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Bem-vindo à família Singer 
de acessórios de costura. 

Se você faz quilt, confecciona, borda ou costura roupas, 
você encontrará muitas sapatilhas e acessórios que 
ajudarão você a economizar tempo e expressar sua 
criatividade. Este guia de acessórios Singer possui várias 
categorias de costura para ajudar você a selecionar a 
sapatilha certa para o tipo de costura que você preferir. 
Procure nas páginas a seguir inspiração e orientação sobre 
como é fácil desenvolver suas habilidades de costura e 
criar projetos bonitos e interessantes com acessórios da 
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Máquinas 
de costura 
e bordado Singer®

Para determinar quais sapatilhas e acessórios se ajustam à 
sua máquina de costura Singer, identifique seu modelo de 
máquina com base nas ilustrações apresentadas nas próximas 
páginas. As máquinas são codificadas por grupo. Cada 
código que for compatível com uma sapatilha ou um acessório 
será listado sob essa sapatilha ou esse acessório. Procure 
o código mostrado acima da máquina. Se o código da sua 
máquina não aparecer sob uma sapatilha ou um acessório, 
essa sapatilha ou esse acessório não poderá ser usado com 
a máquina. As instruções passo a passo ensinam como usar 
cada sapatilha. Se sua máquina não estiver listada abaixo, 
visite nosso site www.singer.com para obter mais informações.
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Série MA Série MB Série MC

Série CA

MÁQUINAS DE COSTURA E BORDADO SINGER®

Heavy Duty 
4411
4423
4432 HD
44S
5511
5523
HD6380
HD6330  (Denim)
CP6350M  
(Cosplay)

 

Talent 
5532
44S
3321
3323S
3323

Fashion/Inspiration
4205
4206
4210
4212
4218
4220
4228

Brilliance 
5400
5500
6160
6180
6199
6699
C5200

Simple
1732
2932
3116 
3221
3232
3210 Simple
3223 Simple
3229 Simple

Mechanical
1507
1507WC
1525/1725
1748
8280
8280L
8280 
 SMART II 
1105
1116
1120
1130
7020 
M1500
M1600
M2100
M2400
M3200
M3300
M3400
M3500

Promise
1408
1409
1412 Promise
1512 Promise II

Tradition
2250
2259
2263
2273
2277
2282

Fashionmate 
5200
5560
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MÁQUINAS DE COSTURA E BORDADO SINGER®

9900 
Quantum 9910
Quantum 9920
Quantum 9940
Quantum 9960
9985 Quantum Stylist Touch
9980 Quantum Stylist
9970
8060
C430

Computadorizada
2010  
7140
7640
ET-1
Futura 4060
H74
Stylist 9100
9340
9100 
Professional

Heavy Duty
HD6600
HD6700
HD6800

CC Series

CE Series

Curvy  
5625
8763
8767
8770
8780
Athena 2009

One/160 
SINGER® One
SINGER® One Plus
70
8768

Cosmo/Confidence 
S800 
5625
7256
7256 HC
7258
7285Q Patchwork
7363
7410
7412
7422 
7424
7426
7430
7436
7442
7444 
7446
7448
7462
7463
7464
7465
7466
7469
7469Q
7470
7563

CB Series



7

MÁQUINAS DE COSTURA E BORDADO SINGER®

GAMA IEF 
C240

Futura
FQ-4
SEQS-6000
SEQS-6700
5 Futura Quintet
8500Q Modern Quilter 

 
XL400 
XL420 
XL550
XL580

CD Series

EA Series

Superb / Legacy
EM200
SE300
SE340
C440Q
C440

14CG/14ET/14HD/14SH
14CG-754
14ET-754
14SH-644
14SH-654
14SH-744
14SH-754
14SH-764
14HD854

EB Series

SA Series

SE017 
S0100
S0105 
S010L 
HD0400S 
HD405S 
X5004-HD
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Costuras 
utilitárias
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SAPATILHA DE COSTURA AJUSTÁVEL 
#250029647 Código M/C: MA - MC, CA - CC, EA - EC

A sapatilha de constura ajustável fácil ajuda você a fazer costuras retas com 
precisão, independentemente da margem de costura que você precisa.  O 
pé tem uma extensão marcada com as margens de costura mais populares 
e um guia de tecido móvel que pode ser definido onde você precisa para o 
projeto que está fazendo. 

1. Encaixe a sapatilha de costura fácil na máquina
2. Certifique-se de que a agulha esteja na posição central
3. Use o guia para selecionar as margens de costura de ⅜”, ½”, ⅝”, 

¾” ou 1”.
4. Coloque o tecido sob a sapatilha do calcador com a borda dos 

tecidos ao longo do guia
5. Costure o ponto com a margem desejada.

SAPATILHAS PARA TECIDOS DELICADOS
#250052196   Código M/C: MA - MB, CA - CC, EA - EC

O pequeno orifício da agulha desta sapatilha evita que os tecidos finos ou leves 
sejam pegos nos arrastadores, causando franzimento ou pontos falsos.

1. Encaixe a sapatilha de ponto reto na máquina
2. Certifique-se de que a agulha esteja na posição central
3. Costure para obter pontos suaves

ACESSÓRIO PARA PONTO FLOR 
#250052596 Código M/C: MA - MB, CA - CC, EA - EC

Este adaptador de sapatilha permite que você use muitos tipos 
diferentes de encaixe nas sapatilhas disponíveis hoje. A alavanca de 
liberação rápida na parte traseira permite que o encaixe na sapatilha 
seja retirado para que a outra sapatilha possa ser conectada.

1. Desaparafuse a sapatilha e a haste.
2. Coloque o suporte da sapatilha com o parafuso fornecido com 

a máquina.
3. Encaixe a sapatilha adequada que for necessária para o tipo de 

costura desejada.

COSTURAS UTILITÁRIAS
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SAPATILHA DE USO GERAL 
#2500268 Código M/C:  MA, MB 

A sapatilha de uso geral pode ser usada para costuras na maioria dos 
tipos de tecido. Ela possui uma abertura larga da agulha que permite 
a costura de pontos de até 7 mm de largura ou costura reta com a 
agulha em várias posições. A parte inferior é plana para segurar o 
tecido firmemente no lugar. Ela também pode ser usada para costurar 
elásticos e remendos.

1. Encaixe a sapatilha de uso geral.
2. Selecione o ponto desejado e a posição da agulha e costure.

#250052096 Código M/C: MA - MB, CA - CC, EA - EC

COSTURAS UTILITÁRIAS
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SAPATILHA PARA BAINHA INVISÍVEL
#250059596 M/C Code: MA, MB, CA - CC, EA - EC

A sapatilha para bainha invisível permite que você faça o acabamento 
profissional dos seus projetos com uma bainha de máquina que é 
indetectável do lado direito. Use-a para fazer a bainha de calças, 
vestidos, saias, cortinas etc.

1. Encaixe a sapatilha para bainha invisível.
2. Defina a máquina para Ponto de bainha invisível ou Ponto de bainha 

invisível flexível.
3. Termine a barra da bainha. Em seguida, dobre e pressione. 
4. Volte para criar uma dobra de cerca de 1 cm da borda superior da 

bainha.
5. Posicione a bainha sob a sapatilha de modo que a dobra fique 

contra a guia no centro. Gire o botão no lado direito da sapatilha 
para ajustar a guia de modo que o ponto em ziguezague mais largo 
do ponto de embainhamento pegue apenas 1 ou 2 fios da dobra do 
tecido.

ENCAIXE DO CORTADOR LATERAL
#2500258           M/C Code: MA, MB, CA, CB

O encaixe do cortador lateral às vezes é chamado de sapatilha de 
corte e bainha, já que ele simultaneamente costura e corta o tecido 
enquanto você faz uma costura. Semelhante a uma Overloque, ele 
tem uma lâmina para aparar o tecido ao mesmo tempo que faz 
uma costura e seu acabamento. O cortador lateral dá às peças um 
acabamento profissional.

1. Posicione o encaixe do cortador lateral com o braço bifurcado sobre 
a coluna do parafuso da agulha e a haste na barra da sapatilha.

2. Prenda o encaixe. Remova a proteção/tampa transparente. 
3. Prenda cerca de 1 pol. no tecido que deve ser cortado.
4. Selecione o ponto desejado (geralmente em ziguezague ou 

rebatido).
5. Verifique a largura do ponto para ter certeza de que a agulha não 

baterá no dedo.
6. Posicione o tecido com a borda presa contra a lâmina e costure. O 

dedo do ponto mantém as costuras planas e lisas.

Observação: A tensão da máquina e o 
comprimento e a largura do ponto podem 
precisar ser ajustados dependendo do 
tecido.

Como dobrar o tecido

COSTURAS UTILITÁRIAS
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SAPATILHA PARA ZÍPER
#250051696 M/C Code: MA, MB, CA - CC, CE, EA - EC

Além de aplicar zíperes, a sapatilha para zíper pode ser usada para 
inserir sulcos ou costurar em áreas que podem ter mais volume em um 
lado do que no outro. Esta sapatilha é presa à direita ou à esquerda da 
agulha. Ela possui sulcos por baixo de cada lado para acomodar a fita 
do zíper ou a área volumosa.

Para costurar um zíper centralizado:
1. Alinhave a costura na qual o zíper será inserido. Faça 

permanentemente o restante da costura. Pressione abrir.
2. Posicione o zíper voltado para baixo e aberto, com a bobina alinhada 

à direita da costura. 
3. Encaixe a sapatilha para zíper na máquina no sulco esquerdo e 

costure o lado direito da fita do zíper somente na margem de costura, 
de cima para baixo.

4. Feche o zíper mantendo o zíper plano. Posicione o lado esquerdo do 
zíper na costura esquerda.

5. Encaixe a sapatilha para zíper na máquina no sulco direito e costure ao 
longo do lado esquerdo da fita do zíper somente na margem de costura.

6. Espalhe as porções de costura contra a parte externa da peça.
7. Com o lado direito da roupa para cima, marque a parte inferior do 

zíper com um alfinete. Faça o alinhavo manualmente pelas três 
camadas como guia, se desejar.

8. Passe a máquina pelas três camadas de cima para baixo, girando na 
parte inferior e seguindo a costura alinhavada. Reposicione a sapatilha 
do zíper no sulco esquerdo e repita no outro lado.

