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Congratulações
Como proprietária de uma nova máquina
de costura SINGER*, você está habilitada
a iniciar uma excitante aventura em
criatividade. Desde o primeiro momento
que usar sua máquina. você saberá que
está costurando com uma das máquinas
de mais fácil manejo, jamais construída.
Em adição ás muitas exclusividades
SINGER, tais como extensão da base
removível e prendedor do carretel antifricção esta máquina lhe oferece os
seguintes benefícios:
• Costura Zig-Zag para casas, remendos
e usos decorativos.
• Costura flexível para malhas e outros
tecidos elásticos.
• Caseador automático permite a preparação de casas de qualquer comprimento e com 2 tipos de largura:
4.0mm e 6.0mm, através de 4
operações.

• Conjunto de discos d~ pontos para.
costura decorativa, acionado por dlal
de fácil manuseio e que lhe permite
um total de 19 pontos diferentes, com
largura de até smm.
• Rebaixo na frente da bobina para fácil
e rápida substituição.
• Simples dial para ajuste do comprimento do ponto e botão para costura
em retrocesso.
• Sapatilhas de troca rápida que são
facilmente removidas e substituídas.
• Prendedor da agulha que impossibilita
fixá-Ia de maneira incorreta.
Recomendamos que, antes de começar
a usar sua máquina de costura, descubra
as muitas vantagens e facilidades no
manejo, lendo cada item deste manual,
sentada à frente de sua máquina.
Para assegurar a você os mais modernos
equipamentos de costura. o fabricante se
reserva o direito de alterar a aparência,
mecanismos ou acessórios desta
máquina, sempre que julgar necessário. •

• Costura invisível para bainhas.
• Acessórios codificados com letras para
fácil identificação.

Copyright© 1989 Singer Sewing Machine Company
• Umamarca registrada da The SingerCompany
Todos os direitos mundiais reservados

Consulte o livreto

"Rede de Serviços e Escolas Singer",
encartado neste Manual, onde
você encontraró os endereços de
nossas Escolas Credenciadas e
Serviços Autorizados.
SERVIÇQ.DE
ORIENTAÇAO AO
CONSUMIDOR
Qualquercomentário ou
observação referente aos serviços
prestados pelos nossos
autorizados, telefone ou dirija-se
por cartaa
Rede Slnger de Serviços
Rodovia Santos Dumont, km 12
CEP 13100
Tel.: (PABX) 0192-47-5677
Telex 0191174
CaixaPostal T76
Campinas - SP
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Peças
principais
15. Extensão removível da
base

1. Volante

2. Enchedor de bobina
16. Seletor do comprimento
do ponto e caseador
automático

3. Porta carretel e
prendedor anti-fricção

17. Botão de retrocesso

4. Guia-fio superior

18. Controle do
balanceamento do ponto

5. Tensão do enchedor de
bobina

19. Seletor do tipo do ponto

6. Guia-fio

20. Grupo de pontos
7. Estica-fio
21. Seletor da largura do ponto
8. Tampa frontal

22. Levantador do pé- calcador

9. Indicador de tensão

23 . Cortador de linha

10. Guias-fio

24. Chapa corrediça

11. Pé-calcador

25. Controlador de velocidade

12. Dentes impelentes

26 . Cordão elétrico

27. Plug da máquina

13. Chapa de agulha

28. Interruptor de força e luz
14. Prendedor da agulha

29 . Trava do volante

Caro Consumidor
Para futura referência recomendamos
registrar o número de série da sua
máquina de costura no espaço reservado.
Para local izar
o numero de
série na
maquina .
observe a
Ilustração.
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No . de Série
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Acessórios
Os acessórios foram desenhados para
simplificar seus projetos de costura e
aumentar a versatilidade da sua máquina.
As letras que você vê ao lado das ilustrações
estão também gravadas nas peças para que
você possa identificar corretamente os
acessórios para diversas apl icações.
1. Sapatilha deusa especial (J) usada para
costura decorativa e zig-zag.
2. Chapa de agulha de uso geral (A) e sapatilha (B) montadas na máquina . Use-as
juntas para costuras zig-zag e reta.

3. Sapatilha para casas (L) usada com a
Chapa de Agulha de Uso Geral para
fazer casas.
4. Sapatilha para zlper (E) usada para pregar
zíper e costuras acordoadas.

~~
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5. Prendedor de carretel anti-fricção
usado para vários tamanhos de carretéis,
permite um desenrolar suave da linha . O
carretel não gira.
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6. Prendedor de retrós (a) usado para prender retroses de pequeno diâmetro.
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7. Embalagem de agulhas inclui um sortimento para costurar vários tipos de
tecidos.

8

8. Cobertura dos impelentes (F) usado
para costuras com movimento livre .
pregar botões e cerzir.
9. Bobinas transparentes para fácil observação da quantidade de linha.

10. Sapatilha para bainha invislvel usada
para posicionar a bainha com ponto
invisível.
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2. PREPARANDO PARA COSTURAR
Importantes notas de segurança
1. Desligue a tomada de força da parede antes de trocar agulhas. sapatilhas ou chapa de
agulha ou quando a máquina estiver fora de uso . Isto eliminará a possibilidade de ocorrer
acidentes.
2. Antes de remover a caixa de bobina, desligue a tomada de força da parede.
3. Devido ao movimento de subida e descida da agulha, você deve trabalhar cuidadosamente
observando a área da costura enquanto opera a máquina.
4. Não puxe o tecido enquanto estiver costurando. Isto poderá deformar a agulha, causando
sua quebra.
5 . Antes de limpar a máqu ina, desligue a tomada de força da parede.
6 . Não tente ajustar a correia do motor. Procure o Centro de Assistência Técnica ou 11m posto
autorizado SINGER se qualquer ajuste for necessário.
7. Antes de trocar a lâmpada do farolete. assegure-se de desligar a tomada de força da parede. Não
opere a máqu ina sem antes ter montado as tampas superior e frontal.
8 . Esta máquina foi projetada para usar lâmpadas de 15 watts máximo .
Este produto não provoca interferências em Rádio e Televisão. de conformidade com as
exigências da CISPR, Comissão Electrotécnica Internacional.

