
Depois de unir as duas peças de tecido, este 
calcador pode ser utilizado para costurar pontos 
decorativos sobre a costura (ranhura). Costure 
dois pedaços de tecido juntos, utilizando um 
ponto reto. Pressione a costura para abri-la. 
Com o lado direito do tecido voltado para cima, 
coloque a guia do calcador na costura (ranhura). 
Selecione um ponto decorativo e costure.

Coloque borda do tecido junto à guia e costure.

XC6289-051

Ajuste a máquina para ponto reto, agulha à esquerda e selecione o comprimento desejado do 
ponto.

Este calcador para junção de bordas é usado para unir facilmente dois pedaços de tecido ou fi xar 
rendas ou adornos. É também utilizado para costurar bordas estreitas e pintucks (nervuras). A guia 
de metal central mantém peças perfeitamente alinhadas durante a união dos tecidos.

Calcador 
para Junção 
de Bordas

■ Costurando pontos de borda/pintucks

Ajustes da máquina de costura: Ponto reto (agulha posicionada à esquerda)

Atenção:
• Antes de costurar, certifi que-se de girar o volante em sua direção lentamente para verifi car se a agulha não esbarra no calcador, caso contrário, ferimentos 

podem ocorrer.
• Costure pontos de teste em um pedaço de tecido do mesmo tipo que você vai usar para a costura real.

■ Juntando duas bordas acabadas

1.  Coloque cada borda das duas peças de 
tecido ou adorno ao longo da guia do 
calcador, com lado direito do tecido 
para cima. 

1 Guia

Ajustes da máquina de costura:

Padrão: Zigue-zague elástico de 3 passos, pontos de união
Comprimento do ponto:   1, 5 a 3 mm
Largura do ponto: De 4 a 6 (abaixo de 5 quando usar máquinas de costura com 
 zigue-zague de 5 mm)

2. Costure segurando o tecido/adorno 
fi rmemente contra a guia do calcador 
para juntá-los.

■ Ponto decorativo

1 Guia

Troque o calcador existente pelo calcador de junção 
de bordas. 


