
Dicas para Iniciantes da Costura 
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Inicio este mini curso com a seguinte ordem: 
 

 

1. 
Um lugar para cada coisa.Não existe coisa pior do que costureira desorganizada 

que nunca sabe onde estão as coisas. Mantenha tudo sempre em ordem.E limpo. 

 
2. Estude a teoria e depois que aprender, pratique, pratique. Quanto mais praticar melhor  

 

ficará o seu trabalho. 



3. Diga não a preguiça. 

Não tenha pressa.Tire as medidas certinho, anote 

.Faça o molde sem pressa, corte as peças com 

atenção e costure. . Na hora de cortar as peças de 

tecido para costurar, siga o molde precisa e 

milimetricamente. Marque muito bem o molde, se 

for usar um, e use a mesma precisão na hora de 

transferí-lo para o tecido. Peças mal cortadas dão 

trabalho dobrado na hora de costurar – as mangas 

não vão encaixar, vai faltar um pedaço de forro – e o 

resultado é você ficando maluca. 

 

 

3.  

4. Tenha um  descosturador. Sempre que achar 

que não ficou bom descosture! 



 
 

 

5. Para conseguir cortar bem, invista em boas tesouras. Vale investir em 

duas tesouras: uma grande e pesada para cortar tecido e outra pequena, 

de ponta afiada para cortar 

linhas e detalhes. Tesouras antigas são boas, mas cheque o fio e 

se tiverem cegas mande num afiador de confiança. E lembre-

se que a tesoura de tecido é só para tecido. Não use para 

cortar outros materiais! O ideal é ter uma para papel e outra 



para corte. 

 

6. Tenha uma caixa de costura 

Ela deverá conter: Costurar é uma atividade 
que requer um sem número de materiais e 
ferramentas, mas existem elementos 
básicos que são fundamentais. Esta 
checklist reúne tudo aquilo que uma boa 
costureira deve ter na sua caixa de 
costura. 

Acessórios de costura: todo o tipo de fecho 
éclair, fechos magnéticos, colchetes, 
molas, presilhas, ganchos, ilhoses, etc. 



Agulhas: uma variedade de agulhas 
permite trabalhar eficazmente com uma 
variedade de tecidos; tenha sempre 
agulhas de mão e máquina para coser, 
bordar, tricotar e fazer croché. 
Agulhas para a máquina de costura: tenha 
sempre uma ou duas agulhas suplentes 
para a máquina de costura, no caso de 
alguma de se partir.agulhas 11,14,16. 
Alfinetes: alfinetes lisos e alfinetes de 
dama são importantes para marcar tecidos, 
entre outras situações. 
Botões: é importante manter um pequeno 
stock de diversos tamanhos e cores. 
Corta-fios: uma pequena tesoura para 
eliminar as linhas que ficam penduradas 
depois de cosidas. 
Cortador tecido: parecido com um cortador 
de pizza, este instrumento é muito prático 
para cortar tecido e uma boa alternativa às 
tesouras. 
Dedal: o melhor amigo da costureira, 
protege os dedos quando se está a coser à 
mão.   
Descosedor: pequeno instrumento que 
permite desfazer costuras de forma rápida 
e eficaz. 



Zíperes de diversos tamanhos 
Elástico: tenha sempre elástico de várias 
grossuras. 
Fita métrica/régua: imprescindível para 
assegurar todas as medidas certas nos 
trabalhos de costura. 
Furador em aço: tem como principal 
finalidade furar e abrir orifícios em todo o 
tipo de tecidos, mesmo nos mais 
resistentes. 
Lápis de costura: o ideal para marcar 
tecidos antes de os cortar e/ou alterar. 
Linhas: numa variedade de cores, tenha 
linhas finas para tecidos delicados e linhas 
grossas para tecidos mais resistentes. 
Papel termocolante: colado no tecido com 
recurso ao ferro de engomar, permite as 
mais diversas técnicas de aplicação e 
adornamento de tecidos sem necessitar de 
coser. 
Passa elásticos: pequeno instrumento que 
auxilia a aplicação de elásticos e cordões 
nos tecidos.  
Passador de linhas: pequeno instrumento 
que auxilia na colocação da linha na 
agulha.   



Suporte para agulhas: pode escolher entre 
um suporte magnético ou a tradicional 
almofada para agulhas – o importante é 
mantê-las juntas no mesmo local. 
Tesouras: um kit de costura necessita de 
tesouras de corte de qualidade, pelo 
menos uma grande e uma pequena. No 
entanto, existem diversas tesouras com 
funções específicas para a costura como, 
por exemplo, a tesoura de recorte, cujas 
bordas em zigue-zague permitem aparar 
um tecido sem desfiá-lo. 
Vincador: pequeno instrumento que 
permite não só vincar costuras, como 
endireitar cantos. 
Elásticos 
Velcros 
Fitas de cetim 
Rendas 
Entretelas 
etc 

 



7. . Mesmo que 

você não faça patchwork vale a pena investir 

em uma base de corte. Se quiser trabalhar 

com cortes de tecido muito grandes 

improvise uma mesa de corte. Não tente 

cortar tecido no chão como eu já fiz. A não 

ser que você tenha uma mão muito firme e 

uma tesoura afiadíssima. 

 
8a. Se você for fazer um projeto importante 

com  um tecido que nunca usou antes, lave-o 

http://www.patchwork.com.br/loja/baseloja.asp
http://www.notmartha.org/tomake/cuttingtable


antes para evitar o encolhimento surpresa. 

Não precisa lavar literalmente, com água e 

sabão, basta deixar o tecido de molho na água 

por uma hora e secar ao sol esticadinho. Isso 

vale principalmente para tecidos 100% 

algodão. 

 
8. B Passe as costuras à ferro exatamente quando 

as instruções indicarem. A tentação de “passar 

costura à dedo” ou simplesmente pular esta etapa 

é gigante, eu sei. Mas passar costura faz uma 

diferença enorme até nos projetos pequenos.  

