
Aplicação
Colocação fácil de fi tas de viés com largura inferior a 7 mm.

XA6839-001

Calcador para 
pregar fi tas de 
viés

Para trocar o calcador, remova o calcador que deseja substituir, insira a fi ta de viés no calcador de pregar viés seguindo as recomendações acima e 
instale o calcador na máquina.

COSTURA
● Fita de viés com bainha dobrada previamente

PONTOS

● Fita de viés sem bainha dobrada

Coloque a fi ta de viés na guia 
afunilada localizada no lado direito 
do calcador de pregar viés.

Use um objeto estreito e longo para 
puxar a fi ta pela parte interna da guia. 
Puxe a fi ta para fora pela parte de trás 
do calcador.

Para uso com fi tas de viés de até 7 mm de largura.

Passe a fi ta de viés (cortada a 2,5 cm) 
pelos sulcos da parte da frente da guia 
do calcador de pregar viés de forma 
que ambos os lados da guia fi quem 
alinhados com ambos os lados da fi ta. 

Use um objeto estreito e longo para 
puxar a fi ta pela parte interna da guia.

Enquanto se assegura de que ambos 
os lados da fi ta estejam sendo 
dobrados no interior do calcador de 
pregar viés, puxe a fi ta um pouco para 
fora pela parte de trás do calcador.

Depois, costure da mesma forma como na fi ta de viés com bainha 
dobrada previamente. 

Ponto reto (agulha na posição central)
Comprimento do ponto.............. 2 - 2,5 mm

Zigue-zague:
Largura do ponto....................... 2 - 3 mm
Comprimento do ponto.............. 1 - 1,5 mm

Fixe o calcador no suporte do calcador

Ajuste a agulha na posição esquerda 
ou direita de forma que fi que alinhada 
corretamente com a borda da fi ta de 
viés.
Se a agulha não fi car na posição 
desejada automaticamente, afrouxe 
o parafuso de posicionamento do 
calcador e deslize a guia para a 
esquerda ou direita para alinhar a fi ta 
com a agulha.

Coloque o tecido ao qual deseja aplicar a fi ta de viés embaixo da agulha 
e alinhe-o com o centro da guia. Guie o tecido e a fi ta de forma que a fi ta 
não escape da borda do tecido.

■ Instalação do calcador de pregar viés