Tabela de tecido, linha e agulha
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 começar um trabalho
de costura . Assegure-se de usar o mesmo tipo de linha na agulha e na bobina .
Os tecidos abaixo podem ser de qualquer tipo de fibra: algodão,
linho, seda, lã, sintético, raion, misto, estando listados conforme
o peso.
Tecido

Linha

Agulha
Tipo

Tamanho

Le ve

Cambraia
Chilfon
Crepe

Poliéster + Algodão
100% Poliéster
tMercerizada 60

2020

11 / 80

M ed io

Linho
Percal
Piquê
Casimira
Faile
Veludo

Poliéster + Algodão
100% Poliéster
Nylon
tMercerizada 50

2020

14 /90

Médio
Pesado

Gabardine
Tweed
Lona
Bnm
Sarja

Poliéster ~ Algodão
100% Poliéster
t MerceTl zada 40

2020

161100

2020

18/110

Cote t é
M alhn

Malhas fechadas
Malhas duplas
Jersey
Tnc o t

t Não recomendamos para iec .cos elasllcos

Poliéster + Algodão

Ponta esféric a
2045

Poliéster
Nylon

Tamanho 11 /80 .
14 / 90 .
16 / 100
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Operando a máquina
Conectando a máquina
Intr oduza o plug (1) no receptácu lo (2) à
direita da máquina.
Conecte o plug (3) na tomada de força da
parede.

Acionando a máquina
Para liga r a máqu ina e o farolete. pressione
a parte superior do interr upto r (4). Para
desliga r a máqu ina e o faro lete pressione a
parte in ferior "O" do interr uptor.
Para fun cio nar a má quina, pre ssio ne com o
pé o c ontr ola dor (5). Quan to ma ior a pressão
ma is ráp ida será a costura. Para parar a
máqu ina . retir e o pé do controlador.

1

42
Nota: Não ope re a máqu ina sem tec ido sob
o pé calcador , po is pod erá danificar o s
impelentes e o pé calcador .

5

Importante: Para obter melhor res ultado na
sua costura, us e somente agulhas SINGER * .
Ver ifique a embalagem de agu lhas e a Tabela
de Tec idos, Linhas e Agulhas na pág ina
5 para uma cor reta combinação entre tecido e
agulha.
• Levante a agulha até sua pos iç ão mais alta.
• Afrouxe o par afuso fixador da agulha e
remova -a .
• Co m a parte ch ata para trás , introd uza a
no va agulha tanto quanto poss ive l.
• Ap erte firm emente o parafuso fixador.

6
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Escolhendo e trocando
agulhas

3

~

Trocando as sapatilhas
(B),(D),(J),(L)
Sua máquina vem montada com a sapatilha de
Uso Geral (8). Você pode facilmente substituí-Ia
por qualquer outra das sapatilhas as quais são
montadas na mesma haste. seguindo as instruções abaixo:
• Gire o volante em sua direção até que a
agulha esteja em sua pos ição mais alta .
• Levante a barra de pressão.
• Pressione a ponta da sapat ilha (1) para
c ima até que se solte da haste (2}.
• Retire a sapatilha da máqu ina .

• Coloque uma nova sapatilha sob o centro
da haste.
• Aba ixe a barra de pressão alinhando a
haste sobre o pino da sapatilha (3).
• Pressione o parafuso fixador (4) para ba ixo
até que a sapatilha se encaixe.

Trocando o pé-calcador
completo (H),(G)
o pé-calcador completo pode ser substitu ído
conforme segue:
• Levante a agulha e a barra de pressão.
• Afrouxe o parafuso (1) e remova o pécalcador (2) guiando-o para frente e para
11 direita.
• Para montar o p é-calcador, enganche a
haste em torno da barra de pressão e
aperte o parafuso.
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Trocando a chapa de
agulha (A),(C)
Sua máqu ina vem montada com a Chapa de
Agulha de Uso Geral (A). A Chapa de Agulha
para Costu ra Reta (C), pode ser comprada
em qua lquer centro de costura e pode ser
montada como segue :
• Levante a agulha e a barra de pressão.
• Abra a chapa corrediça.
• Levante o canto direito da chapa e removaa puxando para à direita.
• Para montar, enfie a chapa sob o prisione iro (1) e empurre firmemente para à
esquerda.
• Pressione para baixo até que se encaixe
no pino da direita .

Montando a cobertura
dos impelentes (F)
A cobertura dos impelentes é usada para
costuras com movimento livre, pregar botões
e cerz ir. Para montá-Ia siga as instruções
abaixo:
.
• Levante a agulha e a barra de pressão.
• Abra a chapa corrediça.
• Posicione a cobertura sobre a chapa de
agulha. pressionando os pinos (1) e (2)
dentro dos furos.
• Feche a chapa corrediça.
• Para remover, abra a chapa corred iça ,
levante a parte frontal da cobertura e
remova -a .

Removendo a extensão da
base
o braço -livre torna fácil a costura em áreas
de difícil acesso.
Para tornar a máquina em braço-l ivre,levante
a extremidade dire ita (1) da extensão ,
deslize-a para à esquerda e para fora da máquina.
Para montar, deslize-a para à direita, mantendo-a
nivelada com o braço-l ivre, atéque se encaixe do
lado direito.
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Enchendo uma bobina
o enchimento da

bobina será fácil e rápido se você seguir as instruções abaixo. Sempre encha
a bobina antes de passar a linha pela máquina e pela agulha.
• Pressione a trava (1) do volante Isto Vir á desligar o movimento da agulha.

• Coloque o carretel no pino porta carretel
• Monte o prendedor (2) do carretel, conforme ilustrado.
• Puxe a linha do carretel e deslize-a para dentro do furo do guia fio (3).
• Passe a linha, no sentido horário, em torno do disco de tensão (4) do enchedor.
• Passe a linha pelo pequeno furo da bobina, de dentro para fora.
• Coloque a bobina no eixo do enchedor e empurre-o para a direita.
• Segure a ponta da linha e funcione a máquina até que se tenha enrolado a quantidade de linha desejada. (O enchimento cessará quando a bobina estiver cheia).
• Corte a linha. empurre a bobina para a esquerda e remova-a do eixo .
• Corte a linha sobrante do pequeno furo .
• Pressione o lado oposto da trava do volante para acionar novamente a agulha.

9

Colocando a bobina
Para colocar a bobina siga as instruções abaixo:
• Levante o p é-calcador.
• Gire o volante em sua direção até que a agulha esteja em sua posição mais alta.
o

Abra a chapa corrediça e remova a bobina
vazia .