9. Acabou uma costura? Apare as pontas de 

linha que sobraram nas extremidades 

imediatamente. Se você deixar para aparar só 

no final pode enroscar na agulha ou na 

bobina. O resultado é um ninho de rato. 

10. Tenha um desmanchador de 

costura (caseador) sempre ao lado na máquina. 



Para quem não sabe o que é, trata-se da 

ferramenta da foto que ilustra este post. Ele é 

seu amigo fiel para desmanchar costura e para 

abrir casa de botão. Claro que desmanchar 

costura com uma tesoura de ponta fina também 

é possível, mas é mais difícil. E no começo uma 

coisa é certa: você vai desmanchar muita 

costura. Repito, muita costura. Tenha um 

desmanchador à mão. 

11. Invista em boa iluminação para sua mesa de 

trabalho, principalmente se vai costurar à noite. 

Se for preciso compre uma luminária de luz 

branca fluorescente 20W (esquentam menos e 

são ecológicas) e coloque perto da máquina. 

Depois de ficar 2 horas costurando você vai 

amar a sua luminária. Cadeira confortável 

também é uma ótima pedida. 



 

 

12. Não desanime. Costurar 

exige perseverança. Comece com projetos 

simples e de gratificação imediata como o porta 

http://superziper.blogspot.com/2007/03/diy-o-porta-leno-de-papel.html


lenço  no final do curso. NO começo vá 

de peças retas e com costura reta. Não exija 

demais de você no início e vá aumentando a 

dificuldade dos projetos aos poucos. 

13. Se ficar em dúvida ou não souber alguma 

coisa lembre-se que o Google é seu amigo. 

Existem diversos sites, pictoriais e vídeos sobre 

técnicas de costura na net, é só procurar. E é 

sempre bom tem um bom livro de costura 

básica na estante como referência. 

 

 
14.Erros e acertos 

No começo a gente erra muuuuuuito. Eu 

mesmo, já fiz cada coisa, pregar a manga do 

lado contrario, montar com o lado do avesso 

a mostra, cortar aonde não devia e taaaantos 

outros que ficaria o dia inteiro aqui. Mas 

gente, é só assim que a gente aprende, pois, 

quando a gente acerta, aaaah não tem 

sensação melhor, eu te garanto!   

 

 

15.impossível aprender tudo 

Gente, na costura é IMPOSSÍVEL aprender 

fazer tudo. Existem milhares de maneiras de 

se montar uma peça, de fazer uma 

modelagem, de fazer acabamentos, barras, e 

http://superziper.blogspot.com/2007/03/diy-o-porta-leno-de-papel.html
http://sewing.about.com/od/techniques/Sewing_Techniques.htm
http://superziper.blogspot.com/2007/05/costura-para-autodidatas.html


tudo mais que você imaginar. Portanto, no 

curso você irá aprender a base, e desta base, é 

você quem vai criar os seus próprios meios de 

se fazer os mais variados tipos de coisas na 

costura. Um situação que me aconteceu, foi 

de uma turma que queria que prolongasse o 

curso pela terceira vez, e gente, não vai 

resolver, a gente precisa sempre com o que já 

sabemos se virarmos sozinhos e não ficarmos 

dependentes. É claro, tem coisas que 

realmente a gente precisa de ajuda, mas não 

a todo momento, não é mesmo? 

 

16.Concentre-se 

Por mais que for sua amiga ou amigo, 

esqueça o que as pessoas falam. Uns tem 

facilidade em aprender, outros já não (eu), 

então, não se preocupe em fazer tudo rápido, 

faça com calma, uma coisa por vez, mesmo 

que fique um pouquinho atrasado. A pressa 

é inimiga da perfeição! 

 

17.Amizades 

Ah, as amizades. Você vai conhecer pessoas 

que jamais irá esquecer, e que irá estar do 

seu lado nos erros, nos acertos e em tudo o 

que aprender costurando. E os professores 



então? a gente se apega, e se encanta muito. 

Eu mesmo, pude fazer muitas amizades, e até 

hoje mantenho contato trocando 

aprendizados e ajudando um ao outro. É 

bom demais! 

 

18.Dinheiro 

Não precisa ser rico, mas é sempre bom ter 

um pouquinho para poder comprar os 

materiais e PRINCIPALMENTE os tecidos. 

Mas no começo, você não precisa gastar 

tanto, treinar em retalhos e em tecidos 

velhos, é o ideal para a aprendizagem e a 

prática! 

 

19.Estresse 

As vezes você está ali tentando fazer algo, 

tentando arrumar, e desmancha dali e daqui, 

e nada de ficar bom. Gente, quando bater o 

estresse, pare, vai dar uma volta, vai tomar 

uma água e depois volte. Esfrie a cabeça, 

pois, assim o seu corpo e a sua mente 

responde melhor, e a sua saúde agradece! (as 

vezes dá vontade de jogar tudo pra cima e 

gritar) mas passa rs.  

 

20.Um pouco mais além 



Se você sonha em trabalhar com a costura, 

assim como eu, e ter o seu negócio, seus 

clientes e tudo mais, o ideal, é você fazer 

vários cursos ou até mesmo uma faculdade 

de moda, que te possibilita a fazer a sua 

própria confecção, ou trabalhar realmente 

em uma empresa. E tudo isso dependera do 

seu objetivo. E outra coisa que ninguém vai 

te entender: uma só máquina de costura não 

é o suficiente para você montar o seu negócio  

 

21.Um meio de ganhar dinheiro 

Conheço pessoas que trabalham só com 

consertos, outras com artesanatos, outras 

que costuram em grandes confecções, e 

outras que fazem peças sob medidas. É 

possível viver de costura sim, e como disse 

acima, tudo depende do seu objetivo. Com o 

tempo você acaba se encontrando em algo 

que você gosta de fazer mais, e é assim que 

você ganha dinheiro. 

Resumindo... 



 



Maria Rogado 
57,663 views   |   220 shares  

 Quem está iniciando no maravilhoso mundo da costura, pode se sentir um 

pouco deslocado no princípio, afinal, são tantas e pequenas coisinhas que não 

podem ser esquecidas! 

