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Sobre a unidade para costura circular
Este dispositivo pode costurar padrões circulares que se graduam em intervalos de 5 mm, que variam de
30 mm a 130 mm de raio*, quando a posição da agulha central está selecionada. O dispositivo é instalado à
esquerda da agulha da sua máquina de costura. Com este dispositivo podem ser costurados pontos utilitários e
decorativos.
*

Raio= Distância do centro do círculo para qualquer ponto do círculo.

Observação
• Não é possível utilizar pontos decorativos com alimentação lateral nem pontos com largura acima de 7,0 mm. Use tecido
com espessura inferior a 4mm (aprox. 3/16”).

CUIDADO
• É necessária uma atenção especial com o pino de pivô; um manuseio inadequado pode causar ferimentos.
As crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com esta unidade. Quando a
unidade não estiver em uso, mantenha sempre o pino de pivô no indicador para evitar que se perca.

Acessórios inclusos
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No
1

Nome da peça
Unidade para costura circular

Código da peça
-

a
b
c
d
4

Tabela de
conversão
mm (f) polegada

2

Indicador
Alça/levanta para cima
Botão de liberação
Posição de ajuste do pino de
pivô
e Escala

130

5 3/16

120

4 3/4

110

4 3/8

100

4

90

3 1/2

80

3 3/16

70

2 3/4

60

2 3/8

50

2

40

3/2

30

13/16

2

Pino de pivô

XE6016-001

3

Parafuso de fixação
(2 parafusos. Um extra)

XE6022-001

4

Gabarito

XE6024-001

5

Manual de instruções

6

Calcador para tranças de reforço

SA141/F021N

7

Calcador para cordões

SA110/F013N

f Raio do círculo em mm
g Linhas angulares listadas em
graus, iniciando no 0 com
intervalos de 5 graus
h Centro

Este Manual

Observação
• Recomendamos que utilize a mesa extensora da
sua máquina de costura para um controle mais fácil
do tecido.
• Não levante a mesa extensora quando a unidade
para costura circular estiver instalada.
• O pino de pivô pode se soltar se você levantar o
tecido alimentado na unidade para costura circular.
Ao levantar o tecido, pressione delicadamente
sobre a parte de cima do pino de pivô.
• Ao costurar círculos pequenos ou utilizar tecidos
com texturas irregulares ou granuladas, é possível
que não consiga obter um círculo perfeito.
• Alguns calcadores como o de corte lateral não
podem ser utilizados com esta unidade, sempre
teste os calcadores de acessórios com a unidade.
• Quando utilizar esta unidade, teste a velocidade de
costura da sua máquina para conseguir melhores
resultados.
• Quando costurar pedaços grandes de tecidos ou
roupas, certifique-se de que o tecido ou a roupa não
fique preso ou enroscado na máquina criando
repuxos ou distorções no desenho.

Instalar a unidade para costura
circular
a

Coloque a unidade para costura circular à
esquerda como mostra a figura.
→ As duas linguetas da parte inferior da unidade se
encaixarão nos furos correspondentes da chapa da
agulha, de forma que a unidade fique plana sobre a
base da máquina.

40

b

30

Insira o parafuso da unidade para costura
circular no furo do parafuso do lado direito
da chapa da agulha (a).

a Parafuso de montagem
c

Aperte firmemente o parafuso com a chave de
fenda em forma de disco fornecido com a
máquina.

a Chave de fenda em forma de disco
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Costura de um círculo

c

Observação

Use um pedaço de entretela que seja maior
que a área do desenho, reforçando com um
pedaço pequeno de entretela no centro do
círculo quando utilizar um tecido fino ou a
mesma área do pino de pivô repetidamente.

• Passe a linha na agulha da máquina antes de
colocar o pino de pivô na unidade de costura
circular. A alavanca de enfiar a linha pode esbarrar
no pino, danificando o pino ou o mecanismo de
enfiar linha.
a

Levante a alça.

a
b
c
d

Lado do avesso do tecido
Entretela
Entretela de reforço
Área do pino de pivô

Observação
b

• O uso de uma entretela é sempre necessário ao
costurar em tecidos ou roupas para prevenir que se
estiquem ou enruguem. O tipo de tecido que vai ser
costurado determinará o tipo de entretela que deve
utilizado: permanente, fixada com ferro, temporária
ou adesiva.

Deslize o indicador para que coincida com o
tamanho de círculo desejado.

d

Insira o pino de pivô no centro do círculo
pelo lado direito do tecido.