1. Puxe 4" (10 cm) de linha da bobina e
coloque-a na caixa de bobina. conforme
mostra a ilustração.

2. Segurando a bobina, passe a linha pelo
rasgo (1),deslize- a para a esquerda e para
dentro do rasgo (2).

3. Puxe 10 cm de linha diagonalmente para
trás. passando por cima da bobina .

4. Feche a chapa corrediça. deixando o
pedaço de linha para fora da máquina.
• Siga as instruções da página 12 para
" Puxar a Linha da Bobina ".

10

Enfiando a linha na máquina
Para passar corretamente a linha em sua máquina, siga os passos abaixo:
• Levante o estica-fio (6) até sua posição mais alia, girando o volante em sua direção.
• Levante o pé-calcaoor para liberar a tensão da linha .
• Coloque o carretel no pino porta carretel (1).
• Coloque o prendedor (2), pressionando-o firmemente contra o carretel.
• Puxe a linha do carretel e passe-a através do guia-fio (3) e sobre o (4).
• Passe a linha pelos discos de tensão, puxando-a para baixo e ao redor dos discos (5). Segurando levemente o carretel, puxe a linha suavemente para cima levantando a mola e perm itindo que a linha
deslize para dentro do protetor.
• Passe a linha pelo estica-fio (6), conforme ilustrado.
• Passe a linha através dos guias (7) e (8).
• Enfie a linha no furo da agulha, de frente para trás, puxando 4" (1Dcm) de linha para trás da agulha.

4538

6021 16221
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Puxando a linha da
bobina
Agora que a agulha já está enfiada e a bobina
já está montada, a linha da bobina deve ser
puxada através do furo da chapa de agulha.
1. Com a mão esquerda, segure a linha da
agulha.
• Gire o volante em sua direção, fazendo
a agulha descer através do furo da
chapa.

2. Continue girando o volante até que a
agulha volte acima da chapa.
• Puxe levemente a linha da agulha e
traga para cima a linha da bobina, em
forma de laço.

3. Com os dedos desfaça o laço até encontrar a ponta da linha da bobina.

4. Passe a linha da agulha através da
abertura no lado esquerdo da sapatilha.
• Puxe ambas as linhas para trás da
máquina.

12
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3. COSTURA
RETA
Seletor da largura do
ponto
Antes de mover os seletores, para ajustar
sua máquina para costura reta. gire o volante
em sua direção até que a agulha esteja acima
da chapa de agulha.
Para costura reta. o seletor deve ser ajustado
somente em (----).

Seletor do comprimento
do ponto
o

indicador do comprimento do ponto é
numerado de O a 5. Os números mais baixos
significam pontos mais curtos. Os pontos
mais curtos são os melhores para costuras
em tecidos leves; os mais compridos são
para costuras em tecidos pesados, Para
ajustar o comprimento do ponto em sua
costura. gire o dial de maneira que o ponto
desejado fique alinhado com o símbolo
(

.

).

• Para diminuir o comprimento do ponto. gire
o dial em direção a um número mais baixo.
• Para aumentar o comprimento do ponto.
gire o dial em direção a um número mais
alto.

-o

Botão para costura em
retrocesso (Arremates)
O Botão para costura em retrocesso, com
o símbolo (
está localizado no centro
do seletor do comprimento do ponto.

n)

• Para costura em retrocesso, pressione o
botão e mantenha-o pressionado. A
máquina irá costurar para trás somente
enquanto você o mantém pressionado.
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Ajustando a tensão da
linha
Quando uma quantidade equilibrada de
tensão é exercida sobre ambas as linhas.
produz-se uma costura uniforme. conhecida
como pontos balanceados.
A tensão correta é impo rta nte porque
demasiada ou pouca tensão produz irá
costura frágil ou franzirá o tecido. Faça um
teste com uma amostra do tecido e linha que
vocé pretende usar.
Um ponto perfeito . bem balanceado (1). terá
o nó local izado entre as duas faces do tecido.
sem laços aparentes e sem franzir o tecido.

Muita tensão produzirá pontos muito apertados (2) e franzirá o tecido.

• Para diminuir a tensão gire o dial para um
número mais baixo .

Pouca tensão produz irá pontos soltos (3) em
forma de laços, na sua costura.

• Para aumentar a tensão. gire o dial para
um número maior.

14

Fazendo uma costura
Você pode costurar fácil e precisamente
seguindo as sugestões abaixo:

Colocando o tecido debaixo
da sapatilha
A maioria dos tecidos pode ser colocada debaixo da sapatilha, elevando-se a alavanca (1)da
barra de pressão à posição (2).
Quando usar tecido grosso, várias camadas
de tecido ou um bastidor, levante a alavanca
á posição (3), que aumentará o espaço entre
a sapatilha e a chapa de agulha.
3
1

1

2

• Baixe totalmente a alavanca da barra de
pressão e você estará pronta para
costurar.

I

Alinhavo da costura
Alfinetar ou alinhavar manualmente são
maneiras fáceis de fixar os tecidos antes de
costurar com a máquina.
• Para alfinetar, coloque os alfinetes na linha
de costura. NUNCA coloque os alfinetes
na face inferior do tecido, em contacto com
os impelentes. Não costure sobre os
alfinetes; remova-os enquanto costura.

• Para o alinhavo manual, faça pontos
longos e frouxos que possam ser facilmente removidos.

1

Mantendo a costura reta
Para manter a costura reta. use uma das
linhas de guia gravadas na chapa de agulha.

• A linha comumente usada (1), a 5/8" (1,6
em) de distância da linha de costura, é
estendida através da chapa corrediça.
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Iniciando a costura
Posicione a agulha no tecido cerca de 1/2"
(1,2 em) da ourela. Alinhe a borda do tecido
com uma das linhas de guia numeradas da
chapa de agulha. Abaixe o pé-calcador.
Pressione e segure o botão de retrocesso.
Enquanto segura o botão de retrocesso,
costure para trás até a borda do tecido
para arrematar o iníci o da costura.
Solte o botão de retrocesso e costure para
frente até o final do tecido.

Guiando e segurando o
tecido
Quase todos os tecidos necessitam ser
guiados somente na frente da sapatilha.
Alguns tecidos necessitam ser segurados
enquanto são costurados.

• Para tricot e outras malhas sintéticas
similares, aplique leve tensão segurando
a costura na frente e por tr ás da sapatilha.
Não puxe o tecido.

• Para tecidos que est icam (como fio
helanca) aplique uma tensão firme na
frente e por trás para esticar a costura
enquanto os pontos vão se formando.

.'

