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Calcador aberto 
para quilting em 
movimento livre

Este calcador é útil para cerzidos e para quilting livre à máquina.

A ponta aberta do calcador permite que você veja as linhas riscadas no tecido ou a costura, o que é muito útil ao 
costurar linhas de quilt.

Modo de costurar

Para mais informações sobre a substituição de agulhas e calcadores, consulte o 
Manual de Operações.

Gire o volante para levantar a agulha e depois 
remova o calcador e o suporte do calcador.

2. Instale o calcador posicionando o pino do calcador 
em cima do parafuso de fixação da agulha e 
alinhe a parte inferior esquerda do calcador com 
a barra do calcador. Depois, aperte o parafuso do 
suporte do calcador com uma chave de fenda.

Abaixe os dentes de transporte.

Conecte o pedal para ter as duas mãos livres para 
guiar o material.

Em máquinas de costura onde se corta a linha da 
bobina logo após passá-la, puxe a linha deixando 
um longo pedaço de fio, sem cortá-la.

Selecione o ponto reto (posição da agulha no 
centro). O uso do ponto zigue-zague (satin) é 
opcional.

Para obter pontos balanceados, pode ser necessário 
ajustar a tensão da linha de cima.

Coloque o tecido embaixo do calcador. (Quando 
costurar tecidos grossos de difícil colocação sob 
o calcador, levante a alavanca do calcador um 
nível acima para poder colocar o tecido com 
mais facilidade.)

Na posição inicial de costura, pressione o botão 
de posicionar agulha duas vezes para abaixar a 
agulha e puxar a linha de baixo (bobina) para 
cima do tecido.
Em máquinas de costura que não possuem o 
botão de posicionar a agulha, gire o volante para 
levantar e abaixar a agulha uma vez a fim de 
puxar a linha de baixo para cima. 

Segure levemente as linhas de cima e de baixo, e 
costure uns quatro pontos para pespontar o início 
da costura. Terminando a costura, limpe as linhas 
excedentes conforme a seguir. Quando fizer um 
cerzido, corte a linha. Quando fizer um quilt 
livre, esconda a ponta da linha dentro do quilt 
com uma agulha manual e depois corte-a.  

Com uma mão em cada lado da agulha, guie o 
tecido com ambas as mãos para manter o tecido 
esticado.

Quando terminar de costurar, costure quatro 
pontos para pespontar e dar o mesmo acaba- 
mento às linhas como foi feito no início da 
costura. 

.

Não use força excessiva ao guiar o tecido. Isto pode causar a quebra da agulha, resultando em ferimentos.
Selecione a agulha apropriada de acordo com as camadas de materiais sobrepostas (tecido de cima, manta, tecido de baixo) e a linha que está sendo utilizada. A 
utilização da agulha #11 pode causar problemas com a tensão da linha ou quebrar a agulha.

1Moeda ou chave de fenda

1 Pino
2 Parafuso de fixação da agulha
3 Barra do calcador
4 Parafuso do suporte do 

calcador 


