
1. Instale o calcador de pregar pérolas e lantejoulas.

2. Ponto sugerido Zigue-zague
 Largura do ponto 6 - 7 mm

Aplicação: Para embelezar roupas com fi adas de contas usando cordões com 
um diâmetro de até 4 mm. Prático para prender miçangas, pérolas 
e lantejoulas em decotes de roupas e em outros locais.

Use uma linha transparente (monofi lamento) para a linha de cima. Use uma linha de costura normal 
para a linha da bobina (selecione a linha de tamanho apropriado para o tecido que será costurando).

■  Preparativos para costura

Calcador para 
aplicação de pérolas 
e lantejoulas

■  Modo de costurar

Precaução: Certifi que-se de ajustar a sua máquina com a largura do ponto maior que 6 mm. 
A utilização de uma largura do ponto menor poderá causar a quebra da agulha, 
resultando em ferimentos.

 Comprimento do ponto 3,5 mm

Atenção: Quando utilizar este calcador em uma máquina de costura com o ajuste automático 
da tensão da linha, certifi que-se de preparar uma amostra do ponto e ajuste a tensão 
da linha antes de começar a costurar.

1. Quando colocar as fi adas de contas em cima do 
tecido.

● Coloque o tecido embaixo do calcador.

● Passe a fi ada de contas por entre o calcador e 
o tecido. Se estiver difícil de passar, levante o 
calcador mais um nível e passe as contas.

Costure ao longo das curvas do decote ou outras áreas que deseja enfeitar.

(Quando costurar na linha de decotes...) 

(Quando costurar ao redor das curvas)

Abaixe a agulha no tecido na parte de dentro da curva, levante o calcador e mude a direção.

(Quando cruzar a fi ada de contas)

1 Quando as contas que serão cruzadas tocar a frente do calcador, costure os pontos de reforço 
e corte a linha.

2 Abaixe o calcador tomando cuidado para que a parte de trás do calcador não bata na conta 
que está sendo cruzada e inicie a costura.

3 Costure a mão qualquer parte que esteja sem costura. 

* Costure pontos de reforço
**  Início

2. Quando fi xar fi ada de contas na borda externa do 
tecido.

● Coloque o tecido embaixo do calcador.

● Coloque a fi ada de contas no lado direito do tecido 
(como mostrado à esquerda), seguindo a borda 
dobrada.

● Enquanto costura, guie cuidadosamente o tecido de 
forma que a borda esquerda do ponto zigue-zague 
caia dentro de 1 - 2 mm da borda dobrada do tecido.
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