Costurando em retrocesso
Para arrematar o fina l da costura, pressione
o botão de retrocesso e costure para trás
3-4 pontos. Levante a agulha e a barra de
pressão e remova o tec ido por trás e para
a esquerda.
Corte a linha no cortador da barra do pé calcador.
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Cerzido
Rasgos e esgarçados em roupas de cr ianças e cortinas podem ser cerzidos fácil e
rapidamente com um pouco de prática .
Quando for necessário maior controle na costura, você poderá usar um bastidor, conforme ilustração ao lado.
Ajustes recomendados
Tipo do ponto: Costura reta
no. 2

Largura do ponto :

lu~

Comprimento do ponto: 2-5
Sapatilha:
Uso geral (8)
Chapa de agulha: Uso geral (A)
Monte a cobertura dos impelentes (F).
o

Se a área a ser cerzida for aberta, alinhave um
remendo por baixo.

o

Coloque a área sob a agulha, abaixe o pécalcador e costure movimentando o tecido para
frente e para trás.

o

Continue com estes movimentos até cobrir toda
a superfície com linhas paralelas.

Acolchoado
Acolchoar é a arte de costurar duas ou mais
camadas de tecidos juntas com um desenho
traçado. Usa-se um enchimento entre os
tecidos para provocar um efeito macio.
Ajustes recomendados
Tipo do ponto: Costura reta

nO.2
Largura do ponto: lu~
Comprimento do ponto: 2-5
Sapatilha:
Uso geral (8)
Chapa de agulha: Uso geral (A)

L

..

Trace os desenhos ou as linhas do
acolchoado, com um giz .
o Coloque o material de enchimento entre
as camadas do tecido.
o Alinhave o trabalho para evitar que os
tecidos desl izem.
o Coloque o trabalho na máquina e costure
cu idadosamente ao longo do traçado.
• Se o seu trabalho for muito grande, costure
• do centro para as bordas guiando os
tecidos com as duas mãos.
o
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Pregando zíper
Quase todas as embalagens de zíperes trazem
instruções completas de como pregar os vários
tipos de zíperes. Recomendamos usar o pécalcador especial para zíper, que poderá ser adquir ido nos centros de costura, para formar uma
costura uniforme, próxima do zíper.
Ajustes recomendados
Tipo do ponto: Costura reta

nO. 2
Largura do ponto:

lu~

Compr imento do ponto: 2-5
Sapatilha: Ziper (E)
Chapa de agulha : Uso geral (A)
Quando os dentes do ziper estiverem à esquerda da agulha :
• Deslize o bloco separador (1)tolalmente para
à direita.
• Monte a sapatilha no lado esquerdo do
pino.
• Ver ifique a pos ição da sapatilha baixando
a agulha até a abertura lateral ,
assegurando-se que a agulha não interfira
com a sapatilha.

Quando os dentes do ziper estiverem à direita da
agulha :
• Deslize o bloco separador (1) totalmente para
a esquerda .

• Monte a sapatilha no lado direito do pino.

• Verifique a posição da sapatilha baixando a
agulha até a abertura lateral, assegurando-se
que a agulha não interfira na sapatilha .

18
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Seleção dos grupos
de pontos
o botão localizado à direita

do painel de sua
máquina, lhe permite a escolha de 10 grupos,
contendo 2 desenhos cada grupo.
Levante a agulha até sua posição mais alta. Ajuste o seletor da largura do ponto na posição de
costura reta (----). Isto fará com que o seleto r do
tipo do ponto se mova mais facilmente.
Para selecionar o grupo de pontos desejado, gire
o botão até que o indicador deslizando pelo
painel, lhe posicione a costura escolhida.
Depois de efetuada a seleção do bordado, volte
o seletor da largu ra do ponto na posição zig-zag
( - ).

·· '--.....-.....
>:-.....
·
•

Ajuste o comprimento do ponto conforme indicado no ajuste de cada tipo de bordado (de 1/2 a

I
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Seletor da largura do
ponto
Antes de mover o seletor assegure-se que
a agulha esteja totalmente levantada.

....

• Para produzir qualquer ponto zig-zag, o seletor deve ser movido da posição de costura reta (----) para qualquer uma das outras
posições. Quanto mais para a direita se mover
o seletor, mais largo será o ponto .
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Ajuste do comprimento
do ponto
Qualquer regulagem de comprimento de ponto
de 1 a 5 dará um ponto de zig-zag aberto.
Quanto mais alto for o número, mais aberto, ou
mais afastados serão os pontos.
A área entre Oe 1 no marcador é para ponto cetim que é uma série de pontos muito juntos de
zig-zag simples formando uma superfície macia
semelhante ao cetim.

2

Tensão da linha da agulha
o marcador da tensão permite-lhe regular a tensão da linha da agulha. A regulagem correta da
tensão deve produzir um ponto suave e regular
com as linhas superior e inferior prendendo nos
cantos do zig-zag . A linha superior pode ser visível do lado de dentro do tecido, dependendo essa visibilidade da linha, do tecido e do ponto (1).

Demasiada tensão produzirá um ponto muito
apertado fazendo franzir o tecido (2). Para reduzir a tensão passe o marcador para um número
mais baixo. Em alguns tecidos isto pode não permitir uma perfeita amarração dos pontos nos cantos, no lado de dentro do tecido.

Pouca tensão originará um ponto solto. Em muitos casos formam-se laçadas do lado de dentro
do tecido. Girando o marcador para um número
mais alto você aumentará a tensão (3).

20
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Costura zig-zag no. 4
A costura zig-zag pode ser usada para fazer acabamentos. apliques. monogramas. decorações
e arremates nas bordas do tecido.
Ajustes recomendados
Tipo do ponto: Zig-zag no . 4
Largura do ponto:

I--~
!

I

Comprimento do ponto: 2-5
Sapat ilha:
Uso geral (8)
Chapa de agulha: Uso gera l (A)

Arremates
Use a costura zig -zag para arrematar as
bordas do tecido.
• Faça a costura desejada: corte e passe
a ferro as bordas abertas.
• Pos ic ione a borda do tecido sob a sapatilha . conforme mostrado .
• Costure bem próximo à borda fazendo com
que o ponto zig-zag externo caia sobre
a extrem idade do tecido.

Costura acetinada
Ajustes recomendados
Tipo do ponto: Zig -zag no . 4
Largura do ponto:

I--~
I

I

Comprimento do ponto: 0-2
Sapatilha: Uso especial (J)
Chapa de agulha: Uso geral (A)
Costura acetinada é uma série de pontos zig zag bem juntos. Use este tipo de costura para
fazer monogramas, bordados e apliques.
• Pratique antes de conseguir a aparência
da costura dese jada .