Mas, a partir do momento que se superam as dificuldades iniciais, a prática da 

costura se torna uma atividade muito prazerosa, e porque não dizer, até 

mesmo rentável; uma boa costureira sempre tem trabalho, seja costurando ou 

reformando roupas para outras pessoas. 

Assim, no intuito de ajudar e encorajar você que está começando a se 

aventurar nessa maravilhosa atividade que é a costura, enumeramos 10 dicas 

bastante úteis para você ir se orientando e se aperfeiçoando. Confira abaixo! 

 1. Compre uma boa tesoura para costurar 

A dica parece um tanto óbvia, mas muita gente não se dá conta que uma boa 

tesoura para costuras será uma companheira pelo resto da vida. Tesoura 

específica para tecido, e usada única e exclusivamente para esse fim; caso 

você tente cortar outros materiais com a tesoura de tecido, pode estragá-la ou 

inutilizá-la. 

 2. Separe tudo que irá utilizar 

Você, cheia de boa vontade, resolve começar a costurar, e, no meio da 

costura, acaba a linha. Mas onde você guardou a linha extra? Ou você precisa 

ir comprar outro carretel? Costurou onde não devia, precisa de um 

desmanchador de costuras, e onde está ele mesmo? Com essas paradas 

constantes e atrapalhamentos, não há entusiasmo que resista. 

 3. Tenha um lugar apenas para guardar seus materiais 

Esse item é relacionado ao anterior. Você quer separar tudo que irá utilizar em 

uma costura, mas a tesoura está na gaveta da cozinha; as linhas, na estante 

da sala; as agulhas, em uma caixinha do quarto... Para tudo na vida é bom ser 

organizado, mas em costura é praticamente fundamental. Poupa tempo e 

paciência. 

 4. Molhe o tecido 

Muitos tecidos têm a tendência de encolher depois da primeira lavagem. Se 

você não molhar o tecido antecipadamente, corre o risco de produzir uma peça 

https://familia.com.br/authors/Maria%20Rogado


que não servirá mais após ser lavada. Após molhar o tecido, espere ele secar 

antes de utilizá-lo. 

 5. Siga o molde 

Uma boa costura começa com um bom corte: não é à toa que se diz “corte e 

costura”. Um tecido mal cortado, além de ser um desperdício de material, 

mesmo se costurado, não terá bom acabamento ou bom caimento, sendo um 

produto de má qualidade. Procure cortar o pano com calma, observando as 

instruções do molde e cortando exatamente onde é pedido. 

 6. Alinhavar é preciso 

Deixe a preguiça de lado e alinhave sempre suas peças antes de costurá-las 

na máquina. Além de ajudar a segurar o tecido no lugar na hora da costura 

definitiva, o alinhavo prévio serve para observar o caimento da peça no corpo 

e, se necessário, efetuar ajustes. 

 7. Passando a peça 

O ato de passar a peça durante a costura, embora não pareça, faz muita 

diferença no acabamento final, deixando seu trabalho com um ar mais 

profissional, as costuras mais ajustadas e os vincos mais definidos. Ao passar 

tecidos delicados, proteja-os com outro tecido por cima destes. Cuidado ao 

passar a área da costura, pois algumas linhas, principalmente se não forem de 

boa qualidade, podem derreter ou desfazer-se. 

 8. Alfinetando 

Algumas partes da costura, por serem trechos curtos, ou por outros motivos, 

não necessitam ser alinhavados; porém, nesses casos, convém utilizar 

alfinetes para dar maior firmeza e segurança durante a costura. Na dúvida, 

sempre siga as instruções do molde. 

 9. Acabamento 

Dizem que a principal diferença entre um bom e um mau costureiro, ou 

costureira, é o acabamento das peças. Retirar os excessos de linha, passar as 

peças cuidadosamente, não deixar pedaços de alinhavos, tudo isso são 

práticas essenciais à boa costura. 

 10. Paciência 



Não é segredo algum que o gênio consiste em 10% de inspiração e 90% de 

transpiração (Albert Einstein); com a costura é assim também! Até mesmo as 

costureiras mais experientes se equivocam em seus projetos. Quando você 

estiver costurando, o desmanchador de costuras será um de seus melhores 

amigos. Não tenha medo: se notar algo errado ou fora do projetado, respire 

fundo, descosture, e costure novamente. 

Seguindo essas dicas, com calma, paciência e capricho, em breve você será 

um ótimo costureiro, ou costureira! 

 

 

 

 

 

 
22. Máquina de costura - qual escolher? 

 

 



Volta e meia alguém me questiona sobre 
qual máquina de costura comprar. E vou 
dizer que essa é uma pergunta que se 
responde com um monte de outras 
perguntas. 
 
Não existe a melhor escolha para todo 
mundo ao mesmo tempo. Existe sim aquela 
que será a melhor para você neste momento. 
Por isso, é super importante pensar muito 
sobre qual o seu objetivo com essa compra 
para então decidir qual máquina será a sua. 
 
Eu não sou nenhuma expert nesse assunto, 
mas com a minha singela experiência, 
aprendi o seguinte: 

Antes de comprar sua 
máquina, pesquise! 
 A internet é a melhor amiga do curioso. O 
senhor Google pode te ajudar a conhecer os 
prós e os contras de cada máquina. A 
maioria das marcas tem site próprio. Isso 
ajuda a fazer comparações entre os modelos. 
 
Às vezes vale a pena investir um pouco mais 
para ter a máquina que você quer. Mas 
fiquem atentas, pois costumamos achar que 



um dia quem sabe podemos precisar 
daquelas funções todas e a gente acaba nem 
usando tudo. 
(Quem é que usa aquele ponto overlock que 
as máquinas domésticas juram que têm? 
Arram, overlock de araque, vamos 
combinar.) 
 Se der, antes de comprar, visite uma loja e 
veja pessoalmente os modelos. Fique amiga 
do vendedor, peça para ele te explicar 
tudinho. Pergunte se tem alguma que tem 
dado defeito ou que precise de manutenção 
constante. 
Se for comprar usada, eu recomendo: 
 Não escolher uma muito velha. Tudo bem, 
é um charme aquela máquina da sua bisavó, 
linda de morrer. Mas, putz, ficar sempre 
colocando querosene e óleo para funcionar e 
toda vez que pisar no pedal sair fumaça só é 
legal nas primeiras vezes. Depois dá uma 
preguiça do cão. 
 
