
Calcador de vivos
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Informações

Finalidade

• Para criar e costurar vivos.

• Para trabalhar com cordões com até 5 mm de diâmetro.

Para sua segurança
Antes de usar este acessório, por favor leia o manual de instruções em
mão, bem como o manual da sua máquina.

Aplicações

Criar fita de vivo

> Coloque o calcador de vivos.

> Defina o ponto reto com a posição da agulha para o centro.

> Defina a tensão ideal da linha.

> Defina o comprimento do ponto para 2 – 3 mm.

> Dobre a fita em dois. Coloque a corda no meio dos dois tecidos e
encaixe no local.

> Guie a corda debaixo do veio correcto por debaixo do calcador.
(Fig. 1)

> Costure a fita junto com a corda o mais perto possivel da mesma. Se
necessário, ajuste a posição da agulha por, no máximo, 3 passos.
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Costure o vivo

> Coloque o calcador de vivos.

> Defina o ponto reto com a posição da agulha para o centro.

> Defina o comprimento do ponto para 2 – 3 mm.

> Coloque a fita de vivo no lado direito do primeiro tecido para que os
limites toquem no topo um do outro. (Fig. 2)

> Costure o vivo no sitio, guie a corda no pela ranhura esquerda.

> Coloque o lado direito da segunda camada de tecido sobre o lado
direito da primeira camada de tecido e prenda no sítio com alfinetes.

– O vivo fica entre as duas camadas de tecido. (Fig. 3)

> Posicione o projecto de costura debaixo do calcador de forma que a
costura de já foi cosida fique por cima. Se necessário, desloque a
posição da agulha para a direita por, no máximo, 3 passos, de modo
a que costura seja cosida perto do vivo.

> Cosa a fita de vido perto do vivo, guiando o cordão na ranhura
esquerda. (Fig. 4)
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