Monogramas
• Trace levemente as letras sobre o lado
direito do tecido.
• Central ize o traçado emba ixo da agulha.
• Costure sobre o traçado, mantendo a
agulha dentro do tecido quanco tiver que
girá -lo .
• Puxe a linha para o avesso do tec ido.
amarre e corte a linha sobrante.
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Multi-ponto zig-zag
no.10
Remendos, juntas ou reforços podem ser
feitos usando-se o Multi-Ponto Zig-Zag.
Ajustes recomendados
Tipo do ponto: Multi -ponto no 10
Largura do ponto:

I--~
L-J

Comprimento do ponto: 1-2
Sapatilha: Uso especial (J)
Chapa de agulha: Uso geral (A)

Remendando um rasgo

'/
1\

• Corte as bordas esgarçadas do rasgo.
• Prepare um forro para reforço.
• Junte as bordas do rasgo e alinhave o forro
no avesso do tecido.
• Coloque o tec ido deba ixo da sapatilha.
com o lado direito para cima .
• Costure sobre a linha do rasgo, reduzindo o
comprimento do ponto nas duas extremidades, para reforçar.
• Corte a linha bem próximo do tecido.
• Se necessário, costure novamente sobre
a pr imeira costura.
• Corte as beiradas do forro , junto à costura.

Presilhas
Pres i lhas resistentes costuradas com
multi -ponto zig-zag são adequadas para
formar passadores de cintos em tecidos
pesados, como o brim .
Ajustes recomendados
Tipo do ponto: Multi-ponto no 10
Largura do ponto:

I--~

L-J
Comprimento do ponto: 1-2
Sapati lha : U so especial (J)
Chapa de agu lha: Uso geral (A)
• Marque as linhas das extremidades do
passador, sobre o tecido.
• Coloque uma das extremidades do passador sobre a linha marcada no tecido ,
com o avesso para cima e costure, usando
a costura reta .
• Corte a sobra próximo à costura e dobre
o passador com o lado direito para cima.
• Costure a presilha próx imo da dobra. como
ilu strado.
• Dobre a extrem idade solta do passador,
para baixo e coloque sobre a linha
marcada no tec ido.
• Costure a segunda pres ilha , próximo da
dobra.

22

•

Costura invisível no. 6
Costura invisível propicia bainhas duráveis
que podem ser usadas em uma variedade
de diferentes tipos de tecidos . Pratique em
uma amostra do seu tecido, antes de usar
o ponto invisível.
Ajustes recomendados
Tipo do ponto: Invisível no. 6
Largura do ponto : I- -~
I

....

I

Comprimento do ponto: 1-1/2 a 2-1/2
Sapatilha : Especial para Ponto Invisível
Chapa de agulha : Uso geral (A)

Marque. vire e passe a ferro a bainha. como
de costume. Alinhave a 1/2" (1,2 em) da
beirada da bainha.
Com o avesso para cima, gire a bainha por
baixo do tecido . produz indo uma dobra suave
próxima à extremidade. Alfinete ou alinhave
as três camadas formadas.

Posicione a bainha sob a sapatilha, com a
dobra suave apoiada contra a parede do guia.
conforme ilustrado .

.1

..

• Baixe a barra de pressão e costure de
forma que os pontos de costura reta fiquem
na beirada da bainha e os pontos laterais
prendam a dobra. Ajuste a largura do
ponto, se necessário. Enquanto costura,
guie a bainha em linha reta e dirija a dobra
suave contra a parede do guia.
• Se você tiver alfinetado as camadas.
remova os alfinetes à medida em que for
costurando. Não costure sobre os
alfinetes.
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Arremate em escadinha
o arremate em escadinha leito com zig-zag
invisível é. ao mesmo tempo. luncional e
decorativo . É apropriado para tec idos
elásticos e malhas e proporciona elast ici dade e decoração aos arremates e acabamento de bordas dos colarinhos. mangas e
bolsos. de roupas esportivas e de banho .
Ajustes recomendados
Tipo do ponto: Zig -zag inv isível

nO.6
Largura do ponto: I - - ~
I

1

Comprimento do ponto: 1· V2 a 2- V2
Sapatilha:
Uso geral (8)
Chapa de agulha: Uso geral (A)

• Faça um teste, com uma amostra do seu
tecido, para ajustar a tensão da linha e
o comprimento do ponto . A tensão da linha
da agulha deverá ser menor do que a
normal.

• Corte o tecido. deixando uma beirada de
5 /8 " (1,6 em). Alinhave na linha de costura.

• Pos ic ione o tecido de maneira que os
pontos zig-zag caiam sobre a linha da
costura. em direção ao centro do tec ido.

• Quando completa r a costura. abra o tec ido
dos do is lados para obter o eleito de
escad inha . Passe a lerro assentando as
beiradas.

.,
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Gráfico dos discos seletores dos desenhos
Sua máquina de costura lhe permite trabalhar com 19 pontos funcionais; oito dos qua is estão detaIhadamente expl icados neste Manual.
A tabela que damos a seguir lhe fornece as 11 costuras restantes, o que lhe facilita na escolha do
ponto adequado para o seu tecido .

~

12

---V---V

14

Ponto (Reverso) Direito Invisível - Para costurar
forros. cortinas, costuras e ba inhas de
acabamento.

~

16

Ponto Dominó - Ideal para acolchoar e un ir pedaços de tecidos com uma aparência de ponto
decorativo.

rvvv

18

Ponto "Rampart" -Ideal para costuras elást icas ,
acabamento de bordas e ornamentos.

N--AA

20

Ponto Castelo de Areia- Ideal para costuras elásticas,acabamento de bordas e enfeites.

/ / / / /

..

Pontos zig-zag
o procedimento para que você trabalhe bem com
estes pontos está na pág ina 19.
Ponto Crescente - Útil para bainhas, bordas oro
namentais, acabamento e roupas infantis e
lingerie.

Pontos flexíveis
o procedimento para que \IOCê trabalhe bem com
estes pontos está na página seguinte.

----------

7

~

9

Ponto Denim Top - ponto elástico reforçado que
pode também ser usado como costura
ornamental.