Se você nunca costurou antes, eu 
tenho algumas dicas: 
 Compre uma máquina dentro do seu 
orçamento, simples e básica. Primeiro 
descubra se você vai curtir a onda e entrar 
no universo da criação com tecidos ou se 



você quer simplesmente uma máquina para 
pequenos trabalhos e consertos. Não vale a 
pena investir horrores se você ainda não tem 
essa certeza. 
 Dica essencial: tem que ter pelo menos 
possibilidade de fazer costura reta, zigzag, 
zíper, botão de retrocesso. Caseador 
automático e base removível são muito 
úteis, mas não será o fim se não tiver. 
 Antes de escolher, verifique se a marca tem 
assitência técnica na sua cidade. Faz super 
diferença.  
 
Agora vai fundo. Minha máquina é uma 
das melhores aquisições que eu já fiz na 
vida! 
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Oba! Chegou a hora mais legal das nossas aulas 
de costura! Nossa primeira aula prática! 

Depois de aprender como escolher a sua 
máquina de costura, ver dicas de modelos 
legais e ir até o armarinho comprar os 
suprimentos básicos necessários, é hora de 
botar a linha na agulha e costurar pra valer! 

 

http://www.misscaffeine.com.br/aulas-de-costura/aulas-de-costura-2-como-escolher-a-sua-maquina-de-costura
http://www.misscaffeine.com.br/aulas-de-costura/aulas-de-costura-2-como-escolher-a-sua-maquina-de-costura
http://www.misscaffeine.com.br/aulas-de-costura/aula-de-costura-3-selecao-de-maquina-de-costura
http://www.misscaffeine.com.br/aulas-de-costura/aula-de-costura-3-selecao-de-maquina-de-costura
http://www.misscaffeine.com.br/aulas-de-costura/aula-de-costura-4-conhecendo-sua-maquina-e-os-acessorios-basicos-de-costura
http://www.misscaffeine.com.br/aulas-de-costura/aula-de-costura-4-conhecendo-sua-maquina-e-os-acessorios-basicos-de-costura


Em seguida, imprima as guias em pdf da nossa 
primeira aula prática: 

 

  

 

Para aprender a ligar e fazer as operações mais 
básicas – aquelas que você fará com mais 
frequência -, vamos começar com a costura 
reta. Imprima duas folhas do PDF Costura 
Reta e reserve. 

1) Conecte o plugue do cabo de energia/pedal 
na máquina e na tomada e posicione o pedal 
em uma distância confortável para você. 

http://bit.ly/PDFCosturaReta
http://bit.ly/PDFCosturaReta
http://bit.ly/PDFCosturaReta


2-3) Com a máquina desligada, sem bobina e 
sem utilizar carretel, gire o volante em sua 
direção até que a agulha fique em sua posição 
mais alta. 

 

4-5) Levante a alavanca do calcador (ela fica em 
um lugar diferente em cada máquina, veja em 
seu manual) para dar espaço para colocar o 
papel. No futuro, será aí que você colocará o 
tecido. 

http://www.misscaffeine.com.br/wp-content/uploads/2013/04/gire_volante_agulha_alta.jpg


 

6) Encaixe a ponta da agulha na bolinha inicial 
da costura que está no PDF Costura Reta. Gire o 
volante para você até a agulha entrar no 
papel. Ligue a máquina. 

http://bit.ly/PDFCosturaReta
http://www.misscaffeine.com.br/wp-content/uploads/2013/04/calcador_papel.jpg


 

7) Abaixe o calcador e comece a costurar, 
apertando com delicadeza o pedal e seguindo 
os pontilhados. As mãos guiarão o papel 
levemente para a esquerda e para a direita, não 
é necessário puxar ou empurrar. Pare na 
bolinha final e recomece o processo, 
levantando o calcador, encaixando a agulha 
novamente na próxima bolinha e assim por 
diante. 

Pratique quantas vezes desejar, até sentir-se 
confortável com os movimentos do volante, 
pedal, calcador e manejo do papel. Lembre-se 
que a prática, na costura, é importantíssima, 
então reserve uns minutinhos por semana para 

http://www.misscaffeine.com.br/wp-content/uploads/2013/04/pedal_costura_pratica.jpg


praticar cada uma dessas técnicas e vamos em 
frente! 

 

Depois de praticar bastante a costura reta, 
chegou a hora de saber como fazer paradas 
para costurar cantinhos e aprender a manejar o 
papel como se fosse um tecido de verdade. 

Baixe o PDF Guia de Costura Reta com Parada e 
imprima duas vezes para começar. Siga os 
mesmos procedimentos da Costura Reta que 
listei acima: levantar calcador, inserir agulha na 
bolinha, abaixar o calcador e seguir os 
pontilhados. 

O que muda é que temos intervalos em zigue-
zague que pedem paradas. Na próxima 
bolinha, deixe a agulha fincada no papel e 
levante apenas o calcador. 

Gire o papel até encaixar o pontilhado no meio 
do calcador. Abaixe-o para segurar o papel 
novamente. 

Costure seguindo os pontilhados até a próxima 
bolinha e repita a operação. 

http://bit.ly/PDFCosturaRetaParada
http://bit.ly/PDFCosturaRetaParada


Essa é um tanto mais complicada mas acredite, 
estes movimentos são os mais rotineiros na 
costura! Aprenda bem a fazê-los que o resto é 
moleza! 