9. Remova o alinhamento da máquina da margem de costura para abrir 
a emenda.

Para costurar um zíper revestido:
1. Alinhave a costura na qual o zíper será inserido. Faça 

permanentemente o restante da costura. Pressione abrir.
2. Posicione o zíper aberto voltado para baixo, com a bobina alinhada à 

esquerda da costura.
3. Encaixe a sapatilha para zíper no sulco direito e costure o lado 

esquerdo da fita do zíper somente na margem de costura, de cima 
para baixo.

4. Feche o zíper e vire-o para cima, formando uma dobra de tecido entre 
a bobina do zíper e a costura alinhavada.

5. Reposicione a sapatilha para zíper no sulco esquerdo e faça a costura 
próximo à borda da dobra de cima para baixo.

6. Desdobre a peça de roupa, com o zíper voltado para baixo nas 
margens de costura.

7. No lado da face do tecido, marque a parte inferior do zíper com um 
alfinete. Alinhave manualmente o lado esquerdo da fita do zíper, se 
desejar.

8. Com o alinhavo como guia e a sapatilha para zíper no sulco direito, 
costure de cima para baixo. Gire na parte inferior e costure a emenda.

9. Remova a linha de alinhavo da máquina da margem de costura para 
abrir a emenda.

*Os modelos 4208 e 4212 exigem a peça da haste universal opcional Nº 
250052596

COSTURAS UTILITÁRIAS
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SAPATILHA PARA ZÍPER INVISÍVEL
#250061696 M/C Code: MA, MC*, CB, CC, EC

A sapatilha para zíper invisível é usada para aplicar um fechamento 
completamente oculto em peças de vestuário e itens de decoração para 
a casa – a costura não é visível na parte externa do tecido. A sapatilha 
tem uma abertura de agulha no centro e dois sulcos embaixo para 
acomodar as bobinas do zíper. Ao contrário de um zíper normal, um 
zíper invisível é inserido antes de qualquer parte da costura ser feita.

1. Abra o zíper e posicione o lado direito do zíper voltado para baixo no 
lado direito da peça de vestuário. A bobina do zíper será alinhada na 
linha de costura com a parte da fita na margem de costura. 

2. Encaixe a sapatilha para zíper invisível e posicione a bobina do zíper 
no sulco do lado direito da sapatilha.

3. Costure a partir da parte superior da costura até a sapatilha para 
zíper atingir a aba de puxar na parte inferior e faça a costura em 
retrocesso. (Não estique o tecido.)

4. Posicione o outro lado do zíper aberto voltado para baixo no lado 
esquerdo. A bobina do zíper será alinhada na linha de costura com 
a parte da fita na margem de costura. 

5. A bobina do zíper será posicionada no sulco no lado esquerdo da 
sapatilha.

6. Costure a partir da parte superior da costura até a sapatilha para 
zíper atingir a aba de puxar na parte inferior e faça a costura em 
retrocesso. (Não estique o tecido.) 

7. Feche o zíper. 
8. Substitua a sapatilha para zíper invisível com a sapatilha para zíper 

comum e faça o restante da costura.
9. Na borda inferior do zíper, costure cada lado da fita do zíper na 

horizontal, somente nas margens da costura. 

#250040996      M/C Code: CD

*Os modelos 4208 e 4212 exigem a peça da 
haste universal opcional Nº 250052596

Observação: Se a peça tiver uma costura 
ou desenho horizontal no tecido que precise 
coincidir, certifique-se de alinhar e prender 
ou alinhavar o zíper antes de costurar.

COSTURAS UTILITÁRIAS
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SAPATILHA PARA COSTURA DE 
BOTÕES 
#2250060196           M/C Code: MA, MB, CA, CC, EA, EC

A sapatilha para costura de botões mantém os botões em posição 
enquanto os prende à máquina de costura. Isso economiza tempo e 
costura com segurança os botões no tecido. Essa sapatilha também 
pode ser usada para fazer costuras no gancho e nos fechos dos 
furos.

1. Dependendo do modelo da sua máquina, ajuste a alavanca do 
abaixador dos dentes da máquina ou conecte a placa de cobertura 
do dente impelente.

2. Encaixe a sapatilha para costura de botões.
3. Posicione o botão sob a sapatilha – os orifícios do botão 

devem estar na área aberta azul da sapatilha. Esta área tem um 
revestimento emborrachado texturizado que mantém o botão na 
posição.

4. Defina a máquina para um ponto de costura de botão ou um ponto 
de ziguezague em configuração de comprimento 0.

5. Lentamente gire o volante em sua direção para ter certeza de 
que a agulha se insira no meio de cada furo do botão. Poderá ser 
necessário ajustar a largura do ponto até que a agulha passe pelos 
orifícios.

6. Faça de 6 a 8 pontos. Em seguida, dê um nó mudando para o 
ponto reto em 0 de comprimento para 3 a 4 pontos, verificando 
primeiro para assegurar que a agulha passe pelo furo. 

7. Se estiver usando um botão de quatro furos, reposicione o botão e 
repita o passo 6.

Observação: Se for necessária uma haste 
para facilitar a abotoadura, posicione um 
alfinete reto ou um palito sob o botão antes 
de costurar.

SAPATILHA PARA CHULEAR 
#250059796        M/C Code: MA - MC*, CA - CC, EA - EC

A sapatilha de chuleado é usada para evitar que as bordas do tecido 
se enrolem quando você faz overlock ou costura em zigue-zague a 
borda para evitar desfiamento. O uma barra de metal no centro do 
calcador mantém o tecido plano como o fio.

1. Aperte a sapatilha da Cobertura.
2. Coloque o tecido sob o calcador com a borda alinhada contra a 

guia do lado direito.
3. Selecione overloque, ziguezague ou outro ponto desejado.
4. Ajuste o comprimento. Ajuste a largura para que a agulha não bata 

na barra em o centro da abertura na sapatilha.
5. Costure, mantendo a borda do tecido alinhada contra a guia no 

calcador.

*Os modelos 4208 e 4212 requerem a peça de haste universal opcional

COSTURAS UTILITÁRIAS
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SAPATILHA PARA OVERLOQUE
#2500259 M/C Code: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

A sapatilha para overloque é usada para formar franzidos no tecido. 
Ela consegue franzir um único tecido ou franzir e prender a um 
segundo tecido plano simultaneamente. Funciona melhor em tecidos 
leves a médios. A sapatilha tem uma abertura de agulha grande 
para permitir várias posições de agulha e um rasgo que abre para a 
esquerda.

Para franzir uma única camada de tecido:
1. Conecte a sapatilha para overloque com segurança.
2. Coloque o tecido sob a sapatilha e costure.
3. Para uma margem de costura mais ampla, mova a agulha para a 

esquerda.
 
Para franzir e prender um segundo tecido plano simultaneamente:
1. Conecte a sapatilha para overloque com segurança.
2. Coloque o tecido a ser franzido sob a sapatilha para overloque com 

o lado direito para cima.
3. Coloque o tecido que será anexado ao tecido franzido na abertura a 

partir do lado esquerdo de abertura com o lado direito para baixo.
4. Costure, mantendo as duas camadas de tecido alinhadas, mas 

sem segurá-las para evitar que sejam transportadas enquanto são 
costuradas juntas.

Observação: Um ponto mais longo e uma 
tensão mais apertada produzirão franzidos 
mais completos.

SAPATILHA PARA BAINHA ENROLADA 
#2500260    M/C Code: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EC
  
A sapatilha para bainha enrolada enrola o tecido para envolver a 
borda crua enquanto a costura é feita. Ela funciona melhor em 
tecidos leves a médios. Essa sapatilha permite costurar rapidamente 
bordas profissionais acabadas para babados, cachecóis, 
guardanapos etc. 

1. Encaixe a sapatilha de bainha enrolada.
2. Dobre e pressione uma bainha dupla da largura da bainha acabada 

na parte de baixo do tecido – cerca de 1 a 1½ polegada. 
3. Coloque-a sob a sapatilha e costure alguns pontos ao longo da 

bainha dobrada.
4. Pare com a agulha no tecido, levante a sapatilha e posicione a 

bainha dobrada no funil ou na parte de rolagem da sapatilha.
5. Abaixe a sapatilha para bainha enrolada e continue a costurar, 

segurando o tecido verticalmente – o funil ou rolagem irá “rolar” 
o tecido para formar a bainha. 

Os modelos 4208 e 4212 exigem a peça da haste universal opcional Nº 
250052596

Observação: A sapatilha para bainha 
enrolada também pode ser 
usada para fios de soutache ou linhas 
decorativas. Insira o final do fio no funil e 
no sulco sob a sapatilha. Defina a máquina 
para um ponto ziguezague ou decorativo, 
ajustando o comprimento e a largura 
conforme desejado.

COSTURAS UTILITÁRIAS
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SAPATILHA ANTIADERENTE
#2500262            M/C Code: MA, MB, MC*, CA,CB, CC, CE, EA, EB, EC

A sapatilha antiaderente é às vezes chamada de sapatilha de teflon. 
É usada para costurar tecidos especiais, como couro, plástico, vinil e 
oleado. A superfície lisa na parte de baixo da sapatilha antiaderente 
permite que esses tecidos deslizem suavemente sob ela.

1. Encaixe a sapatilha antiaderente.
2. Selecione o ponto desejado. 
3. Ajuste o comprimento. 
4. Se os tecidos precisarem ser presos, faça isso na margem de 

costura, de modo que não sejam criados orifícios indesejados pelos 
alfinetes retos, ou use clipes de papel.

5. Depois de costurar, use um ferro frio e passe-o pelo pano para 
pressionar as costuras. 

*Os modelos 4208 e 4212 exigem a peça da haste universal opcional Nº 
250052596

#250041396      M/C Code: CD

Observação: Ao costurar esses tecidos 
difíceis, o comprimento do ponto muitas 
das vezes deve ser aumentado para evitar 
perfurações na linha de costura.

SAPATILHA DESLIZANTE 
#2500272  M/C Code: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

A sapatilha deslizante é usada para costurar tecidos mais grossos, 
malhas pesadas e tecidos texturizados ou à base de feltros. Também 
pode ser usada para costurar couro, vinil ou plástico. Esta sapatilha 
tem um rolo mais longo na frente e um conjunto de rolos menores na 
parte inferior para transporte uniforme de tecido.

