
Calcador para 
pregas/franzido

■ Partes do calcador de franzir e sua utilização
O braço de forquilha que se move para cima e para baixo é montado no prendedor de agulha. Ele se move junto com
a barra da agulha, possibilitando que a chapa de franzir se mova para trás e para frente.
Existem duas chapas no calcador de franzir. A chapa superior com a borda com dentes de serra é a chapa de franzir
e a chapa inferior é a chapa-guia. Quando a chapa de franzir se move para frente, os dentes pegam o tecido e força-o
para frente para criar franzido ou prega.
A alavanca de ajuste de espaçamento com marcações (1, 6, 12 & ✩) regula o número de pregas em cada ponto ou o
número de pontos.

1 Braço de forquilha

2 Parafuso de ajuste de esquerda-direita 

3 Parafuso de ajuste de trás-frente 

4 Projetor

5 Alavanca de ajuste de espaçamento

6 Parafuso de ajuste de profundidade das pregas e 
franzidos

7 Chapa de franzir 

8 Chapa-guia

2. Instale o calcador de franzir.
Enquanto encaixa a seção da forquilha 1 da alavanca de operação
do calcador de franzir no prendedor de agulha 2, coincida o pino de
retenção com a ranhura do suporte e instale o calcador de franzir.

■ Preparando a máquina de costura

!
Cuidado: Se a alavanca de ajuste de espaçamento (o número 5 apresentado acima) estiver inserida no furo 
de marca 1, o movimento da alavanca de operação será ligeiramente menor, tornando a instalação do calcador 

mais difícil. Quando instalar o calcador de franzir, instale-o depois que inserir a alavanca de ajuste de 
espaçamento 5 em um furo que não seja o 1.

1. Coloque a agulha na posição mais alta. Escolha o ponto reto (posição central) e coloque a alimentação 
na posição OFF.

!
Cuidado: Certifi que-se de escolher o ponto reto (posição central). Se for selecionado outro padrão, a agulha poderá 

entrar em contato com o calcador de franzir e causar danos ao equipamento. 

3. Verifi cando o furo da agulha

Abaixe o calcador de franzir, gire o volante lentamente para confi rmar a 
descida da agulha no centro do furo da agulha.

4. Posição do furo da agulha

!
Cuidado: • Quando instalar ou remover o calcador de franzir, tome cuidado para não empurrar a agulha com o 

dedo.
• Após a instalação do calcador de franzir, certifi que-se de levantar a agulha para a posição mais alta.

Se a agulha ainda estiver na posição baixa e o interruptor de alimentação for posicionado para ON, a
agulha poderá entrar em contato com o calcador de franzir e quebrar, causando danos ao equipamento.

1 Uma prega para 
cada ponto.

6 Uma prega a cada 
seis pontos.

12 Uma prega 
a cada doze 
pontos. 

✩ Ponto reto (sem 
pregas)

7. Ajuste o espaçamento entre as pregas
Mude a posição da alavanca de ajuste de espaçamento para realizar o ajuste.

8. Ajuste a largura das dobras

Gire o parafuso de ajuste de profundidade para a direita para pregas fundas 
e gire para a esquerda para pregas rasas. 
Posicione a alavanca de ajuste de espaçamento no furo “1” para fazer pregas 
rasas que viram franzidos.

■ Costura
1. Coloque o tecido.

Insira o tecido pela parte da frente inclinando-o entre a chapa de franzir 1 
e a chapa-guia 2.  Para prevenir que o tecido fi que preso nos ganchos da 
chapa-guia, insira um papel grosso 3 junto com o tecido quando inseri-lo. 
O papel grosso pode ser removido após o ajuste estar completo.

2. Use um tecido que está sobrando para realizar uma costura de teste e verifi que novamente o intervalo da dobra 
e a largura.
Ajuste a velocidade da costura para uma velocidade baixa. Coloque a mão levemente sobre o tecido para que ele não
fi que dobrado. Não puxe o tecido. Com isso, você poderá criar pregas mais atraentes. 

3. Insira o tecido que deseja utilizar no calcador de franzir e costure em baixa velocidade.

!
Cuidado:
• Certifi que-se de costurar em velocidade baixa.
• Não puxe o tecido em sua direção enquanto estiver costurando. 
• Quando soltar o tecido durante a operação e o tecido for puxado para frente, ele poderá se rasgar.  Certifi que-se de

puxar o tecido para a parte de trás do calcador de franzir para evitar que se enrosque nos ganchos de alimentação
do tecido.

• Este calcador de franzir é para tecidos fi nos e de espessura normal. Não o utilize com tecidos grossos ou duros.
• Certifi que-se de observar os cuidados acima para prevenir um mau funcionamento e ferimentos.

5. Coloque a agulha na posição mais alta e ligue a alimentação (ON).

6. No caso de uma máquina de costura computadorizada, selecione o ponto reto  (posição central) mais 
uma vez.
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Quando o projetor estiver na ranhura com a marca “1”, o material será franzido ou pregueado a cada ponto. Quando 
ele estiver na ranhura com a marca “6”, uma prega será produzida a cada 6 pontos e quando estiver na ranhura com a 
marca  “12”, uma prega será produzida a cada 12 pontos. Se desejar pontos sem pregas, ajuste o projetor na marca “✩”. 
Pregas criadas com número pares de pontos (6 ou 12) terão uma aparência melhor. Para evitar de quebrar a agulha ou 
danifi car o tecido, não puxe as pregas em sua direção enquanto estiver costurando ou após a sua conclusão.
Lembre-se de que o comprimento dos pontos determinará a profundidade das pregas e o espaçamento entre elas. Quanto 
menor o ponto, mais profundo será a prega.  

*1 Largura de ajuste possível
*2 Direita
*3 Esquerda
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!
Cuidado: Certifi que-se de utilizar uma chave de fenda que coincida com as ranhuras do parafuso de ajuste e aperte-o 

fi rmemente. Um parafuso frouxo pode causar a quebra da agulha e resultar em ferimentos.

Cuidado: Dependendo do comprimento do prendedor da agulha da máquina de costura que estiver utilizando, pode 
ser que não seja possível utilizar o calcador de franzir. Veja as ilustrações para confi rmar se este calcador 
pode ser utilizado ou não em sua máquina. A utilização não é possível com máquinas dos modelos P-1000/ 
PE-300S, PS2200, 2300, 2500, Star110, 120E, 130E e 140E.

Aplicação: O calcador de franzir permite criar franzidos decorativos em roupas, fronhas, aventais, vestidos, etc. com um aspecto totalmente profi ssional. O franzido 
pode ser feito com um avanço contínuo e preciso do tecido, permitindo que termine rapidamente o trabalho.

✩

  Se o orifício da agulha não coincidir na direção esquerda e direita, levante
o calcador de franzir e afrouxe o parafuso de ajuste de esquerda-direita.
Gire o volante lentamente em sua direção e abaixe o calcador de franzir 
de forma que a agulha caia no centro do furo do calcador de franzir. 
Use uma chave de fenda para apertar fi rmemente o parafuso de ajuste 
de esquerda-direita.

  Se o orifício da agulha não coincidir com a direção traseira e dianteira, 
levante o calcador de franzir e afrouxe o parafuso de ajuste de trás-frente.
Gire o volante lentamente em sua direção e abaixe o calcador de franzir 
de forma que a agulha caia no centro do furo do calcador de franzir.
Use uma chave de fenda para apertar fi rmemente o parafuso de ajuste
de trás-frente.

Quando costurar com 
uma margem de costura 
de 1 centímetro

Quando costurar com 
uma margem de costura 
de 3,5 centímetros.