Observação
• Não deslize o indicador segurando pelo pino de
pivô, isso poderá fazer com que o pino de pivô
entorte ou quebre.

a Pino de pivô
b Centro do círculo
c Lado direito do tecido

Observação
• Quando costurar um círuclo de diâmetro pequeno,
recomendamos fixar o tecido primeiro na unidade e
depois ajustar o indicador no tamanho desejado.
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e

Pressionando a parte de cima do pino de pivô,
insira a ponta do pino de pivô na marca “Y”
da unidade.

a Lado direito do tecido
b Lado avesso do tecido

g

Depois que terminar de costurar, sempre
pressione a tecla de liberação para remover o
pino e o tecido da unidade para costura
circular.

a Tecla de liberação

CUIDADO
• Não deixe o pino de pivô espetado no tecido ou na
unidade para costura circular. Isto pode resultar em
ferimentos pessoais ou danos na máquina.

f

Selecione o ponto desejado e costure
permitindo que o tecido avance suavemente,
certificando-se de não empurrar nem puxar o
tecido, o que pode resultar em um círculo
irregular.

5

Usar o gabarito de um quarto de
círculo

f

Quando combinar pontos utilitários ou decorativos
ou repetir um ponto individual, use o gabarito
fornecido como uma guia.
a

Marque o ponto do pivô (centro do círculo)
antes de costurar o tecido (a).

b

Selecione o ponto desejado e o tamanho do
círculo usando as marcas da unidade e depois
coloque o tecido na unidade.

c

Costure um ponto ou um padrão de
combinação de pontos (b).

d

Remova o tecido ou a roupa da unidade.

e

Com uma caneta que pode ser apagada,
desenhe duas linhas a partir do ponto do pivô,
uma no início do padrão do ponto (c) e outra
no final do mesmo (d).

a
b
c
d
g

a
b
c
d
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Ponto do pivô
Um ponto/Padrão com combinação de pontos
Começo do ponto
Final do ponto

Coloque o gabarito em cima do desenho,
alinhando o centro do ponto do pivô com a
marca central do gabarito (a). Depois,
coloque a linha de 0 grau (b) do lado direito
do gabarito ao início do ponto (c).

Centro do gabarito
Linha de 0 grau
Começo do ponto
Final do ponto

Verifique a linha no final do ponto (d) e
anote os graus aproximados. Com um círculo
medindo 360 graus, divida o comprimento do
ponto (a medida do grau/ponto) entre 360,
isso lhe dará uma contagem aproximada das
repetições do ponto. EXEMPLO: um ponto de
16 graus de comprimento: 360 dividido por
16 é igual a 22,5 repetições.

Observação
• Esta não é uma conta exata devido a diversas
variáveis, como por exemplo o tamanho do ponto,
tecido utilizado, linha e entretela. Dependendo do
ponto utilizado, poderá ajustar o comprimento do
ponto aumentando-o ou diminuindo-o para
conseguir um ajuste melhor de forma que o círculo
feche sem sobreposição ou falta (a).
• Sempre costure uma versão de teste do desenho
verificando o comprimento do ponto, la argura e a
direção da costura, assegurando-se de que sejam
apropriados para o seu projeto.
• Se o padrão se sobrepor, pode ser necessário fazer
mais cálculos .

b

Insira a trança através da guia antes de
instalar o calcador na máquina.

c

Aperte o parafuso e puxe a trança para a
parte de trás do calcador.

d

Instale o calcador na máquina.

e

Selecione o ponto desejado e costure a forma
circular guiando suavemente a trança.

Exemplo: padrão curto demais

a Final do ponto

Uso do calcador fornecido
Usando os calcadores fornecidos, você pode
embelezar seus projetos dando-lhes uma aparência
profissional com um toque pessoal.

■ CALCADOR PARA TRANÇA DE
REFORÇO
Pode-se utilizar uma grande variedade de tranças de
até 5 mm de largura, utilizando pontos retos,
zigue-zague e alguns pontos decorativos.

CUIDADO
• Não use este calcador quando costurar tranças em
tecidos densos de difícil penetração da agulha. Se o
fizer, pode causar a quebra da agulha, danos e/ou
ferimentos.
a

Afrouxe o parafuso da chapa da guia
deslizando a chapa para que se ajuste à
largura da trança.

a Chapa
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■ CALCADOR PARA CORDÕES
Você pode embelezar usando de 1 a 3 cordões de
linhas ou fios decorativos.
a

Insira os cordões, um por um, pelo lado
direito do calcador até suas respectivas guias
(para usar somente um cordão, use a guia
central).

b

Coloque os cordões embaixo e para trás do
calcador.

c

Selecione o ponto zigue-zague ou um ponto
decorativo e costure de forma circular
guiando suavemente os cordões.

Observação
• Quando costurar com ponto zigue-zague ou ponto
decorativo, ajuste a largura do ponto de forma que
seja um pouco maior que a largura da trança ou do
cordão.
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XE3529-001