1. Encaixe a sapatilha deslizante na máquina.
2. Selecione o ponto desejado.
3. Ajuste o comprimento. 
4. Se os tecidos de vinil, couro ou plástico precisarem ser presos, 

faça isso na margem de costura, de modo que não sejam criados 
orifícios indesejados pelos alfinetes retos, ou use clipes de papel.

5. Depois de costurar, use um ferro frio e passe-o pelo pano para 
pressionar as costuras.

*Os modelos 4208 e 4212 exigem a peça da haste universal opcional Nº 
250052596

Observação: Ao costurar esses tecidos 
especiais, o comprimento do ponto muitas 
das vezes deve ser aumentado para evitar 
perfurações nos tecidos.

COSTURAS UTILITÁRIAS
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SAPATILHA PARA SULCOS 
#250041596                         M/C Code: CD

A sapatilha para sulcos é usada para inserir vivos em costuras e 
bordas para um acabamento personalizado. Para vivos especiais, 
o cordão pode ser coberto com tecido. A visão clara permite que 
você veja o ponto de costura e a colocação dos vivos, veja a primeira 
linha de costura e ajuste a posição da agulha adequadamente para 
costurar ao lado da linha original.

1. Encaixe a sapatilha para sulcos na máquina.
2. Selecione o ponto reto com o comprimento médio do ponto.
3. Posicione uma camada de tecido com a face voltada para cima, coloque 

o vivo na parte superior e a outra camada de tecido voltada para baixo.
4. Verifique se todas as três camadas estão alinhadas com as bordas, 

mesmo no lado direito da sapatilha, e o vivo no sulco da sapatilha.
5. Costure alguns pontos para verificar o posicionamento do ponto.  

A posição da agulha pode precisar ser ajustada para garantir que a 
costura seja aplicada contra o cordão no vivo. 

Para fazer vivos personalizados:
1. Encaixe a sapatilha para sulcos na máquina.
2. Selecione o ponto reto com o comprimento médio do ponto.
3. Posicione o cordão no centro da tira de tecido oblíquo com o lado 

da face para fora.
4. Coloque-o sob a sapatilha para sulcos com a dobra e seguindo para 

a esquerda e as bordas cruas para a direita. 
5. Costure alguns pontos para verificar o posicionamento do ponto.  

A posição da agulha pode precisar ser ajustada para garantir que a 
costura seja aplicada contra o cordão no vivo.

COSTURAS UTILITÁRIAS
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Costura 
decorativa e 
artesanal



20

SAPATILHA DE PONTA ABERTA 
#250040796            M/C Code: CD

A Sapatilha de ponta aberta pode ser usado para aplicação de máquina, 
pontos decorativos e muitos tipos de adornamento de superfície.  O pé pro-
porciona uma visão clara da área de costura, e o túnel na parte inferior do pé 
permite que pontos densos ou cortes elevados sejam alimentados suave-
mente sob o pé.

1. Encaixe a sapatilha de ponta aberta na máquina.
2. Selecione ponto em ziguezague ou decorativo
3. Ajuste o comprimento e a largura do ponto conforme desejado.

SAPATILHA PARA PREGAR CORDÃO
#250006345 M/C Code: CA, EA, EB

Com a sapatilha para pregar cordão, o embelezamento da superfície 
pode ser adicionado a tecidos com cordões decorativos, linhas ou 
fios finos. Os sulcos na sapatilha mantêm os cordões paralelos e 
planos, guiando-os de volta para o sulco sob a sapatilha à medida 
que são costurados ao tecido. Essa sapatilha também pode ser 
usada para fazer franzido.

1. Encaixe a sapatilha para pregar cordão na máquina de costura.
2. Selecione ponto em ziguezague ou decorativo. Ajuste a largura para 

ser costurada sobre os cordões. O ponto selecionado deve usar o 
movimento para a frente, evitando pontos de movimento para trás.

3. Deslize os cordões da direita sob as guias e posicione-os nos 
sulcos. 

4. Puxe os cordões no espaço aberto atrás das guias. Puxe para trás 
e sob a sapatilha. Verifique se os cordões estão planos e paralelos. 
Amarre-os juntos atrás da sapatilha para mantê-los no lugar.

5. Coloque o tecido por baixo da sapatilha para pregar cordão e 
costure. Um estabilizador pode ser necessário para manter o tecido 
liso e macio.

COSTURA DECORATIVA E ARTESANAL
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SAPATILHA PARA PONTO RELEVO 
#250013901           M/C Code: MB, CA - CC, EB

A sapatilha de ponto relevo é usado é usado para criar textura de 
superfície cheia de curvas com acabamento em chenille sintético.  
O pé tem uma barra de metal elevada na parte central que permite 
mais linha no ponto enquanto você costura, produzindo pontos soltos 
longos, enquanto a abertura grande na parte de trás do pé permite 
que os pontos passem livremente.

1. Remova a sapatilha tornozelo do calcador da máquina.
2. Prenda a sapatilha de ponto relevo à máquina fixando-o com uma 

chave de fenda.
3. Para criar costuras com os laços intactos, selecione o ponto 

ziguezague.
4.  Costure uma única ou várias fileiras.
5. Para criar franzido de fiapos, selecione um ponto de acabamento. 

Os pontos de bloqueio nas laterais segurarão os pontos no lugar 
depois de aparar os laços. Use uma tesoura de linha e corte os 
laços.

SAPATILHA COM GUIA DE COSTUR
#250059896           M/C Code: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

A sapatilha com guia de costura paralela é usada para criar fileiras 
uniformemente espaçadas de pontos decorativos ou como um guia 
ao costurar pontos que têm movimento lateral.  As linhas de guia 
também são marcadas para garantir a precisão ao virar cantos.

1. Encaixe a sapatilha de costura parelela
2. Coloque linha na máquina.  As linhas decorativas podem ser usadas 

para as linhas superiores.
3. Selecione uma costura decorativa.
4. Use uma caneta de marcação de tecido para desenhar uma linha 

para indicar o centro da costura.
5. Coloque o tecido com estabilizador sob a sapatilha de costura 

paralela, alinhando a linha desenhada com a marcação central no 
pé.

6. Costure a primeira fileira
7. Reposicione o tecido à esquerda ou direita usando as linhas 

vermelhas na sapatilha para determinar a distância desejada entre 
as fileiras de costura.

8. Costure as fileiras subsequentes usando as linhas vermelhas no pé 
como guia enquanto costura.

COSTURA DECORATIVA E ARTESANAL
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SAPATILHA PARA PONTO ACETINADO
#250060296 M/C Code: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

A sapatilha para ponto acetinado é chamada também de apliquê 
ou sapatilha para uso especial. Ela é usada para costurar bordados 
decorativos, apliquês e outros enfeites de superfície em projetos. 
Essa sapatilha tem um túnel na parte inferior para permitir que o 
tecido costurado passe suavemente por baixo.

1. Encaixe a sapatilha para ponto acetinado na máquina.
2. Prepare o tecido e o apliquê. Adicione uma entretela destacável sob 

o tecido para reforçar a área em que serão aplicados os apliquês ou 
costuras decorativas. 

3. Solte ligeiramente a tensão da parte superior.
4. Selecione o ponto desejado. Os pontos em ziguezague são mais 

usados para apliquês.
5. Posicione o tecido com apliquê sob a sapatilha para ponto 

acetinado.
6. Ajuste o comprimento do ponto — os pontos devem estar 

próximos, mas não sobrepostos.
7. Ajuste a largura do ponto — os pontos devem cobrir a borda crua 

da aplicação.
8. Costure ao redor da aplicação inteira cobrindo completamente as 

bordas cruas.

Observação: Linhas metálicas, de tweed ou 
outras linhas decorativas podem ser usadas 
na parte superior da máquina. Mantenha o 
fio para uso geral na bobina

COSTURA DECORATIVA E ARTESANAL
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Observação: Um fio de contraste produzirá 
uma dobra mais pronunciada.

Agulha dupla Style 2025 
Nº D043090 (ponta regular tamanho 4 mm 90)
Nº D07419 (alongamento de 4 mm)

SAPATILHA PARA NERVURAS 
#2500264 M/C Code: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

A sapatilha para nervuras é usada para costuras tradicionais, enfeitar 
roupas, toalhas de mesa e roupas de cama. Geralmente, essa 
sapatilha é usada com uma agulha dupla (SINGER® 2025) para criar 
dobras elevadas uniformemente espaçadas no tecido. Ela funciona 
melhor em tecidos leves e médios. Uma série de sulcos na parte 
inferior da sapatilha impede que as dobras sejam achatadas e serve 
como guias para costurar filas paralelas de dobras.

1. Encaixe a sapatilha para nervuras.
2. Insira uma agulha dupla estreita.
3. Conecte dois carretéis de linha à máquina.
4. Aumente a tensão da linha superior. 
5. Defina a máquina para um ponto reto.
6. Usando uma ferramenta de marcação, marque a primeira linha de 

costura (pode ser reta ou ondulada).
7. Posicione o tecido sob a sapatilha, alinhando a marcação com o 

centro da sapatilha e costurando a primeira dobra. 
8. Para costurar a segunda dobra, posicione a primeira dobra em um 

dos outros sulcos. O sulco usado determinará o espaçamento das 
dobras. 

*Os modelos 4208 e 4212 exigem a peça da haste universal opcional Nº 
250052596

SAPATILHA DE PONTA ABERTA 
TRANSPARENTE 
#250059696 M/C Code: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, EA, EB, EC

A sapatilha de ponta aberta transparente é perfeita para apliquês, 
costuras decorativas e enfeites de superfície, como a aplicação 
de acabamentos. Ela oferece uma visão desobstruída da costura 
enquanto ela é feita, já que não há ponte entre as pontas. Há também 
um sulco na parte inferior da sapatilha para permitir que a costura ou 
o enfeite passem suavemente.

1. Encaixe a sapatilha de ponta aberta transparente.
2. Selecione ponto em ziguezague ou decorativo.
3. Ajuste o comprimento e a largura do ponto conforme desejado.

Observação: Para alinhar várias linhas de costura, 
desenhe linhas de guia com uma caneta de 
marcação. Use um estabilizador sob o tecido para 
evitar o enrugamento.