 

Se vocês já estão animados e querem partir pro 
tecido antes da nossa próxima aula, é só olhar 
em seu manual como passar a linha com o 
carretel e encher a bobina. Daí, transfira as 
linhas-guia que disponibilizei em papel para o 
tecido com lápis mesmo e pratique do mesmo 
jeito! Utilize retalhos ou algodão cru, pois são 
baratos e vão dar menos dó de descartar 
enquanto você pratica e aprende a fazer os 
pontos direitinho. 

Conhecer as principais estruturas dos 
tecidos é de grande utilidade para que 

http://www.misscaffeine.com.br/wp-content/uploads/2013/04/costure-no-tecido.jpg


você saiba identificar um tecido, mesmo 
que não haja nenhuma informação mais 
específica na etiqueta de fábrica, pois 
nomes dados aos tecidos variam muito de 
fabricante para fabricante. Saber qual a 
estrutura do tecido pode ser de grande 
utilidade para decidir a sua utilização, o 
seu manuseio e que tipos de acabamentos 
poderão ser feitos na peça a ser 
confeccionada. 

 

Estrutura tafetá: esta é a 
estrutura mais simples, onde os 
fios da trama passam 
alternadamente sobre e sob os 
fios da teia. A tenacidade varia em 
função da resistência dos fios e da 
compacidade da sua estrutura. 
Exemplos: tafetá, musselina, voile, 
percal. 

 

Estrutura sarja: é uma das 
estruturas fundamentais em que o 
fio da trama passa no mínimo 
sobre dois fios da teia e no 
máximo sobre quatro.Em cada 
nova passagem a trama avança 
uma unidade para a direita ou 



para a esquerda, formando uma 
estria em diagonal. Exemplos: 
sarja, gabardine, danine. 

 

Estrutura cetim: cada fio da teia 
passa sobre quatro a oito fios da 
trama, numa disposição em zig-
zag. Exemplos: cetim, peau de 
soie, sablé. 

 

Estrutura jacquard: esta 
estrutura é conseguida por meio 
de uma mecânica   Jacquard, que 
controla separadamente os fios da 
teia e da trama de modo a formar 
desenhos elaborados na 
superfície do tecido. Exemplos: 
damasco, brocado, tecidos para 
decoração. 

 

Estrutura com pêlo: obtém-se 
acrescentando um fio de trama a 
uma estrutura de tafetá ou sarja. 
Este fio surge então no meio do 
tecido sob a forma de laçadas, 
que podem ser cortadas ou 
aparadas. Exemplos: veludo, 
pelúcia, imitação de peles. 



 

Estrutura de brocado: nesta 
estrutura, um fio da trama forma 
um desenho sobre a superfície da 
estrutura de base. Este fio segue 
pelo avesso, de um desenho para 
o outro, sendo cortado no final da 
tecelagem. Exemplo: cambraia 
suíça. 

 

Enredamento: esta estrutura 
forma nós nos pontos em que os 
fios se interceptam, formando uma 
teia. É a estrutura encontrada nas 
rendas em geral. Exemplos: tule, 
filó, parte em rede das rendas. 

 

Estrutura cesto: variante da 
estrutura tafetá. Nesta estrutura 
cruzam-se fios duplos ou 
múltiplos, os quais são colocados 
lado a lado sem que sejam 
submetidos à torção. É uma 
estrutura menos firme e menos 
durável que a estrutura tafetá. 

 

Estrutura Gaze: nesta estrutura 
os fios da teia alternam-se na sua 
posição, tomando a forma de um 
oito em torno dos fios da trama. 



A COMPRA DO TECIDO 
Ao comprar um tecido verifique os critérios 
abaixo: 

 Estrutura: deve ser firme, sem fios soltos 
ou rompidos, de uma espessura uniforme. 

 Fios: os fios da trama devem ser 
perpendiculares às ourelas. Caso 
contrário, o tecido está desalinhado. 

 Cor: deve ser uniforme e firme. No caso 
de tecido estampado, verifique se há 
falhas na estampa. 

 Sempre ao comprar um tecido, verifique a 
sua composição para saber como 
manuseá-lo durante a confecção da peça 
e como passar e lavar a peça já pronta. 
De preferência, anote a composição do 
mesmo na hora da compra. 

OMO RECONHECER O AVESSO E O 
DIREITO DO TECIDO 
Sempre devemos identificar o direito do 
tecido antes de cortar uma peça, pois o 
risco deve ser feito sempre pelo avesso. 
Nos tecidos que são enrolados em peça ou 
tubos, o direito está sempre para dentro e 
você deve observar isso quando estiver 
comprando. Outras formas de identificação 
são: 



 Os tecidos macios são mais brilhantes do 
lado direito; 

 Nos tecidos com textura, esta apresenta 
mais definição do lado direito e no lado 
avesso pode-se observar irregularidades 
como bolinhas ou linhas soltas; 

 Tecidos com textura no estilo brocado são 
mais macios do lado direito e tem fios 
levantados do lado avesso; 

 Nos tecidos estampados as cores são 
mais vivas do lado direito; 

 Geralmente a ourela dos tecidos é mais 
macia do lado direito; 

 Muitas malhas quando esticadas, enrolam 
as suas bordas para o lado direito; 

 Existem tecidos que o lado direito e o 
avesso são muito semelhantes, neste 
caso, escolha um dos lados para ser o 
direito e marque o avesso com giz, para 
não confundir. 

COMO TRABALHAR COM TECIDOS 
DELICADOS 
TECIDOS COM PÊLO 
Estes tecidos pertencem ao grupo de 
estrutura com pêlos. Há uma rica 
variedade deste tipo de tecido, podendo 



ser de fibras naturais ou artificiais. Podem 
ser veludos, pelúcia, peles ou imitação de 
peles. Podem ter pêlo curto, com a 
superfície aveludada, com pêlos com 
menos de 3mm; ou pêlo longo com 
superfície com pêlos com mais de 3mm. 
Cada tipo deste tecido precisa de cuidados 
específicos. Os veludos podem ser feitos 
de seda, de acetato e ou de raiom. 
Risco e corte 

 Nos tecidos de pêlo curto, você pode 
cortar com sentido do pêlo para cima, 
para obter um efeito de cor mais viva, e 
com sentido do pêlo para baixo, para 
obter um tom mais opaco; 

 Nos tecidos de pêlo longo, corte sempre 
com o sentido do pêlo para baixo. 