~

13

Ponto Montanha - Útil para bainhas, bordas ornamentais e como ponto decorativo.

vixui:

17

Ponto Coroa - Ideal para acabamento, ornamento
e enfeites de bordas.

mmJill

19

Ponto Divisa - Para bordas ornamentais e especificamente para insígnias.

~

21

Ponto Pinheiro- Para ornamentar vestuários, bordas e costuras decorativas.

Ponto Overlock Inclinado - Para unir costuras de
arremate, malha e tecidos elásticos.

2S

5. COSTURAS
FLEXíVEIS
Além das costuras reta e zig-zag, sua
máquina pode produzir uma variedade de
outras costuras.

Flexi-ponto
Estes pontos são usados para costurar
malhas e outros tecidos elást icos. Os f1exi
pontos são produzidos pela combinação do
movimento lateral da agulha com o movimento de avanço e recuo de tecido.
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Seleção dos grupos
de pontos
O botão localizado à direita do painel de sua
máquina, lhe permite a escolha de 10 grupos,
contendo 2 desenhos cada grupo.
Levantea agulha até sua posição mais alta. Ajuste o seletor da largura do ponto na posição de
costura reta ( ---).
Istofarácom que o seletordo tipo do pontose mova mais facilmente.
Para selecionar o grupo de pontos desejado, gire
o botão até que o indicador deslizando pelo
painel, lhe posicione a costura escolhida.

~I~I
................
1819 2021

+ • +

Depois de efetuada a seleção do bordado, volte
o seletor da largura do ponto na posição zig-zag
(-).

A costura flexível realiza somente trabalhos de
pontos que, no painel, estão à direitade cada grupo de desenho. Proceda da seguinte maneira:

"
• Gire o dial do comprimento do ponto para à
esquerda até que o ponto gravado no dial se
alinhe com o ponto gravado na máqu ina ,
conforme ilustrado.

Nota: Se por alguma razão . a máquina não
iniciar a costura selecionada após alinhar os
dois pontos, pressione o botão de retrocesso.
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Seletor da largura do
ponto
Para produzir um lIexi
, o seletor da largura do ponto deve ser movido desde o ajuste para costura reta para qualquer das outras posições. Quanto mais para à direita se mover o seletor, mais largo será o ponto.
oponto

Balanceamento do
flexi-ponto
Você poderá precisar ajustar o seletor do
balanceamento do ponto quando usar o f1exiponto para obter uma melhor aparência do
desenho do ponto formado .

i
o'

•

_

Antes de mover o seletor da sua posição
neutra, faça um teste em uma amostra do
tecido que estiver usando. Se for necessário
algum ajuste , costure devagar e mova o
seletor enquanto costura.

r-

• Mova o seletor para à direita para separar os
pontos.
• Movao seletor para à esquerda para juntar os
pontos.

2J

Costura reta elástica
no.3
A costura reta elástica atribui. além de
elasticidade. resistência á costura em
tecidos de malha ou tecidos elásticos.
• Coloque o tecido sob o pé calcador, com
a face direita para cima .
Ajustes necessários
Tipo do ponto : Reto elástico

nO.3
Largura do ponto : lu~
Comprimento do ponto: Símbolo ( •
Sapatilha :
Uso especial (J)
Chapa de agulha: Uso geral (A)
• Abaixe o pé calcador e inicie a costura
segurando as extremidades das linhas até
que os primeiros pontos sejam formados.
• Gire o tecido levemente enquanto costura.
deixando que a máquina faça o avanço
e recuo dos pontos que dão elasticidade
á costura.
• Passe a costura a ferro depois de costurar.

Ponto rlc-rac no. 5
Este é um ponto elástico reforçado que pode
também ser usado como costura ornamental.
• Faça sua costura de maneira usual e
passe a ferro .
• Para ornamentar áreas de difícil acesso.
converta a máquina para costura com
braço livre.
Ajustes necessários
Tipo do Ponto : Ric-rac no 5
Largura do ponto: I--~
L-.J
Comprimento do ponto: Símbolo ( •
Sapatilha:
Uso especial (J)
Chapa de agulha: Uso geral (A)
• Coloque o tecido sob o pé calcador com
a face direita para cima.
• Ornamente vagarosamente as áreas
desejadas.
• Passe a linha para o avesso do tecido;
amarre-a e corte-a.

28

"

Arremate elástico
inclinado no. 15
Tecidos de malha ou elás ticos podem ser
costurados e arrematados em uma só
operação quando você usar o ponto de
arremate elástico inc linado.

• Alinhave os tec idos juntos sobre a linha
de costura deixando um espaço de 16mm
(5/S " ) da borda e costure de mane ira
usual.

Ajustes necessários
Tipo do ponto: Arremate inclinado no. 15
Largura do ponto : I--~
L-.J
Comprimento do ponto: Símbolo ( •
Sapat ilha:
Uso Geral (6)
Chapa de Agulha : Uso Geral (A)

• Após fazer alguns ajustes. recort e a bo rda
do tec ido uniformemente de ixando um
espaço de 6mm(1/ 4") da linha de costura .

o'

• Coloque o tec ido recortado sob o pé
calcado r de mane ira que os pontos retos
ca iam sobre o alinhavo e o zig-zag sobre
a borda do tecido.

r»
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Ponto Casa de Abelha

no. 11
Use o ponto Casa de Abelha para adornar,
remendar e costurar tecidos elásticos.
Este é um ponto decorativo aplicado sobre
franzidos uniformemente espaçados.

Para franzir o tecido
• Faça colunas de costura reta distantes
6mm (1/4"), sobre a área a ser adornada.
• Puxe a linha uniformemente, franzindo o
tecido.
• Amarre as extremidades das linhas para
segurar o franzido.
• Alinhave um reforço no avesso do tecido.

Para decorar a costura
Ajustes necessários
Tipo do ponto: Casa de Abelha
no. 11
Largura do ponto:

I--~

L-..J

Comprimento do ponto: Símbolo (.)
sapatilha:
Uso espec ial (J)
Chapa de agulha: Uso geral (A)

• Costure entre as colunas de costura reta.
• Após completar a decoração, remova a
costura reta.