COSTURA DECORATIVA E ARTESANAL
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SAPATILHA PARA COSTURAR MIÇANGAS
#250041296 M/C Code: CD

Use a sapatilha para costurar miçangas para facilmente costurar 
miçangas, cordões, fios, lantejoulas ou outros arremates. O sulco 
profundo na parte inferior da sapatilha permitirá que os vivos ou as 
miçangas sejam facilmente costurados.

1. Encaixe a sapatilha para costurar miçangas na máquina.
2. Passe uma linha de monofilamento transparente na parte de cima da 

máquina e uma linha de costura regular na bobina.
3. Selecione o ponto em ziguezague.
4. Posicione as miçangas ou outro arremate no sulco da sapatilha. Isso 

guiará o arremate quando ele for costurado.
5. Coloque o tecido sob a sapatilha para costurar miçangas. Os arremates 

podem ser costurados na borda ou em qualquer lugar no tecido.
6. Ajuste a largura do ziguezague para acomodar a largura do arremate. 

Gire o volante para permitir que a agulha vá para a esquerda e para 
a direita para testar se a agulha irá passar pelo acabamento e não se 
quebrar.

7. Costure lentamente.

SAPATILHA PARA UNIR BORDAS
#250040896 M/C Code: CD

A sapatilha para unir bordas é usada para costurar duas peças de 
tecido, renda ou arremate lado a lado. Ela também pode ser usada 
para costura na vala, costura de borda e acabamento Hong Kong.  
A guia vertical no centro da sapatilha garante que sua costura 
permaneça perfeitamente reta. 

1. Encaixe a sapatilha para unir bordas na máquina.
2. Posicione os tecidos ou arremates de cada lado da guia central.
3. Selecione ziguezague, pena, ziguezague multielástico ou outro 

ponto desejado.
4. Ajuste a largura do ponto para prender os tecidos em ambos os 

lados da guia central na sapatilha para unir bordas.
5. Faça a costura mantendo os tecidos ou arremates alinhados com a 

guia central.
Observação: É mais fácil usar rendas ou 
arremates com um cabeçote plano.

COSTURA DECORATIVA E ARTESANAL
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SAPATILHA PARA COSTURA DE VÁ-
RIAS LINHAS
#250040496 M/C Code: CD

A sapatilha para costura de várias linhas é usada para criar linhas de pontos 
decorativos espaçadas uniformemente ou como um guia ao costurar pontos 
que têm movimento lateral. As guias também são marcadas para garantir a 
precisão ao virar os cantos.

1. Encaixe a sapatilha para costura de várias linhas.
2. Passe a linha na máquina. As linhas decorativas podem ser usadas 

para a passagem superior.
3. Selecione um ponto decorativo.
4. Use uma caneta marcadora de tecido para desenhar uma linha para 

indicar o centro da costura.
5. Coloque o tecido com o estabilizador sob a sapatilha para costurar várias 

linhas, alinhando a linha desenhada com a marcação central na sapatilha.
6. Faça a primeira linha de costura.
7. Reposicione o tecido para a esquerda ou para a direita usando as 

linhas vermelhas na sapatilha para determinar a distância desejada 
entre as linhas de costura.

8. Costure as linhas subsequentes usando as linhas vermelhas na 
sapatilha como guia ao costurar.

Observação: Ao costurar pontos 
decorativos com movimento lateral, 
mantenha a linha traçada e as linhas 
vermelhas na sapatilha paralelas umas às 
outras enquanto faz a costura.

SAPATILHA PARA SOUTACHE
#250041496 M/C Code: CD

A sapatilha para soutache foi projetada para permitir que você 
costure cordões, fios, linhas pesadas ou arremates para adicionar 
enfeites aos projetos. O laço na frente da sapatilha guia as linhas, fios 
ou cordões ao fazer a costura.

1. Posicione o fio, o cordão ou as linhas no laço na frente da sapatilha 
para soutache na abertura e, em seguida, para trás e no túnel na 
parte de baixo da sapatilha.

2. Encaixe a sapatilha para soutache na máquina.
3. Selecione ziguezague ou outro ponto.
4. Ajuste a largura do ponto para cobrir o fio, o cordão ou as linhas.
5. Posicione um retalho de tecido sob a sapatilha para verificar a 

costura.  
Ajuste conforme desejado.

6. Costure prendendo o arremate durante a costura.

COSTURA DECORATIVA E ARTESANAL



26

COSTURA DECORATIVA E ARTESANAL

SAPATILHA PARA COSTURAR 
BABADOS
#2500270 M/C Code: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

A sapatilha para costurar babados é usada para criar pregas e 
franzidos perfeitamente espaçados. Ela também pode fazer babados 
plissados ou franzidos que são costurados simultaneamente em um 
projeto.

Partes da sapatilha para costurar babados:

a. Regulador de babado — determina a frequência das dobras 
     1 = cada ponto cria uma dobra 
     6 = a cada 6 pontos, é criada uma dobra 
     12 = a cada 12 pontos, é criada uma dobra 
     • = não se criam dobras

b. Parafuso ou Indicador de ajuste — determina a profundidade das 
dobras (Configurações 0-8, com 0 para a menor plenitude e 8 para 
as pregas mais profundas)

c. Lâmina de costura de babado — forma as pregas ou franzidos 
empurrando o tecido até a agulha

d. Lâmina separadora — placa inferior do encaixe
e. Guias separadoras — slots para guiar a borda do tecido

Para fazer um babado ou franzido:

1. Remova a sapatilha regular e coloque a sapatilha para costurar 
babados – o braço do garfo contorna o gancho do parafuso da 
agulha – e, em seguida, prenda-a à haste com o parafuso. Aperte o 
parafuso. 

2. Defina a máquina para um ponto reto.
3. Ajuste o comprimento do ponto. (Um comprimento de ponto menor 

cria pregas mais próximas.)
4. Verifique se a agulha passa pelo orifício do encaixe de babados. 
5. Posicione o tecido com o lado direito para cima entre a lâmina de 

babado e a lâmina separadora e sob a primeira guia separadora. 
6. Empurre a lâmina em direção à agulha.
7. Costure as pregas ou franzidos.

Para fazer um babado e prender ao tecido em uma operação:

8. Siga os passos 1-4 e prossiga com o passo 9.
9. Posicione o tecido em que será feito o babado ou franzido com 

o lado direito para baixo, entre a lâmina de babado e a lâmina 
separadora e sob a primeira guia separadora. 

10. Coloque o tecido que permanecerá plano virado com o lado direito 
para cima, entre a lâmina do separador e os dentes da máquina e 
sob a primeira guia separadora.

11. Empurre a lâmina em direção à agulha. 
12. Abaixe a sapatilha e costure.

Observação: Sempre use retalhos do tecido 
para testar as configurações antes de fazer 
a costura no seu projeto.
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COSTURA DECORATIVA E ARTESANAL

SAPATILHA DE PONTO FLOR
#2500261 M/C  Code: CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Com a sapatilha de ponto flor, belas flores e outros desenhos 
circulares podem ser criados. Use várias linhas, pontos, 
configurações de tamanho ou agulha dupla para enfeites exclusivos.

1. Solte os dentes da máquina ou cubra-os.
2. Defina a configuração de pressão para a opção mais alta, se 

aplicável.
3. Posicione a alavanca na sapatilha de ponto flor no gancho da agulha 

e prenda-a à haste com o parafuso. Aperte com firmeza.
4. O tamanho da flor pode ser ajustado com o parafuso na sapatilha. 

Solte o parafuso e mova a marca de ajuste no centro da abertura da 
sapatilha: 
 
Mova para + para fazer uma flor maior 
Mova para - para fazer uma flor menor 
 
Em seguida, aperte o parafuso. 

5. Selecione o ponto desejado. Não selecione pontos decorativos que 
utilizem movimento para trás.

6. Ajuste a largura do ponto..
7. Puxe a linha da bobina para a parte superior da máquina.
8. Coloque o tecido sob o acessório em que o enfeite é desejado.
9. Segure as linhas e costure alguns pontos. Pare e prenda as linhas. 

Continue costurando.
10. Quando o desenho estiver concluído, levante a sapatilha e puxe 

os fios deixando o comprimento suficiente para puxar para trás e 
dar um nó.

Observação: Se estiver usando uma agulha 
dupla, ajuste a máquina para agulha dupla 
ou ajuste a largura do ponto para 2 ou 
menos. O estabilizador pode ser necessário 
para evitar que o tecido enrugue.
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Quilting
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SAPATILHA 1,4” GUIA DE COSTURA
#250051996               Código M/C:  CA, CC, EA - EC 

A sapatilha de ¼” permite que você alimente seus pedaços de quilt 
através da máquina de costura com uma margem exata de um quarto 
de polegada.  As marcações laterais indicam ⅛” e ¼” na frente e atrás 
do orifício da agulha para facilitar a partida e a parada e a perfeição em 
pivotamento de cantos.

1. Encaixe a sapatilha com guia de ¼” na máquina.
2. Selecione o ponto reto e centralize a posição da agulha.
3. Coloque o tecido sob a sapatilha do calcador com a borda dos tecidos 

ao longo do guia. 
4. Costure para obter costuras precisas de ¼”.

Q U I LT I N G

SAPATILHA PARA TRABALHOS DE 
MONTAGEM DE ¼ POL.
#2500267                               M/C Code: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE ,EA, EC

A sapatilha de trabalhos de montagem de ¼ pol. é usada para fazer a 
costura perfeita de ¼ pol. Ela também pode ser usada em pequenos 
projetos com pequenas margens de costura, como roupas de bebê e 
roupas de bonecas. As linhas de guia vermelhas na sapatilha ajudam-
no a girar com precisão os cantos! 

1. Encaixe a sapatilha de ¼ pol.
2. Selecione o ponto reto e a posição central da agulha.
3. Alinhe a borda cortada do tecido ao longo da borda direita da 

sapatilha.
4. Costure para obter emendas precisas de ¼ pol. 

*Os modelos 4208 e 4212 exigem a peça da haste universal opcional Nº 
250052596

#250041696 M/C Code: CD
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SAPATILHA DE COSTURA NA VALA
#250041196 M/C Code: CD

A sapatilha de costura na vala ajuda a fazer com precisão as costuras 
de colchas remendadas, roupas e outros projetos. Essa sapatilha 
também tem guias para girar os cantos uniformemente.

