tecido, com as mãos, para frente e
para trás até cobrir toda a superfície
com linhas pararelas.

3. Para um melhor arremate, costure por
cima, perpendicularmente ao primeiro
cerzido.
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Ajuste da Pressão do
Pé Caleador para Cerzido

Cerzido sem Bastidor
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Cerzido Com Bastidor

• Largura do Ponto :

• Posição da Agulha :

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

CJ I I I ~

.l !I].J.
Entre O e 1
Nenhum

Cobertura dos Impelentes

1. Apare as bordas da área a ser cerzida
e coloque-a no centro do bastidor.

2. Coloque o trabalho debaixo da agulha
e abaixe a barra do calcador para que
funcione a tensão.

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

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

5. Completada a costura nesta direção,
costure novamente na direção perpen
dicular.
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CObertUM dos Imp~emes

Cerzido com Bastidor
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8. Cuidado com sua Máquina de Costura .

limpeza e lubrificação

A frequência com que você necessitará
limpar e lubrificar a máquina, dependerá
de seu uso e de onde você a guarda.
Assumindo que você costure duas ou três
vêzes por sem.ana, o guia que a seguir
oferecemos poderá ser-lhe útil. Mas se
você usar a sua máquina continuamente,
limpe-a e lubrifique-a diariamente.

Antes de limpar e lubrificar sua máquina
desligue a tomada de força da parede.

UMA VEZ POR SEMANA

Retire detritos e fiapos das partes expos
tas.
Com um pano macio limpe:
• Discos de tensão.
• Estica-fio e guias de linha.
• Barra do.pé calcador e barra da agulha.
• Caixa de bobina (veja página 108 para

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

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

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

indicados.
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REMOÇA0 E MONTAGEM DA CAIXA
DE BOBINA

1. Gire o volante em sua direção para
levantar a agulha.

2..Abra a chapa corrediça, remova a cha
pa de agulha (veja pág. 12) e a bobina.

3. Com uma chave de fenda gire para traz
o prendedor da caixa de bobina, con
forme ilustração.

4. Para remover a Caixa de Bobina:
• Empurre-a para traz, levante-a e re

mova.
5. Para montar a Caixa de Bobina:

• Guie a ponta do garfo da caixa sob
o impelente.

• Deslize a caixa para frente encaixan
do a parte frontal por baixo da placa
posicionadora, conforme ilustração.

• Gire o prendedor para frente para
manter a caixa de bobina na sua
posição.

6. Coloque a bobina, a chapa de agulha
e feche a chapa corrediça.
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Remoção e Montagem da Caixa de Bobin8

Prendedor
da Caixa

• W J.. J'

,/

Placa PO$icionadora
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APROXIMADAMENTE UMA VEZ POR MES

Lubrifique as Peças sob a Tampa Superior
e atrás da Chapa Frontal

• Solte os parafusos A e B e remova a
tampa superior para cima.

• Remova o parafuso C e a tampa frontal.

8

\~
-----------====-~--

~>---:::::.:::::.----

Removendo a Tampa Superior

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

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

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

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

ótee t

óleo

Oleo

Óleo t

Graxa

-.....r,---Oleot

óleo

111



Lubrifique a Parte Inferior da Máquina

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

CASO A MAQUINA VENHA A SER
GUARDADA

• Desligue a máquina 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 da tampa
frontal, saturando-as de óleo SINGER
para proteger contra ferrugem.
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qura para pequenos ajustes

Se a agulha quebrar, certifique de que ...

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

• A agulha está corretamente colocada.
• Os seletores da largura do ponto e po

sição da agulha estão corretamente
ajustados para a costura que está sendo
feita.

• A largura do ponto não exceda ao ajuste
! rr-1l1 I quando estiver usando agulha

'CfuP1a.
• O pé calcador está firmemente colocado

na barra de pressão.

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

• A linha está passando corretamente por
todos os pontos mostrados na pág. 26.

• A linha do carretel se desenrola livre
mente.

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

• O tamanho da agulha é adequado para
a linha.

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

retamente colocadas.

Lembre-88 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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AJUSTE DO ENCHEDOR DE BOBINA

Quando houver acumulo de linha na
bobina:

• Afrouxe o parafuso A.

• Puxe a Iingueta B para a esquerda a
fim de diminuir a quantidade de linha
na bobina.

