
  

Quais acessórios eu preciso?  

 

Deslize o zíper no zíper  
Começamos nossa pequena excursão de zíper deslizando o controle 

deslizante, alguns também chamam de zíper, no zíper. E de tal forma 

que o zíper também seja fechado depois.  

Dessa forma, pode ser enquadrado muito melhor em ambas as 

extremidades.  

Para que funcione bem, gostaria de lhe dar algumas pequenas dicas 

ao longo do caminho.  

Você precisa de um zíper e o zíper certo.  



  
Agora olhe para as extremidades do zíper. Em uma extremidade, os 

dentes se projetam lateralmente para baixo. Se parece com isso:  

  

Isso parece um pouco como o zíper está fazendo beicinho. 🙂 Na 

outra extremidade, os lados da lagarta dentada se curvam para 

cima. Se parece com isso:  



  
ESTE é o lado onde passamos o zíper.  

Abra o zíper um pouco puxando-o para fora no tecido.  

  
De um lado (que é, você decide) corte os dentes da lagarta cerca de 1 

- 2 cm. Mas apenas os dentes: o tecido permanece no lugar.  



  
Agora você tem um lado de lagarta curto e longo.  

Agora passe o zíper na longa fileira de dentes.  

  
Empurre-o um pouco para a lagarta.  

Tão longe que você pode facilmente enfiar na lagarta curta.  

Para fazer isso, você pode pressionar um pouco os dois lados.  



  
As extremidades do tecido devem estar na mesma altura.  

  



Quando você torce o zíper, os dentes devem ser bons e uniformes. O 

zíper não deve ter uma curva ou saliência.  

Se for esse o caso, puxe o zíper para baixo e tente novamente. Você 

verá: em algum momento ele funcionará quase automaticamente. 🙂  

  
Agora deslize o zíper um pouco mais na lagarta e endireite a ponta do 

zíper.  



  

Acabado e pronto para bordar! 🙂   



  
  



Método 1: Amarre o zíper com viés  

  

 Comece cortando o zíper 1 polegada mais curto do que a borda 

da bolsa  

 Costure a espiral do zíper 1/2 centímetro da ponta com agulha e 

linha  

  



 Agora corte o 1/2 centímetro dos dentes do outro lado do zíper e 

passe o zíper  

 Isso funciona muito bem com pinças, por exemplo  

 Ou confira meu guia onde mostro  como enfiar um zíper sem fim  

  

 Endireite a extremidade de rosqueamento com os dentes 

ausentes  

 Costure os dentes do zíper juntos neste lado também  Agora 

deve ficar assim:   
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 Agora amarre as pontas do zíper com fita de viés:  

 Coloque o viés sob o calcador com a borda aberta para a direita 

e costure o lado aberto fechado alguns centímetros  



  

 Em seguida, levante o calcador e coloque o zíper no bolso que 

foi criado  

 Eu costumo costurar os dentes com o volante, então a costura 

fica mais uniforme  



  

 Corte a fita de viés de volta para a largura do zíper  

 Faça fronteira com o segundo lado da mesma maneira  

  

 Agora deve ficar assim:  



  

 Importante ao costurar:  

 Marque o meio do bolso e do zíper e use essa marcação como 

guia ao costurar  

 Comece e termine a costura no viés, não na borda da bolsa  



 



 É assim que o zíper com bordas parece limpo de cima.  

  

 E assim abaixo:  



  

Como você pode ver, não é preciso muito esforço para evocar um 

zíper lindamente delimitado!  



  

  

No segundo método, procedemos um pouco diferente. O resultado 

também fica ótimo!  



Método 2: Borde o zíper com tiras 

de tecido  

  

 

 Com este método, o zíper rosqueado também deve ser 3 

centímetros mais curto que a borda da bolsa  

 Novamente, prenda ambos os lados do zíper preparado com 

alguns pontos  



  

 Agora deve ficar assim:  

  

 Corte duas tiras de tecido de 6 polegadas na largura do zíper  

 Dobre as pontas curtas com o lado direito do tecido voltado para 

dentro e passe a dobra  



  

 Deslize as tiras de tecido preparadas sobre as extremidades do 

zíper e prenda com clipes de tecido  

 As extremidades do zíper devem ficar no vinco  

  



 Costure a borda na largura de um calcador e arremate o início e 

o final da costura  

 Você também pode costurar sobre os dentes com o volante  

  

 Dobre o zíper para o outro lado e passe o ferro. O lado direito 

está agora do lado de fora novamente.  

 Então você pode pespontar o painel perto da borda  

 Repita essas etapas para o segundo lado do zíper  

  



 Agora você pode costurar no zíper  

 Oriente-se no meio do corte da bolsa para que o zíper fique 

simetricamente  
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https://sewsimple.de/produkt/ebook-kosmetiktasche-alsterprinzessin/