1. Encaixe a sapatilha de costura na vala.
2. Passe a linha com a cor desejada ou de monofilamento na parte 

superior da máquina e rosqueie para coincidir com a parte inferior 
da colcha na bobina.

3. Selecione o ponto reto com a posição central da agulha.
4. Posicione os tecidos de quilting em camadas com a parte superior 

do quilting voltada para cima.  
A guia da sapatilha deve se alinhar com a costura (vala) do quilt. 

5. Costure na vala das costuras de quilt conforme desejado, mantendo 
o tecido ao longo da guia da sapatilha.

Q U I LT I N G

Observação: Essa sapatilha também é 
usada para costurar monogramas de mão 
livre e outros desenhos, selecionando o 
ponto em ziguezague.

SAPATILHA PARA CERZIR/ 
MOVIMENTO LIVRE 
#2500263 M/C Code: CB, CC, EA
#250059996 M/C Code: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

A sapatilha para cerzir/movimento livre dá melhor visibilidade ao redor 
da sapatilha ao fazer quilting de movimento livre. A ponta fechada 
ajuda a evitar que linhas ou tecidos fiquem presos na sapatilha, 
especialmente ao costurar tecidos de renda.
 

1. Remova a sapatilha e o tornozelo da sapatilha.
2. Solte ou cubra os dentes da máquina.
3. Prenda a sapatilha de movimento livre, certificando-se de que o 

braço de metal esteja no gancho da agulha. Aperte o parafuso com 
segurança.

4. Selecione um ponto reto e a posição central da agulha. O 
comprimento do ponto não importará, uma vez que será 
determinado pelo movimento do tecido.

5. Posicione o tecido sob a sapatilha e leve a linha da bobina até a 
parte superior.

6. Segurando ambas as linhas, comece a costurar movendo o tecido 
em um movimento suave com uma velocidade consistente.

*Não se encaixa na 4210, 4212 e 4220
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Q U I LT I N G

QUILT LIVRE
#250041096 M/C Code: CD

A sapatilha de quilt livre oferece uma visão desobstruída para costura 
de movimento livre ou bordo livre em torno de quilts de trabalho de 
montagem ou desenhos bordados.

1. Encaixe a sapatilha de quilt livre.
2. Solte os dentes da máquina ou cubra-os.
3. Passe a linha na máquina e na bobina.
4. Selecione o ponto reto. O comprimento do ponto não importará, 

uma vez que será determinado pelo movimento do tecido.
5. Pratique a costura em um retalho de tecido para obter a sensação 

de mover o tecido suavemente.
6. Comece a costurar no projeto. Para iniciar e terminar a costura, tire 

vários pontos sem mover o tecido para travar a costura.

SAPATILHA PARA TRANSPORTE 
DUPLO
#250060096 M/C Code: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

A sapatilha para transporte duplo facilita muito a combinação de 
xadrez ou listras, costurando várias camadas de tecido, como quilt, 
costura de tecido à base de feltro ou escorregadio. Esta sapatilha 
tem seu próprio conjunto de dentes impelentes que trabalham em 
conjunto com os dentes da máquina para melhorar o fluxo do tecido. 
A sapatilha para transporte duplo prende firmemente a camada 
superior ou as camadas de tecido, enquanto sua máquina de costura 
transporta o tecido pela parte inferior. Xadrezes, listras e camadas de 
quilt ficam perfeitamente alinhadas, e couros, camurças, vinis e outros 
tecidos problemáticos fluem facilmente através de sua máquina.

1. Remova a sapatilha e o tornozelo da sapatilha.
2. Posicione o braço da sapatilha móvel sobre o parafuso do gancho 

da agulha e fixe-o à haste da máquina com o parafuso. Aperte com 
firmeza.  
 
Observação: Conforme a agulha sobe e desce, os dentes da 
máquina também se movem para cima e para baixo, puxando 
a camada superior de tecido uniformemente junto com o tecido 
inferior. 

3. Selecione o ponto reto, em ziguezague ou outro ponto desejado. 
Não selecione pontos com muitos pontos para trás.

4. Coloque os tecidos sob a sapatilha para transporte duplo e costure.
#2500271.06 M/C Code: MA, MB, CA, CB, EA
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MESA EXTENSORA HD
#250051396 HD6600, HD6700, HD6800

Perfeito para costurar projetos grandes ou acolchoados. Encaixa 
facilmente no braço livre da máquina. Pernas dobráveis   para 
armazenamento.

1. Crie resultados profissionais facilmente.
2. Oferece estabilidade/suporte extra ao costurar projetos maiores
3. Encaixa facilmente no braço livre da máquina
4. Pernas facilmente dobráveis para armazenamento

MESA EXTENSORA HD MECÂNICA
#250051596 

Perfeito para costurar projetos grandes ou acolchoados. Encaixa 
facilmente no braço livre da máquina. Pernas dobráveis   para 
armazenamento.
 

1. Crie resultados profissionais facilmente.
2. Oferece estabilidade/suporte extra ao costurar projetos maiores
3. Encaixa facilmente no braço livre da máquina
4. Pernas facilmente dobráveis para armazenamento

Funciona com as seguintes máquinas:
5511 para serial No ZHV1925306001
5523 para serial No ZHV1925703001
4411 para serial No ZHV1924003001
4423 para serial No ZHV192330500
4432 para serial No ZHV1923802001
4452 para serial No ZHV1926209001
Denim - HD6330

Q U I LT I N G
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MESA EXTENSORA DE BASE LEVE
#250033296 M/C Code: CD

A mesa extensora de base leve é perfeita para costurar grandes 
projetos ou para fazer quilting. Ela tem uma régua na frente para 
uma referência rápida ou para agir como guia, e as pernas de 
altura ajustável fornecem maior estabilidade. Medição da extensão 
(polegadas):  
15,75 C x 10,13 L x 1,25 A

1. Basta retirar o compartimento de armazenamento removível para 
acessar o braço livre da máquina

2. Deslize a extensão da base na máquina.
3. Ajuste a altura das pernas conforme necessário para fornecer um 

MESA EXTENSORA COM BASE GRANDE
#250032496 M/C Code: EB

A mesa extensora de base grande fornece uma superfície estável e 
nivelada para costurar projetos maiores, como quilts. Tem uma régua 
na frente para uma referência rápida ou para agir como guia. 

1. Basta retirar o compartimento de armazenamento removível para 
acessar o braço livre da máquina

2. Deslize a extensão da base grande na máquina.

Q U I LT I N G
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Presser Feet Kits
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SINGER® ROAD SHOW PRESSER FEET KIT
#u2-SU5-021 

This set features nine presser feet and a twin needle in a singer display case.

Included are: 
 
 Blind Hem Foot 
 Cording Foot 
 Even Feed Foot 
 Free Motion/Darning Foot 
 Gathering Foot 
 Overcasting Foot 
 Rolled Hem Foot 
 Satin Stitch Foot 
 Straight Stitch Foot 
 Twin Needle, Size 90/14

P R E S S E R  F E E T  K I T S
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The specially designed ”Embroider & 
Shine” collection is made of 5 units in 
various shapes to give you unlimited 
variety! You can find them, plus 3 ready-
made combinations, as free downloads 
at husqvarnaviking.com/shine.

1

Embroider  
&  

Shine 

Pillow

Bordado
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The specially designed ”Embroider & 
Shine” collection is made of 5 units in 
various shapes to give you unlimited 
variety! You can find them, plus 3 ready-
made combinations, as free downloads 
at husqvarnaviking.com/shine.

1

Embroider  
&  

Shine 

Pillow

B O R D A D O

BASTIDOR DE BORDADO INFINITO
#250031796 M/C Code: EB

O bastidor infinito torna muito simples criar bordas para roupas e 
projetos de decoração de interiores. O tamanho do bastidor é de  
7 pol. x 4 pol. (180 mm x 100 mm) e inclui seis desenhos de borda.

1. Coloque o tecido e o estabilizador no bastidor.
2. Alinhe o tecido com a guia no lado direito do bastidor.
3. Encaixe o gancho no lugar para prender seu tecido no aro.
4. Quando o bordado estiver completo, um ponto de salto 

(alinhamento) marca o ponto correspondente para o posicionamento 
perfeito do próximo bordado. 

5. Desprenda o gancho para liberar o tecido e o estabilizador. 
6. Deslize o tecido e o estabilizador para a frente e alinhe a agulha com 

o ponto de salto.
7. Certifique-se de que o tecido esteja alinhado com a guia no lado 

direito do bastidor.
8. Encaixe o gancho de volta no lugar e continue bordando.

BASTIDOR DE BORDADO DE 5 X 7 
POL.
#250031696 M/C Code: EB

Muitos desenhos de bordados comerciais são designados com 5 x 
7 pol. de tamanho, o que torna este bastidor perfeito para bordar 
esses desenhos. Ele mantém seu tecido esticado e permite o 
posicionamento preciso do seu desenho de 5 x 7 pol. Ele também 
elimina o uso de excesso de estabilizador ao usar um bastidor maior 
do que o necessário. Seis desenhos de bordado de 5 x 7 pol. para 
download gratuito estão incluídos.

1. Solte o parafuso no bastidor e remova a seção interna.
2. Coloque o tecido e o estabilizador na parte externa do bastidor.
3. Posicione a seção interna do bastidor sobre o tecido e o 

estabilizador e pressione para baixo para que o bastidor interno 
deslize para dentro do bastidor externo.

4. Aperte o parafuso. Puxe o tecido até ficar homogêneo e esticado.
5. Posicione o bastidor na máquina e inicie o bordado.



40

Acessórios 
adicionais
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BOBINAS
#250061096 M/C Code: MA, MB, CC, CD, EB

Pacote com dez de classe de plástico 15

BOBINAS 
#250052496 M/C Code: CB, EA 

Pacote com dez de classe de plástico 15J

CAIXA DE BOBINA
#2500269 M/C Code: MA

Perfeito como um estojo de carretéis de reposição para cos-
tura especial, como trabalho de quilting.  Costure facilmente 
com linhas mais grossas ajustando o parafuso de tensão no 
estojo de carretéis.