 Coloque as partes do molde sempre sobre 
o lado avesso do tecido; 

 Risque cuidadosamente as partes do 
molde com giz e corte rigorosamente em 
cima da linha riscada. Separe as partes e 
identifique todas do lado avesso para não 
confundi-las. 

Montagem 
 Antes de costurar, prenda as partes com 

alfinetes ou alinhave; 



 Mantenha as margens de costura 
regulares; 

 Costure apenas uma vez, pois se a 
costura for desfeita, deixará marcas no 
tecido; 

 Deve-se utilizar uma agulha fina de ponta 
arredondada (ponta bola); 

 As costuras devem ser feitas de 
preferência seguindo o sentido do pêlo; 

 Para os tecidos de pêlo alto, deve-se 
tomar também o cuidado de regular a 
tensão da máquina e aumentar o 
comprimento do ponto; 

 Nos tecidos de pêlo alto, elimina-se o 
excesso de volume nas margens de 
costura aparando o pêlo neste local; 

 Para os veludos, recomenda-se o 
acabamento da bainha com debrum, 
podendo este ser uma tira de tule. Em 
seguida vira-se a bainha e costura-se com 
um ponto invisível. 

Passar a ferro 
 Para passar o veludo de algodão a ferro, 

coloca-se uma pano tipo flanela ou sarja e 
por cima deste outro tecido de algodão 



cru, e sobre este é que o ferro será 
passado; 

 Para passar o veludo de seda ou sintético, 
coloca-se o ferro com a base para cima e 
desliza-se suavemente sobre este o 
avesso do veludo. Quando se tratar de 
abrir costuras, dá-se com o ferro em 
temperatura baixa, ligeiras pancadinhas 
sobre a costura, pelo lado avesso da 
peça; 

 Tome cuidado para que a temperatura do 
ferro esteja sempre baixa, pois 
temperaturas elevadas podem derreter o 
veludo. Durante a montagem, passe a 
peça a ferro o menos possível, e quando o 
fizer faça sempre pelo avesso; 

 Da mesma forma, passe os tecidos de 
pêlo alto pelo avesso, fazendo o mínimo 
de pressão para evitar amassar o pêlo. 

 Para abrir costuras, utilize o bico do ferro 
ou apenas os dedos. 

TECIDOS LISOS E TRANSPARENTES 
Risco e corte 

 Estenda o tecido sobre uma superfície 
plana e lisa; 



 Prenda as partes do molde ao tecido com 
alfinetes finos ou corte as partes do molde 
em papel de seda e una-as ao tecido por 
alinhavos, costurando papel e tecido 
juntos, para que o tecido não deslize; 

 Se for riscar o tecido, faça-o sempre pelo 
lado avesso; 

 Quando o molde tiver partes de contorno 
bem definido, corta-se em papel de seda, 
já com as margens, alinhavando em 
seguida estas peças ao tecido e 
recortando tudo junto; 

 Ao costurar as partes, deve-se manter o 
papel de seda, só retirando este após ter 
terminado de unir as partes. 

Montagem 
 Costure apenas uma vez, pois os pontos 

depois de retirados deixam marcas no 
tecido. Para isso é necessário alfinetar ou 
alinhavar sempre as partes antes de unir; 

 Deve ser manuseado com cuidado, pois 
amarrota, suja e desfia com facilidade. 

 Para evitar que o tecido escorregue ao 
costurar, coloque tiras de papel de seda 
entre o tecido e o impelente; 



 Ajuste o comprimento e a tensão do ponto 
para evitar que o tecido franza com a 
costura. A tensão deve ser reduzida e o 
ponto deve ser pequeno; 

 Para evitar que o tecido estique, prenda 
sempre as partes com alinhavos; 

 Use agulha de máquina fina de ponta 
arredondada; 

 Os detalhes de montagem nos tecidos 
transparentes devem ter acabamento 
perfeito, por serem visíveis do lado direito. 
Nestes casos, pode-se recorrer a costuras 
francesas ou debruadas; 

 Os tecidos transparentes podem ser 
arrematados com uma simples bainha 
virada. Nos tecidos mais maleáveis, pode-
se aplicar uma bainha em rolinho. Estas 
bainhas podem ser feitas à mão ou à 
máquina, com o auxílio de um pé 
calcador-embainhador. 

Passar a ferro 
 Passe a seco, pois a água pode manchar 

o tecido; 

 A tábua de passar deve ser coberta com 
um tecido macio e a temperatura do ferro 
deve ser sempre baixa; 



 O ferro só deve entrar em contato direto 
com o tecido quando for necessário. 
Utilize um tecido de algodão para proteger 
enquanto passa. Para abrir as costuras 
deve-se usar apenas a bico do ferro, sem 
pressionar; 

 Antes de passar, faça um teste num 
pequeno retalho, para saber se o tecido 
tem a tendência a encolher ou franzir ao 
ser passado; 

TECIDOS COM ELASTANO 
Atualmente a Indústria Têxtil tem produzido 
tecidos finos como crepes, veludos e 
rendas com fios de elastano, para dar mais 
aderência e conforto às roupas mais 
sofisticadas. Porém, a utilização destes 
tecidos é bem mais difícil. São precisos 
alguns cuidados no corte e na montagem 
das peças feitas com tecidos que 
contenham fios de elastano. 
Risco e corte 

 Estenda o tecido sobre uma superfície 
plana e lisa, com cuidado para não esticá-
lo; 

 Prenda as partes do molde ao tecido com 
alfinetes finos, pois os alfinetes mais 



grossos podem romper os fios de elastano 
e deixar marcas no tecido; 

 Se o tecido tiver a tendência a deslizar, 
corte as partes do molde em papel de 
seda como já foi explicado acima; 

 Se for riscar o tecido, faça-o sempre pelo 
lado avesso; 

 
Montagem 

 Para evitar que as costuras arrebentem, 
utilize linha adequada ao tipo de fibra do 
tecido e agulha fina de ponta 
arredondada; 

 Nos locais onde a elasticidade não for 
conveniente (como nos ombros, por 
exemplo), costure uma fita de tecido como 
reforço; 

 Para que as partes não estiquem ao 
serem costuradas, alinhave antes e se for 
preciso, faça pontos de fixação em locais 
estratégicos; 

Passar a ferro 
 Manuseie suavemente o tecido, para 

evitar que este se distenda ou deforme; 



 Para evitar que as margens das costuras 
deixem marcas do lado direito, coloque 
tiras de papel por baixo destas; 

 Use ferro com temperatura baixa. 