Acolchoado de Retalhos
Acolchoados de Retalhospodem ser efetivamente usados em várias peças domésticas .
• Corte os retalhos em quadrados de
tamanho desejado.
• Junte os quadrados com costura reta.
• Abra as costuras com os dedos .
• Após costurar, corte um torro para o
tamanho total do seu trabalho.
• Alinhave uma manta de algodão no forro para criar um efeito acolchoado.
• Costure a Casa de Abelha nos sentidos
longitudinal e transversal, sobre a costura
reta, de maneira que o trabalho fique
quadriculado.
• Passe as linhas para o avesso, amarre e
corte a sobra .
• Aplique um viés nas bordas para dar acabamento.
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6. CA5EADOR
AUTOMÁTICO
(Duas larguras)
Sua máquina faz casas de qualquer comprimento que você escolher, em some nte quatro fáce is
operações.
• Você não precisa mover o tec ido ou
reposicionar a ag ulha.
• Pratiq ue. fazendo casas em uma amostra
de seu tecido.
• Cert if ique -se de que a bob ina tenha linha
suf ic ien te.
• Quando fizer casas em áreas de difícil
acesso. converta a base da máqu ina em
braço- livre .

2

I

I

I
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3

• Marque a posição da casa no tec ido,
conforme indicado na ilustração.
• Você encontra no pa inel duas larguras de
caseado:
Caseado padrão nO 1, para vários tipos de
botões (5.8mm).
Caseado estreito n? 8, especialmente para
botões pequenos (4.5mm).
• Os passos para seleção do caseado são os
mesmos que para costuras zig-zag e flexível. Posicione o ind icador nos números 1
ou B.
Ajustes recomendados
Tipo do ponto:
Caseadores n?' 1 ou B
Largura do ponto: Ajuste automático
Sapat ilha :
Para casas (L)
Chapa de agulha: Uso geral (A)

Passo A
• Levante a barra do p é-calcador,

-,

• Coloque o tec ido sob a sapatilha.
• Centralize as 3 linhas de guia vermelhas (1) ao
redor da linha inicial da casa .
• Gire o dial do caseador para o símbolo (A) do
caseador, para o prime iro passo.
• Posicione a agulha no tec ido. no ponto (2),
girando o volante em sua direção.

•

• Costure até o ponto (3).

Passo B

4

\

+

• Levante a agulha para fora do tecido.
• Gire o dial do caseador para o símbolo (8 ) do
caseador, para o segundo passo.
• Faça pelo menos quat ro pontos, term inando
no ponto (4).
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Passo C
• Levante a agulha para fora do tecido.
• Gire o dial do caseador para o simbolo (C) para o terceiro passo.

•

• Costure até o ponto (5).

t

Passo D
• Levante a agulha para fora do tecido.

•

• Gire o dial do caseador para o símbolo (O), para
o quarto passo.

/

• Faça pelo menos quatro pontos. terminando no
ponto (6).

6

• Levante a barra do pé-calcador e remova o tecido da máquina.
• Amarre as extremidades da linha .
• Com uma tesoura de ponta fina ou um cortador,corte cuidadosamente a abertura da casa.

Balanceamento do caseado

•

Em alguns tipos de tecidos poderá ocorrer
uma diferença na dens idade dos pontos, nos
lados direito e esquerdo da casa . Isto será
facilmente corrigido girando-se o botão (1l,
no centro do dial do caseador, para balancear a densidade dos pontos. Uma ligeira
rotação no botão produzirá uma notável
mu~n~"
.

1
• Se os pontos do lado direito da casa (A),
estiverem muito separados, gire o botão
ligeiramente para à direita, até que a
densidade dos pontos aumente.
. " Se os pontos do lado esquerdo da casa
(B), estiverem muito separados, gire o
botão ligeiramente para à esquerda, até
que a densidade dos pontos aumente.
Depois de completar cada casa , volte o botão
á posição neutra. Quando completar todas
as casas do seu trabalho, gire o dial do
caseador para à esquerda. até às regulagens
do comprimento do ponto para costuras
normais.
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7. COSTURA
BRAÇO-LIVRE
Quando você costurar áreas de difícil
acesso, como casas. colarinhos, bolsos e
outros. o manejo do tecido ficará mais fácil
se você usar o braço -livre de sua máquina.

Mangas
• A costura com braço-livre facilita pespontar
mangas , costurar cavas, colarinhos e
outros.
O tecido gira suavemente em torno do braço da máquina, permitindo que você costure com precisão.

Botões
• A costura de botões sobre o punho ou colarinho, deixa de ser tarefa difícil quando se
usa o Braço-Livre da máquina. O punho
desliza ao redor do braço da máqu ina, permitindo ver e manejar a área do ponto
facilmente .

Presilhas
r

»

• Use o ponto zig-zag fechado para reforçar passadores de cintos, bolsos, zfperes, etc.
Use o braço-livre para evitar que o tecido se
amontoe na frente da agulha, quando você estiver costurando.
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8. COSTURAS
COM AGULHA
DUPLA
A agulha dupla produz duas costuras retas
ou zig-zag paralelas a curta distância. Você
pode costurar com linhas de cores diferentes. para fins decorativos .
A agulha dupla e o segundo pino porta-carretel
não acompanham sua máquina , mas poderão
ser adquir idos nos centros de costura SINGER,
como acessórios opciona is.

Ajustes recomendados
Tipo do ponto : Ponto desejado
Largura do ponto :

11==.......•••..::-0$$:
I__ ~

L-..J
Comprimento do ponto : 2-5
Sapatilh a:
Uso geral (B)
Chapa de agulha: Uso geral (A)

• Desl igue a máqu ina .
• Coloque a agulha dupla com a parte chata
para trás.
• Passea primeira linha, normalmente como \I()cê faria com agulha simples. excetoque: passe
a linha entre os discos central e posterior A da
te~são, e através do olho da agulha esquerda.
• Coloque o segundo pino porta carretel no
furo sobre a tampa superior da máquina.
conforme ilustrado.
• Passe a segunda linha, de maneira usual exceto que: passe a linha entre os discos central
e anterior B,conforme ilustrado.
• Passea linha pelos demais pontos. porém não
a passe pelo último guia logo acima da agulha e enfie-a no olho da agulha da direita,
• Pu xe ambas as linhas para ba ixo da
sapatilha e para trás junto com a linha da
bobina.
• Vagarosamente gire o volante em sua
direção e observe que as agulhas penetrem li vremente no furo da chapa de
ag ulha
• Não use a largura do ponto maior do que a
recomendada, pois poderá quebrar a
agulha,

34

9. CUIDADOS
COM SUA
MÁQUINA
Removendo e colocando
a caixa de bobina
Atenção: Antes de limpar ou ajustar a máquina,
desligue a tomada da parede.