A C E S S Ó R I O S  A D I C I O N A I S
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Costura de 
overloque e 
decorativa
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SAPATILHA PARA APLICAÇÃO DE 
ELÁSTICO 
#250060396 M/C Code: SA

A sapatilha para aplicação de elástico é usada para esticar e 
prender elásticos a um projeto. A quantidade de esticamento pode 
ser ajustada facilmente. A sapatilha também pode ser usada para 
prender uma fita de apoio a uma costura para evitar o esticamento.

Ajuste da Overloque: 
Agulhas: Uma ou duas
Tipo de ponto: Overloque de três linhas ou ponto de segurança falso de 
quatro fios ultraelástico
Comprimento do ponto: 4
Transporte diferencial: Normal
Faca superior: Engatada ou desengatada

1. Solte o parafuso e puxe a guia para a esquerda.
2. Insira o elástico pela abertura e puxe para a parte de trás 

da sapatilha.
3. Reposicione a guia e aperte o parafuso.
4. Encaixe a sapatilha para aplicação de elástico na máquina.
5. Ajuste a quantidade de esticamento desejado com o parafuso de 

ajuste na parte superior da sapatilha.
6. Posicione o tecido com o lado do avesso sob a sapatilha até a 

posição desejada.
7. Costure levemente puxando o elástico para a parte traseira da 

máquina. Tenha cuidado para não cortar o elástico durante a 
costura.

Observação: Se desejado, o elástico 
costurado pode ser esticado, virado para 
baixo e costurado com uma máquina de 
costura regular, usando um ponto em 
ziguezague ou um ponto reto.

SAPATILHA PARA BAINHA INVISÍVEL 
#250060496 M/C Code: SA

A sapatilha para bainha invisível costura a bainha, encobre a borda e 
corta tudo em uma única etapa. A costura ocorre no lado do avesso 
do tecido, e os pontos mal tocam o lado direito do tecido.

Ajuste da Overloque:
Agulha: Agulha direita
Tipo de ponto: Overloque de três linhas
Comprimento do ponto: 3- 4
Transporte diferencial: Normal
Faca superior: Engatada

1. Encaixe a sapatilha para bainha invisível.
2. Dobre a bainha. Pressione
3. Vire a bainha contra o lado direito do tecido, deixando cerca de ¼ 

pol. (6 mm) da bainha exposta.
4. Posicione a dobra da bainha contra a guia da sapatilha.
5. A posição da guia pode ser ajustada soltando o parafuso, movendo 

a guia e, em seguida, reapertando o parafuso.
6. Costure guiando o tecido para que a costura apenas pegue a borda 

dobrada.

Observação: Em um pedaço do tecido, 
teste a costura para ter certeza de que ela 
está pegando apenas a borda da dobra 
antes de fazer a bainha no projeto.

COSTURA DE OVERLOQUE E DECORATIVA
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SAPATILHA PARA OVERLOQUE 
#250060596 M/C Code: SA

A sapatilha para overloque é usada para formar franzidos no tecido. 
Ela consegue franzir um único tecido ou franzir e prender a um 
segundo tecido plano simultaneamente. Funciona melhor em tecidos 
leves a médios.

Ajuste da Overloque:
Agulhas: Duas ou uma
Tipo de ponto: Overloque de três ou quatro fios
Comprimento do ponto: Ponto mais longo
Transporte diferencial: Configuração maior
Faca superior: Engatada

Para franzir uma única camada de tecido: 

1. Encaixe a sapatilha para overloque na máquina.
2. Posicione o tecido sob a sapatilha do lado esquerdo.
3. Abaixe a sapatilha e costure.

 
Para franzir e prender um segundo tecido plano simultaneamente: 

1. Encaixe a sapatilha para overloque na máquina.
2. A largura da margem de costura pode ser ajustada soltando o 

parafuso na frente da sapatilha, deslizando a guia até a posição 
desejada e, em seguida, reapertando o parafuso.

3. Coloque o tecido a ser franzido com o lado direito para cima, entre a 
sapatilha de overloque e a chapa da agulha.

4. Coloque o tecido que NÃO será franzido na abertura da sapatilha 
com o lado direito para baixo.

5. Abaixe a sapatilha e costure. Mantenha as duas camadas de tecido 
alinhadas à guia à direita da sapatilha. Deixe-as serem transportadas 
juntas enquanto são franzidas e costuradas.

Observação: Um ponto com comprimento 
maior, uma tensão mais apertada e o 
aumento do transporte diferencial produzirão 

COSTURA DE OVERLOQUE E DECORATIVA
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SAPATILHA PARA COSTURAR MIÇANGAS 
#250060796 M/C Code: SA

A sapatilha para costurar miçangas é usada para aplicar miçangas, 
pérolas, lantejoulas ou outros arremates nos projetos. Ela também 
pode ser usada com um ponto de bainha enrolada para fazer fita de 
ponta de arame em projetos de decoração artesanais e domésticos.

Ajuste da Overloque:
Agulha: Agulha direita ou esquerda
Tipo de ponto: Overloque de três linhas
Comprimento do ponto: 2-4
Transporte diferencial: Normal
Faca superior: Engatada ou desengatada

1. Encaixe a sapatilha para costurar miçangas na máquina.
2. Posicione as miçangas na guia na frente da sapatilha e sob o túnel 

na parte de trás.
3. Pegue de 2 a 3 pontos para segurar as miçangas no lugar.
4. Coloque o tecido sob a sapatilha na posição desejada, dependendo 

se o tecido deve ser aparado ou não. (A faca estará engatada ou 
desengatada.)

5. Costure, mantendo as miçangas na guia.

Observação: Se estiver aplicando 
lantejoulas, certifique-se de que as 
lantejoulas se sobrepõem para frente. Caso 
contrário, elas podem fazer com que a 
costura se amontoe.

SAPATILHA PARA RENDA/FITA 
#250060696 M/C Code: SA

A sapatilha para renda/fita facilita a costura de renda e arremates 
delicados juntos ou em tecido sem danificar o cabeçote. A guia 
ajustável da sapatilha garante que a costura será precisa e que sua 
renda permanecerá intacta. 
Ajuste da Overloque:
Agulha: Agulha direita
Tipo de ponto: Overloque de três linhas
Comprimento do ponto: 2-4
Transporte diferencial: Normal
Faca superior: Engatada 

1. Encaixe a sapatilha para renda.
2. Posicione o tecido com o lado direito para cima sob a sapatilha para 

que a quantidade desejada seja cortada.
3. Coloque o lado direito da renda para baixo na parte superior da guia 

com o cabeçote contra ele. 
4. A posição da guia pode ser ajustada com o parafuso na parte 

superior da sapatilha. (Solte o parafuso, ajuste a guia para a posição 
desejada e aperte o parafuso.)

A sapatilha para renda também pode ser usada para costurar fitas de 
pesponto no tecido:

1. Desengate a faca.
2. Ajuste a Overloque para um ponto de fecho plano.
3. Alinhe a fita ao longo da guia para que as agulhas estejam 

centralizadas na fita.
4. Costure.

Observação: Se o tecido não precisar ser 
arrematado, coloque-o juntamente com 
a renda em cima da guia. Desengate a 
faca. Ajuste a guia conforme necessário e 
costure.

COSTURA DE OVERLOQUE E DECORATIVA
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SAPATILHA PARA SULCOS 
#250060896 M/C Code: SA

A sapatilha para sulcos às vezes é chamada de sapatilha para pregar 
cordão. Ela é usada para cobrir o cordão a fim de costurar vivos 
ou para inserir os vivos nas costuras. O sulco na parte inferior da 
sapatilha guia o cordão ou os vivos ao fazer a costura.

Ajuste da Overloque:

Agulha: Uma ou duas
Tipo de ponto: Ponto overloque de três ou quatro fios
Comprimento do ponto: de 3 a 5 mm
Transporte diferencial: Normal
Faca superior: Engatada ou desengatada

Para fazer os vivos: 

1. Corte tiras obliquas largas o suficiente para cobrir o cordão e as 
margens de costura. 

2. Dobre o tecido (lados do avesso juntos) e posicione o cordão dentro 
da dobra.

3. Encaixe a sapatilha para sulcos na máquina.
4. Coloque o tecido com o fio sob a sapatilha para sulcos, certificando-

se de que o cordão esteja no sulco na parte de baixo da sapatilha 
enquanto costura é feita. 

Para inserir os vivos em uma costura: 

1. Encaixe a sapatilha para sulcos.
2. Coloque o tecido (lado direito para cima), os vivos e, depois, a 

segunda camada de tecido (lado direito para baixo) sob a sapatilha 
com os vivos posicionados no sulco da sapatilha.

3. Costure, mantendo os vivos no sulco da sapatilha.

Observação: Dependendo da largura da 
margem de costura desejada, a faca será 
engatada para aparar o tecido, ou ficará 
não engatada, de modo que a margem de 
costura não seja aparada.