TECIDOS COM FIOS METÁLICOS 
Os tecidos para noite ganham um glamour 
a mais quando têm em sua trama fios 
metálicos, o que lhes confere brilho e um 
aspecto luxuoso. Estes fios metálicos são 
geralmente muito frágeis e é preciso 
atenção para não danifica-los. 
Risco e corte 

 Estenda o tecido sobre uma superfície 
plana e lisa; 

 Ao cortar o tecido tenha cuidado para não 
puxar ou deformar os fios metálicos 
durante o corte; 

Montagem 
 Costure apenas uma vez, pois os pontos 

depois de desmanchados deixam marcas 
no tecido; 

 Para evitar que os fios metálicos se 
partam ao costurar, utilize uma agulha fina 
e por precaução, verifique sempre se a 
sua ponta está em forma; 



 Forre a peça para evitar que os fios 
arranhem a pele. 

Passar a ferro 
 Passe o a seco, pois os fios metálicos 

perdem o brilho pela ação do vapor; 

 Passe com o ferro em temperatura 
sempre baixa. 

RENDAS 
A renda é um tecido de trama muito aberta, 
geralmente combina estrutura de 
enredamento e bordados com ou sem 
relevo. As rendas podem ser leves ou 
pesadas. 
Risco e corte 

 Corte a renda procurando conservar todos 
os desenhos na mesma direção, de forma 
que haja uma continuidade sem 
interrompê-los; 

 O forro deve ser cortado em primeiro 
lugar. Deve ser de uma cor harmoniosa 
com a renda e a composição de sua fibra 
também tem que ser compatível com a 
renda que será utilizada; 

 Corte a renda de acordo com o forro e 
transfira todas as marcações para o forro. 
Uma boa opção é riscar as partes do 



molde em papel fino, prendendo o papel à 
renda com alfinetes e cortar os dois 
juntos. Depois de cortadas as partes, 
retire o papel; 

 Risque cuidadosamente as partes do 
molde com giz sobre o forro, cortando em 
cima da linha riscada. Separe as partes e 
identifique todas do lado avesso do forro e 
prenda com alfinetes as partes de renda e 
de forro correspondentes, para não 
confundi-las. 

 Da mesma maneira que a renda leve deve 
ser cortada procurando conservar todos 
os desenhos na mesma direção, de forma 
que haja uma continuidade sem 
interrompe-los. Os desenhos nas costuras 
laterais e nos ombros devem ser 
harmoniosos; 

 Todas as marcas de costuras devem ser 
feitas pelo avesso da peça, através de 
alinhavos 

Montagem 
 Para evitar que a renda deslize ao 

costurar, coloque tiras de papel de seda 
entre o impelente e o tecido; 



 Use agulha de máquina “ponta bola” nº 11 
e de mão nº 10, bem fina e longa, se a 
renda for fina. Se a renda for mais 
pesada, pode ser usada uma agulha mais 
grossa; 

 Se for colocar forro solto, todas as 
costuras feitas na renda devem ter 
acabamento perfeito. Para isso, pode-se 
recorrer a costurar debruadas; 

 Se a renda exigir forro preso, este deve 
ter a função de entretela, de forma que a 
renda se uma a ele, formando uma tela 
única. O forro deve ser preso à peça por 
meio de alinhavo diagonal, sobre uma 
superfície plana; 

 A bainha deve ser feita com todo o 
cuidado, de forma a manter o desenho na 
posição certa. Nas rendas pesadas, a 
barra pode ser recortada, aproveitando o 
contorno do desenho; 

 Para bainhas em renda pesada, 
recomenda-se uma bainha postiça. Para 
uma renda leve, recomenda-se a bainha 
em rolinho ou a aplicação de uma tira para 
reforçar. Pode-se ainda optar-se pela 
aplicação de uma renda decorativa como 
arremate da bainha, costurada com ponto 



de luva ou zig-zag. Algumas rendas 
permitem que se recorte o contorno dos 
motivos, sendo isso suficiente para o 
acabamento da barra. 

Passar a ferro 
 Proceda cautelosamente ao passar peças 

com renda. A temperatura do ferro deve 
ser correspondente à fibra; 

 A renda deve ser passada o menos 
possível, pelo avesso, protegida por um 
tecido; 

 A tábua de passar deve ser bem 
acolchoada, por causa da delicadeza da 
renda. 

ELAÇÃO TECIDO, AGULHA, LINHA E 
PONTO 
Para obter os melhores resultados, escolha 
sempre uma agulha de número e ponta 
adequados ao tecido. A agulha mais fina é 
de nº 9 e a mais grossa é de nº 18. Quanto 
mais leve o tecido, e mais fina a linha, mais 
fina deverá ser a agulha. Você deve ter em 
mente que cada máquina de costura tem o 
seu tipo específico de agulha, portanto, 
antes de colocar a agulha procure ter 
certeza de que esta é adequada à 



máquina. Existem também agulhas duplas 
ou triplas, para fazer costuras decorativas. 
 
Partes da agulha: 

 Tronco ou cabo: é a parte superior da 
agulha; 

 Lâmina ou haste: trata-se do corpo da 
agulha; 

 Concavidade: é a reentrância que há por 
trás do fundo da agulha. Serve para 
facilitar a passagem da linha; 

 Buraco ou fundo: está situado 
imediatamente acima da ponta; 

 Ponta: é a parte que penetra no tecido, 
formando a costura; 

 Fresado: é uma ranhura que há em um 
dos lados do tronco, para facilitar o 
desdize da linha, sendo portanto, o lado 
pelo qual a linha deve ser enfiada. 