• Levante o pé calcador e a agulha.
• Abra a chapa corrediça, remova a bobina
e a chapa de agulha (veja instruções na
página 8).

Para remover a caixa de
bobina
• Com uma chave de fenda pequena, gire
o prendedor (1) da caixa de bobina
totalmente para trás.
• Levante o lado esquerdo da caixa de
bobina e deslize-a para à esquerda e para
fora da máquina.

Para colocar a caixa de
bobina
• Guie a extremidade do garfo (2) da caixa
de bobina por baixo dos impelentes (3).
• Encaixe a flange da caixa de bobina por
baixo da placa posiclonadora (4). Observe
que a caixa de bobina esteja livremente
assentada sobre a pista da lançadeira.

3

• Gire o prendedor (1) totalmente para frente,
prendendo a caixa de bobina.

Nota: Gire o volante em sua direção para
verificar que a caixa de bobina esteja
colocada adequadamente.

• Monte a chapa de agulha (veja instruções
na página 8).
• Coloque a bobina e feche a chapa
corrediça.
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Trocando a lâmpada do
farolete
Atenção: Antes de trocar a lâmpada do farolete, desligue a tomada da parede e removaa tampa frontal.

Estamáquina foi projetada para usar lâmpada de
15 wall máximo, do tipo baioneta.
• Afrouxe e remova o para fuso (1). da tampa
frontal.
• Remova a tampa fronta l. puxando -a pela
parte inferior, para baixo e para à esquerda.
• Nâo tente desenroscar a lâmpada.
• Comprima a lâmpada contra o soquete e.
ao mesmo tempo , g ire -a no sent ido
indicado para soltar o pino da lâmpada .
• Puxe a lâmpada para baixo e para fora
da máqu ina.

• Comprima a nova lâmpada de maneira que
o pino entre na ranhura do soquete , e gire
na d ireç ão ind icada para prender a
lâmpada na posição.

• Levante a alavanca da barra de pressão e coloque a tampa frontal, girando-a por baixo da
tampa superior.

• Mon te e aperte o parafuso.

36

Limpando a máquina
Sua máquina loi desenhada para lhe prestar
serviços por muitos anos . Para conservá-Ia
será o bastante que você gaste alguns
minutos do seu tempo.
A superfície e as tampas podem ser limpas
com um pano macio umedecido com sabão
neutro .

Remova os detr itos e l iapos das partes
expostas e com um pano mac io limpe:

• Discos de Tensão .
• Estica -l io e gu ias de linha.
• Barra de Pressão e Barra de Agulha .

• Caixa de Bobina e a área da chapa de
agulha.
Sua máquina deve ser revisada periodicamente por um técnico do seu centro de
costura ou por um centro de assistência
técnica SINGER.

Lubrificando a máquina
A frequência com que se deve lubrificar a máquina dependerá do seu uso e de onde se guarda. Se usá-Ia algumas vezes por semana siga
as instruções. conforme descrito, mas se a
usar continuamente, limpe e lubrifique-a mais
freqüentemente.

Antes de lubrificar, desligue a tomada da
parede. e limpe todas as áreas. conforme
instruções anteriores.

Aproximadamente uma vez por ano. lubrifique todas as partes móveis, conforme
ilustrado, para garantir o movimento livre e
proteger contra desgaste.

Para determinar quais as peças que se
movem e necessitam ser lubrificadas, remova a tampa frontal e gire vagarosamente
o volante em sua direção.

Ao lubrificar, use somente óleo SINGER em
todos os pontos indicados. O óleo SINGER
é especialmente preparado e não contém
resíduos prejudiciais, que possam interferir
no movimento das peças de precisão.
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Acessórios adicionais
J\cessórios adicionais.parasua máquina de costura, poderão ser adquiridos em qualquer centro de costura ou no seu revendedor autorizado
SINGER .

1

©----

1. Sapalllha (O) e chapa de agulha (e) para
costura reta são usadas juntas para
costurar tecidos delicados ou quando a
costura requer maior controle.

2. Pregador de botões (H) usado para
prender seguramente botões de dois ou
quatro furos .

3. Escova para limpeza, usada para limpar
áreas de difícil acesso, em sua máquina.
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4. Agulha dupla e pino porta-carretel ,
usados para produz ir duas co lunas
paralelas de costura decorativa simultaneamente .

5. Frasco de óleo, para lubrificar a sua
máquina .

6. Feltro, para o pino porta-carretel para
costura com agulha dupla .
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Guia para verificação
de defeitos
Quando ocorrer alguma dificuldade na
costura, recorra novamente a este manual. para certificar-se de que segu iu
corretamente todas as instruções. Se
ainda ass im, a dificuldade existir, as
instruções aba ixo ajudarão a corrigi-Ia.

Agulha não se movimenta
A tomada da parede esta ligada?
O interruptor esta ligado?
O controlado r esta conectado?
O enchedor de bobina esta ac ionado?

Agulha se move mas não forma
o ponto
A agulha esta com defeito?
A agulha esta totalmente inserida no
prendedor?
A agulha e a bobina estão corretamente
enf iadas?
A bobina esta montada corretamente na
ca ixa?
Tem linha na bobina?

Agulha quebra
A agulha não esta deformada?
A agulha é do tamanho apropriado?
A agulha esta totalmente inserida no
prendedor?
Os controles estão ajustados
corretamente?
Os acessórios são apropriados para sua
costura?

Dificuldades para encher
bobina
A li nha se desenrola li vremente do
carretel?
O enchedor esta acionado?
Você segurou a ponta da linha, no início
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do enchimento?
A linha esta enganchando na flange do
carretel?

Linha superior quebra
A passagem de linha esta correta?
A li nha se desenrola livremente do
carretel?
O prendedor do carretel é apropriado?
A agulha é do tamanho correto para a
linha?
A tensão da linha superior esta muito alta?
A ca ixa de bob ina esta montada
corretamente?
A flange da bobina esta com rebarbas?

Linha inferior quebra
A bobina foi enrolada corretamente?
A bobina esta montada corretamente na
ca ixa?
A cai xa de bobina está com a linha corretamente enfiada?

Falha de pontos
A passagem de linha esta correta?
O tec ido esta firmemente pressionado
pela sapatilha?
O tipo e tamanho de agulha estão
corretos?
A agulha esta deformada?

Tecido não se move corretamente sob o pé-calcador

o pé-calcador esta corretamente mon tado na maqu ina?
O p é-catcacor esta aba ixado?
O comp rimento do ponto esta corretamente ajustado?
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