COSTURA DE OVERLOQUE E DECORATIVA
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Acessórios 
(agulhas, tesouras e 
formas de vestidos)

Para um desempenho ideal, 
a SINGER®  recomenda trocar 
sua agulha a cada 6-8 horas 
de costura e / ou tipo de 
tecido.
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AGULHA UNIVERSAL
250055196  TAMANHO 70/10 - 5 UNIDADES
250058896  TAMANHO 70/10 - 10 UNIDADES
250052796  TAMANHO 80/12 - 5 UNIDADES
250052996  TAMANHO 80/12 - 10 UNIDADES
250053096      TAMANHO 90/14 - 5 UNIDADES
250053996      TAMANHO 90/14 - 10 UNIDADES
250055896      TAMANHO 100/16 - 5 UNIDADES
250059296      TAMANHO 100/16 - 10 UNIDADES
250057696      TAMANHO 110/18 - 5 UNIDADES
250052696   ASST - 5 UNIDADES
250053396   ASST - 10 UNIDADES

 Desliza facilmente através de tecidos planos e malhas com sua ponta 
arredonda e extremidade cônica

AGULHA COM PONTA ESFÉRICA
250056696 TAMANHO 70/10 – 5 UNIDADES
250054396 TAMANHO 80/12 – 5 UNIDADES
250055796 TAMANHO 90/14 – 5 UNIDADES
250057596 ASST – 5 UNIDADES

Projetada para deslizar entre os fios dos tecidos de malha sem 
prender, devido a uma ponta arredondada

AGULHA OVERLOQUE
250054696 TAMANHO 80/12 – 5 UNIDADES
250054496 TAMANHO 90/14 – 5 UNIDADES
250057596 ASST – 5 UNIDADES

 Projetada especificamente para costura overloque

ACESSÓRIOS (AGULHAS, TESOURAS E FORMAS DE VESTIDOS)

Para um desempenho ideal, 
a SINGER®  recomenda trocar 
sua agulha a cada 6-8 horas 
de costura e / ou tipo de 
tecido.
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AGULHA MICROTEX
250057496   TAMANHO 60/08 – 5 UNIDADES
250055396   TAMANHO 70/10 – 5 UNIDADES
250053296   TAMANHO 80/12 – 5 UNIDADES
250054796   TAMANHO 90/14 – 5 UNIDADES
250056496   ASST – 5 UNIDADES

  Perfeito para microfibras, poliéster e outros tecidos sintéticos. Esta 
agulha é indicada para pespontos de costura e quilting de precisão 
devido ao ponto agudo muito fino

AGULHA PARA COURO
250058596   TAMANHO 80/12– 5 UNIDADES
250055496   TAMANHO 90/14– 5 UNIDADES
250056996   TAMANHO 100/16– 5 UNIDADES
250057996   TAMANHO 110/18 – 5 UNIDADES

Corta couro, imitação de couro não tecido e camurça sem cruar 
grandes furos graças à for ma em cunha destas agulhas com ponta 
cônica levemente afiada

ACESSÓRIOS (AGULHAS, TESOURAS E FORMAS DE VESTIDOS)

AGULHA PARA JEANS
250056396   TAMANHO 80/12 – 5 UNIDADES
250053496   TAMANHO 90/14 – 5 UNIDADES
250053696   TAMANHO 100/16 – 5 UNIDADES
250054596   TAMANHO 110/18 – 5 UNIDADES
250055096   ASST – 5 UNIDADES

Reduz quebra de linha e salto de pontos, devido a lâmina reforçada e 
à ponta cônica arredondada
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AGULHA DE PESPONTO
250040496   TAMANHO 80/12 – 5 UNIDADES
250056696   TAMANHO 90/14 – 5 UNIDADES
250040496   TAMANHO 100/16 – 5 UNIDADES

Obtenha linhas de ponto perfeitamente retas para fios pesados ou 
múltiplos, devido ao olho muito comprido da agulha

AGULHA PARA BORDADO
250053196   TAMANHO 80/12 – 5 UNIDADES
250054996   TAMANHO 90/14 – 5 UNIDADES
250054196   ASST – 5 UNIDADES

Protege contra o atrito excessivo, permitindo bordados e costuras  
decorativas sem problemas, devido ao grande olho à ponta 
arredondada

ACESSÓRIOS (AGULHAS, TESOURAS E FORMAS DE VESTIDOS)

AGULHA DE TITÂNIO
250054096   EMBROIDERY TAMANHO 80/12 – 5 UNIDADES
250052896   EMBROIDERY TAMANHO 90/14 – 5 UNIDADES
250057196   QUILTING TAMANHO 80/12 – 5 UNIDADES
250056096   QUILTING TAMANHO 90/14 – 5 UNIDADES
250056196   UNIVERSAL TAMANHO 80/12 – 5 UNIDADES
250056896   UNIVERSAL TAMANHO 90/14 – 5 UNIDADES

O revestimento de titânio resiste aos adesivos, melhora o desgaste da  
agulha e a penetração de tecidos planos densos



52

AGULHA DUPLA
250058796  DENIM TAMANHO 100/16 - 4MM – 1 UNIDADES
250059096  UNIVERSAL TAMANHO 80/12 - 1.6MM – 1 UNIDADES
250056296  UNIVERSAL TAMANHO 80/12 - 2MM – 1 UNIDADES
250056796  UNIVERSAL TAMANHO 80/12 - 2.5MM – 1 UNIDADES
250056596  UNIVERSAL TAMANHO 80/12 - 4MM – 1 UNIDADES
250058096  UNIVERSAL TAMANHO 90/14 - 3MM – 1 UNIDADES
250058496  UNIVERSAL TAMANHO 90/14 - 4MM – 1 UNIDADES
250059396  UNIVERSAL TAMANHO 100/16 - 4MM – 1 UNIDADES
250057096  STRETCH TAMANHO 80/12 - 2.5MM – 1 UNIDADES 
250055696  STRETCH TAMANHO 80/12 - 4MM – 1 UNIDADES 

Cria duas fileiras de pontos simultaneamente usando duas linhas de  
carretéis e uma da bobina

AGULHA ASA
250057296   TAMANHO 100/16 – 1 UNIDADES
250057896   TAMANHO 120/19 – 1 UNIDADES

Para belos pontos na bainha, a agul ha de asa perfura o tecido 
enquanto a máquina costura ao redor da perfuração

ACESSÓRIOS (AGULHAS, TESOURAS E FORMAS DE VESTIDOS)
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ACESSÓRIOS (AGULHAS, TESOURAS E FORMAS DE VESTIDOS)

AGULHA DE ACOLCHOAMENTO
250055296   TAMANHO 80/12 – 5 UNIDADES
250054296   TAMANHO 90/14 – 5 UNIDADES
250055596   ASST – 5 UNIDADES

Permite uma penetração mais fácil do tecido e ajuda a eliminar saltos 
de pontos com a ponta cônica especial da agulha

ESTICAM AGULHA
250053796   TAMANHO 80/12 – 5 UNIDADES
250053896   TAMANHO 90/14 – 5 UNIDADES

Perfeito para costurar através de tecidos elásticos, devido a ponta  
arredondada para perfurar tecidos mais grossos
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ACESSÓRIOS (AGULHAS, TESOURAS E FORMAS DE VESTIDOS)

TESOURA MULTIFUNCIONAL, VERDE 
7,75” (19,7 CM) 
#250015601 

• Excelente design para todos os propósitos, para cortes gerais ou  
 precisos
• Bordas com lâminas afiadas de precisão para corte limpo
• Cisalhamento sem fadiga com o novo cabo Comfort Plus            

TESOURA MULTIFUNCIONAL, ROSA 
7,75” (19,7 CM) 
#250015801
 
• Excelente design para todos os propósitos, para cortes gerais ou  
 precisos
• Bordas com lâminas afiadas de precisão para corte limpo
• Cisalhamento sem fadiga com o novo cabo Comfort Plus      

TESOURA MULTIFUNCIONAL, AZUL 
7,75” (19,7 CM) 
#250015701

• Excelente design para todos os propósitos, para cortes gerais ou  
 precisos
• Bordas com lâminas afiadas de precisão para corte limpo
• Cisalhamento sem fadiga com o novo cabo Comfort Plus        
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ACESSÓRIOS (AGULHAS, TESOURAS E FORMAS DE VESTIDOS)

TESOURA MULTIFUNCIONAL, PRETA 
7,75” (19,7 CM) 
#250015901
 
• Excelente design para todos os propósitos, para cortes gerais ou  
 precisos
• Bordas com lâminas afiadas de precisão para corte limpo
• Cisalhamento sem fadiga com o novo cabo Comfort Plus  

TESOURA MULTIFUNCIONAL, ROSA 
7,75” (19,7 CM) 
#250016001
 
• Excelente design para todos os propósitos, para cortes gerais ou  
 precisos
• Bordas com lâminas afiadas de precisão para corte limpo
• Cisalhamento sem fadiga com o novo cabo Comfort Plus            

TESOURA MULTIFUNCIONAL, PRETA 
8” (20,3 CM) 
#250020396
 
• Excelente design para todos os propósitos, para cortes gerais ou  
 precisos
• Bordas com lâminas afiadas de precisão para corte limpo
• Cisalhamento sem fadiga com o novo cabo Comfort Plus              
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ACESSÓRIOS (AGULHAS, TESOURAS E FORMAS DE VESTIDOS)

TESOURA MULTIFUNCIONAL, PRETA 
7” (17,8 CM) 
#250020296 

• Excelente design para todos os propósitos, para cortes gerais ou  
 precisos
• Bordas com lâminas afiadas de precisão para corte limpo
• Cisalhamento sem fadiga com o novo cabo Comfort Plus             

TESOURA MULTIFUNCIONAL, PRETA 
9” (22,9 CM) 
#250020496
 
• Excelente design para todos os propósitos, para cortes gerais ou  
 precisos
• Bordas com lâminas afiadas de precisão para corte limpo
• Cisalhamento sem fadiga com o novo cabo Comfort Plus              

TESOURA ROSADA, PRETA 9,5” (24,1 CM) 
#250016601

• Corta sem desgaste com borda de dentes de serra
• Lâminas afiadas de precisão para corte limpo em ziguezague
• Cisalhamento sem fadiga com o novo cabo Comfort Plus
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ACESSÓRIOS (AGULHAS, TESOURAS E FORMAS DE VESTIDOS)

TESOURA DE AGULHA DE 4” / 10,2 
CM, SALPICADA, AZUL CLARO 
#250014501
 
•  O design leve é ótimo para qualquer projeto
•  Perfeita para cortes detalhados com design compacto
•  As cores divertidas dão um pouco de diversão ao seu kit de   
   ferramentas

TESOURA DE AGULHA DE 4” / 10,2 
CM, SALPICADA, AZUL, BRANCA E 
ROSA 
#250014401
 
•  O design leve é ótimo para qualquer projeto
•  Perfeita para cortes detalhados com design compacto
•  As cores divertidas dão um pouco de diversão ao seu kit de   
   ferramentas

RECORTE DE FIO DE 4,75” / 12,1 CM, 
PRETO 
#250015101

•  Design compacto para aparar fios soltos
•  Bordas com lâminas afiadas de precisão para corte limpo
•  Cisalhamento sem fadiga com design ergonômico
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ACESSÓRIOS (AGULHAS, TESOURAS E FORMAS DE VESTIDOS)

TESOURA DE AGULHA DE 4” / 10,2 
CM, SALPICADO, FLORAL MULTICOL-
ORIDO 
#250014601
 
•  O design leve é ótimo para qualquer projeto
•  Perfeita para cortes detalhados com design compacto
•  As cores divertidas dão um pouco de diversão ao seu kit de   
   ferramentas