• Aperte o parafuso A.

Quando houver pouca linha na bobina:

• Afrouxe o parafuso A.

• Puxe a Iingueta B para a direita a fim
de aumentar a quantidade de linha na
bobina.

• Aperte o parafuso A.

AJUSTE DA TENSÃO DA CORREIA
DO MOTOR

A tensão da correia do motor deve ser
apenas suficiente para evitar que a correia
deslize.

Se a Correia do Motor Necessitar Ajuste:

• Afrouxe o parafuso do suporte do mo
tor, uma volta completa.

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

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

• Aperte o parafuso do suporte do motor.
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Menos
Cheio

A B

... Mais
Cheio

Ajuste da Quantidade de
linha da Bobina

Parafuso do
Suporte do Motor

Ajuste da Tensão da Correia do Motor
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SUBSTITUIÇAO DA LAMPADA DO
FAROLETE

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

• Levante a concha do Farolete.

• Como retirar a lâmpada: Comprima a
lâmpada no soquete e, ao mesmo tem
po. gire--a no sentido indicado para
soltar o pino da lâmpada (não tente
desenroscar a lâmpada).

• Como colocar a lâmpada: Comprima a
nova lâmpada de maneira que o pino
entre na ranhura do suporte, e gire na
direção indicada para prender a lâm
pada na posição.
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Substituição da Lâmpada do Farolele
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COMO COLOCAR A CHAPA CORREDiÇA

Você nunca precisará remover a chapa
corrediça, se porém, acidentalmente ela
fôr removida, será fácil colocá-Ia nova
mente.
• Levante o pé calcador e assegure-se

que a agulha está em sua posição mais
alta.

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

• Com uma pequena chave de fenda le
vante, uma de cada vez, as extremida
des da mola retentora e encaixe-as na
ranhura existente na face inferior da
chapa corrediça.

• Cuidadosamente puxe a chapa corredi
ça em sua direção.

Levante as Extremidades da
Mola Retentora e Encaixe

nas Ranhuras da
Chapa Corrediça

Colocando a Chapa Corrediça
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Certificado de Garantia para Máquina de COltura SINGER

A SINGER DO BRASIL INDúSTRIA E COM~RCIO LTDA. assegura ao proprietáno-consumidor da máquina de costura, garantia contra
qualquer defeito de malerial (excetuando-se as agulhas e lâmpadas) cu de íabricação que nela se apresentar, pelo prazo de sers meses,
contado a partir da data de emissão da respectiva nota üscar, de venda ao primeiro comprador, observado o que se segue:
1. A SiNGER reslringe a sua responsabilidade. ao conserto de peças com deleito de fabricação ou sua substituição por novas,

gratuitamente ouranrs a I/Igência desta garantia. Havendo des pesas de transporte de máquina de costura ou locomoção do téCOlCO,
estas correrão por conta e risco do comprador.

2. A SINGER declara a garantia nula e sem eterto se for consta tado que a máquina abaixo especificada solreu dano' prol/oca.do. pelo
comprad,or pO.' acidente, queda ou inobservância das instruções contidas no Manual. além do desgaste natural, ou ainda srnais de
haver Sido viotaca. ajustada ou consertada por pessoas não autorizadas pela SINGER.
Nas localidades situadas num raio de 30 Kms. das praças onde a S INGER mantém CENTROS de MODAS. inclui também a obriga
,?riedade do aprendizado do manejo inteuamenta grátis, pois a SINGER não assume responsabIlidades poste rior es pelo uso rnde
IIIdo da rnàqu rna.

4. O pres..nte Certificado de Garantia 50 lerá valldada quando apresentado Juntamenle com a Nota Fiscal de Compra, no ato da
Inscrição no CURSO DE MANEJO ou quando da visita do mecânico S INGER.

S. Ao se dirigir ao CURSO DE MANEJO, teve consido este tivreto de instruções.

• oeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeo
~ CERTIFICADO DO CURSO DE MANEJO ~

~ MAQUINA MODELO .. . . . . . . n.? .' ~~

~ ~.~~~~ ~.~ . . .. ..NOM~..... : : : . . . ...... : : :. .

~ DATA. .. t . .. / . .. . .. aeetnetura ~;~f~~~~~~" .
oeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeo~eoeoeoeo~eoeoeo
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