TESOURA DE AGULHA DE 4” / 10,2 
CM, SALPICADA, FLORAL VERDE 
#250014801
 
•  O design leve é ótimo para qualquer projeto
•  Perfeita para cortes detalhados com design compacto
• As cores divertidas dão um pouco de diversão ao seu kit de   
   ferramentas   

TESOURA DE AGULHA DE 4” / 10,2 
CM, SALPICADA, FLORAL ROSA 
#250014701
 
•  O design leve é ótimo para qualquer projeto
•  Perfeita para cortes detalhados com design compacto
•  As cores divertidas dão um pouco de diversão ao seu kit de   
   ferramentas
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ACESSÓRIOS (AGULHAS, TESOURAS E FORMAS DE VESTIDOS)

TESOURA DE PRECISÃO 4” (10,2 CM) 
#250014201
 
•  O design leve é ótimo para qualquer projeto
•  Perfeita para cortes detalhados com design compacto
•  As cores divertidas dão um pouco de diversão ao seu kit de   
   ferramentas

TESOURA AGULHA ANGULAR DE 
4” / 10,2 CM, PONTILHADA, FLORAL 
VERDE E AMARELO
#250015001
 
•  O design leve é ótimo para qualquer projeto
•  Perfeita para cortes detalhados com design compacto
•  As cores divertidas dão um pouco de diversão ao seu kit de   
   ferramentas

TESOURA DE AGULHA DE 4” / 10,2 
CM, SALPICADA, FLORAL AZUL
#250014901
 
•  O design leve é ótimo para qualquer projeto
•  Perfeita para cortes detalhados com design compacto
•  As cores divertidas dão um pouco de diversão ao seu kit de   
   ferramentas
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ACESSÓRIOS (AGULHAS, TESOURAS E FORMAS DE VESTIDOS)

TESOURA DE PRECISÃO DE TITANIO 
4” (10,2 CM) 
#250014101
 
•  O design leve é ótimo para qualquer projeto
•  Perfeita para cortes detalhados com design compacto
•  As cores divertidas dão um pouco de diversão ao seu kit de   
   ferramentas

TESOURA DE BORDADO 4” (10,2 CM) 
#250014301 

•  Corte estreito do fio com ponta de lâmina compacta
•  Corte preciso do tecido com design fino e leve
•  Lâmina compacta de liga resistente à corrosão

TESOURA DE BORDADO 5” (12,7 CM) 
#250015201 

•  Corte estreito do fio com ponta de lâmina compacta
•  Corte preciso do tecido com design fino e leve
•  Lâmina compacta de liga resistente à corrosão
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ACESSÓRIOS (AGULHAS, TESOURAS E FORMAS DE VESTIDOS)

TESOURA DE TECIDO 6” (15,2 CM)
#250015401
 
•  Corte preciso do tecido com design fino e leve 
•  Bordas com lâminas afiadas de precisão para a vida toda
•   Lâmina compacta de liga resistente à corrosão

TESOURA DE TECIDO 7” (17,8 CM)
#250015501
 
•  Corte preciso do tecido com design fino e leve 
•  Bordas com lâminas afiadas de precisão para a vida toda
•   Lâmina compacta de liga resistente à corrosão

TESOURA DE BORDADO 6” (15,2 CM) 
#250015301 

•  Corte estreito do fio com ponta de lâmina compacta
•  Corte preciso do tecido com design fino e leve
•  Lâmina compacta de liga resistente à corrosão
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ACESSÓRIOS (AGULHAS, TESOURAS E FORMAS DE VESTIDOS)

TESOURA DE TECIDO 7” (17,8 CM)
#250016101
 
•  Corte preciso do tecido com design fino e leve 
•  Bordas com lâminas afiadas de precisão para a vida toda
•   Lâmina compacta de liga resistente à corrosão

TESOURA DE TECIDO 8” (20,3 CM)
#250016201
 
•  Corte preciso do tecido com design fino e leve 
•  Bordas com lâminas afiadas de precisão para a vida toda
•   Lâmina compacta de liga resistente à corrosão

TESOURA DE TECIDO 8” (20,3 CM)
#250017401
 
•  Corte preciso do tecido com design fino e leve 
•  Bordas com lâminas afiadas de precisão para a vida toda
•   Lâmina compacta de liga resistente à corrosão
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ACESSÓRIOS (AGULHAS, TESOURAS E FORMAS DE VESTIDOS)

TESOURA DE TECIDO DOBRADO DE 
9” / 22,9 CM
#250016301
 
•  Corte preciso do tecido com design fino e leve 
•  Bordas com lâminas afiadas de precisão para a vida toda
•   Lâmina compacta de liga resistente à corrosão
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FORMULÁRIO DE VESTIDO 
AJUSTÁVEL (S / M)
#DF150SM_RD

Perfeita para o ajuste de roupas.

Obtenha um ajuste perfeito sempre que costurar uma peça de 
vestuário com esta forma ajustável de tamanho pequeno a médio.  
Com espuma apoiada para fácil fixação e marcação, possui 
12 seletores para definir o seu tamanho em segundos. Também 
inclui um medidor de bainha incorporado para proporcionar precisão 
ao fazer a bainha de seus projetos.

 - Tamanhos do busto de 33 pol. a 40 pol. (84 cm a 101 cm)
 - Tamanhos de cintura de 25 pol. a 32 pol. (64 cm a 81 cm)
 - Tamanhos do quadril de 34 pol. a 41 pol. (86 cm - 104 cm) 

FORMULÁRIO DE VESTIDO 
AJUSTÁVEL (M / L)
#DF151ML_GR

Perfeita para o ajuste de roupas.

Obtenha um ajuste perfeito sempre que costurar uma peça de 
vestuário com esta forma ajustável de tamanho médio a grande. 
Com espuma apoiada para fácil fixação e marcação, possui 
12 seletores para definir o seu tamanho em segundos. Também inclui 
um medidor de bainha incorporado para proporcionar precisão ao 
fazer a bainha de seus projetos.

 - Tamanhos do busto de 40 pol. a 46 pol. (101 cm a 116 cm)
 - Tamanhos de cintura de 31 pol. a 37 pol. (78 cm a 93 cm)
 - Tamanhos do quadril de 40 pol. a 46 pol. (101 cm a 117 cm)

ACESSÓRIOS (AGULHAS, TESOURAS E FORMAS DE VESTIDOS)
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REBOBINADOR DE BOBINAS
#250050596
 
 - Não há necessidade de uma máquina de costura para enrolar 

seus carretéis
 - Enrolamento de um toque fácil de usar com desligamento au-

tomático quando o carretel está cheio
 - O enrolador portátil e compacto permite levá-lo facilmente para 

qualquer lugar
 - Funcionamento a bateria para costureiro em movimento Garante 

o enrolamento de carretéis a qualquer momento e em qualquer 
lugar

MAQUINA DE COSTURA PORTÁTIL DE 
MÃO
#220017096
 
 - Qualidade nova e aprimorada 
 - Perfeito para qualquer tarefa de costura, do conserto bainhas ao 

artesanato
 - Desenho compacto e portátil para reparos no local
 - Execute um ponto reto com o apertar de um botão
 - Funciona a bateria para o costureiro em movimento para garantir 

que você possa consertar qualquer coisa, em qualquer lugar 

REMOVEDOR DE FIOS
#220015096 - ALIMENTADA POR BATERIA
 
 - Novo desenho compacto para viagens e armazenamento
 - Remove com segurança fiapos e felpos de roupas, toalhas, 

tapetes, suéteres e muito mais
 - O pegador de fiapos removível coleta felpos e facilita o descarte
 - Funciona a bateria para o consumidor ou viajante em movimento 
 - Alça ergonômica para uso confortável
 - Três lâminas rotativas de aço inoxidável permanecerão afiadas 

por muitos anos de uso

ACESSÓRIOS (AGULHAS, TESOURAS E FORMAS DE VESTIDOS)
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MESA DE CORTE
#250050696
 
 - Grande superfície de corte de 13” x 19” para seus maiores projetos

 - Superfície de corte durável e resistente com material autorreparador

 - Medições fáceis usando a grade impressa (imperial e métrico)

 - Permite medições complexas de desenho com ângulos impressos e 
modelos de círculo

KIT DE COSTURA
#250048096
 
Tudo o que você precisa para lidar com as suas necessidades 
de conserto em movimento

O conteúdo inclui: FITA MÉTRICA, ALFINETES, DEDAL, ENFIADOR 
DE AGULHA, LINHA, AGULHAS, BOTÕES, TESOURA, LENTE DE 
AUMENTO

KIT DE COSTURA PARA INICIANTE 
#250047996
 
Tudo o que você precisa para começar a costurar

O conteúdo inclui: MEDIDOR, FITA MÉTRICA, ALFINETES, 
AGULHAS, DEDAL, LÁPIS, ALMOFADA DE ALFINETES, ENFIADOR 
DE AGULHA, PINÇA, TESOURA (2)

ACESSÓRIOS (AGULHAS, TESOURAS E FORMAS DE VESTIDOS)
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KIT DE COSTURA DELUXE
#250047896

Todas as ferramentas essenciais necessárias para medir, 
cortar, fixar e costurar com estilo

O conteúdo inclui: FITA MÉTRICA, ALFINETES RETOS E DE 
SEGURANÇA, ENFIADOR DE AGULHA, PINÇA, ABRIDOR DE 
CASA, ALMOFADA DE ALFINETES, LÁPIS, BOTÕES/ENCAIXES/
GANCHOS E OLHOS VARIADOS, AGULHAS E LINHA DE MÁQUINA 
DE COSTURA VARIADAS, TESOURAS (2)

KIT DE COSTURA PREMIUM
#250061596

Todas as ferramentas essenciais necessárias para medir, 
cortar, fixar e costurar com estilo

Contents Include: O CONTEÚDO INCLUI: MEDIDOR DE COSTURA, 
FITA MÉTRICA, TESOURA DE LINHA, AGULHAS, ALMOFADA DE 
AGULHAS, TESOURAS DE 8” (COM DETALHES EM CORES), DEDAL 
DE COURO, ABRIDOR DE CASA

ACESSÓRIOS (AGULHAS, TESOURAS E FORMAS DE VESTIDOS)
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