Tipos de pontas: 
 ponta fina: utilizada mais freqüentemente, 

é a agulha “comum”. É indicada para 
todos os tipos de tecidos. 

 ponta arredondada: é especialmente 
indicada para costurar todos os tipos de 
malhas, pois não rompe os fios de 



elastano . Também pode ser utilizada em 
tecidos finos e delicados. 

 ponta facetada: esta agulha é indicada 
para costurar couro e materiais vinílicos. 

O quadro abaixo tem as indicações de 
agulhas, linhas e comprimento de pontos 
adequados aos vários tipos de tecidos: 

Peso e tipo 
de tecido 

Linha Comprimento 
do ponto 

Agulha 

Tipo 

Delicado 
– tule, 
chiffon, 

renda fina, 
organza, 
veludo de 

seda. 

Linha fina 
de poliéster, 

náilon ou 
algodão. 

1 – 1,5 2020 
15 x 1 

Leve 
– cambraia, 

organdi, 
voal, tafetá, 

crepe, 
veludo de 

seda, 
plástico fino, 
cetim, seda 

Poliéster 
misto com 
algodão 
100% 

poliéster 
Algodão 

mercerizado 
50 

Náilon “A” 

1 – 1,5 2020 
15 x 1 



macia, palha 
de seda, 

shantung, 
brocado. 

Seda “A” 

Médio 
– algodão 
leve, linho, 

madras, 
percal, 

pique, chitz 
de linho, 

faile, veludo 
cotelê fino, 
veludo de 
algodão, 
casimira, 

vinil, tecidos 
de veludo, lã 
fina, sarja. 

Poliéster 
misto com 
algodão 
100% 

poliéster 
Algodão 

mercerizado 
60 

Algodão 60 
Seda “A” 

1,5 – 2 2020 
15 x 1 

Médio-
pesado 

– gabardine, 
tweed, lona, 

linha ou 
algodão 

grosso, sarja 

Poliéster 
misto com 
algodão 
100% 

poliéster 

1,5 – 2 2020 
15 x 1 



de Nîmes, 
tecidos para 

casacos, 
tecidos de 
cortinas, 

vinil, tecidos 
reforçados, 

algodão 
cotelê, 

tecido trama 
fechada. 

Algodão 
mercerizado 

grosso 
Algodão 40 

a 60 

Pesado 
– tecidos 

para 
sobretudo, 
tecidos de 

estofamento, 
lona grossa. 

Poliéster 
misto com 
algodão 
Algodão 

mercerizado 
grosso 

Algodão 40 

3 – 4 2020 
15 x 1 

Malhas e 
tecidos 

elásticos –
malhas 
duplas, 
malhas 

fechadas, 
spandex, 

Poliéster 
misto com 
algodão 
100% 

poliéster 
Náilon “A” 

2,5 – 3 2045 
Ponta 

redonda 
(faixa 

amarela) 



tricô de 
náilon, tricô 

oleado, 
jérsei, 
pelúcia 

aveludada, 
veludo tipo 
helanca. 

Algodão 
mercerizado 

50 
Seda “A” 

Couros 
– camurça, 

pelica, couro 
verniz, 
cobra, 
couros 

forrados, 
couros 

naturais e 
couros 

sintéticos. 

Poliéster 
misto com 
algodão 
100% 

poliéster 
Algodão 

mercerizado 
50 

Náilon “A” 
Seda “A” 

2,5 – 3 2020 15 
x 1 

Ponta 
facetada 

Fonte: O novo livro da costura SINGER 
RISCO E CORTE 
Esta etapa é uma das mais delicadas na 
confecção de uma peça de vestuário, pois 
se deve proceder minuciosamente no risco 
e no corte das partes do molde, para que 
estas realmente se encaixem na 



montagem. Quando o molde é mal cortado, 
dificilmente a peça cairá bem e seria muito 
complicado fazer correções. 
Como utilizar as peças do molde 

1. Reúna todas as partes necessárias ao 
modelo; 

2. Verifique quantas vezes deverá cortar 
cada peça; 

3. Se as peças do molde estiverem muito 
amarrotadas, passe-as a ferro; 

4. Prenda as peças do molde ao tecido 
com alfinetes ou alinhavos. 

Como prender o molde ao tecido 
1. Comece a prender os alfinetes sempre 

partindo da dobra do tecido, passando 
depois para os cantos e depois para as 
bordas; 

2. Os alfinetes devem ser pregados 
diagonalmente nos cantos e 
perpendicularmente às beiradas, com as 
pontas para fora do molde; 

3. Utilize apenas os alfinetes necessários, 
exceto em tecidos maleáveis e 
escorregadios; 

4. Estude a posição de todas as peças do 
molde antes mesmo de riscar; 



5. Depois que fizer o risco, siga-o 
rigorosamente. 

Processos de marcação 
A marcação consiste em transferir as 
indicações do molde para o tecido. Deve-
se marcar as linhas de costura, as pences, 
os pontos de encontro, as partes que serão 
dobradas, etc. As marcações podem ser 
feitas com carbono e carretilha, ou giz. 
Para marcar com carretilha e papel 
carbono, coloque o papel carbono sobre o 
avesso do tecido e por cima deste o molde 
correspondente. Em seguida passe a 
carretilha seguindo todas as marcações 
contidas no molde, para reproduzi-las no 
tecido. Este processo de marcação é 
aconselhável para tecidos lisos e opacos. 
Para marcar com giz, uma o tecido à parte 
do molde correspondente, em seguida, 
espete alfinetes por cima de cada 
marcação. Faça as marcações com o giz 
seguindo o caminho dos alfinetes. Este 
método é aconselhável para tecidos mais 
delicados ou multicoloridos, onde a marca 
do carbono não seria muito visível. 
 PASSAR A FERRO 



No processo de montagem de uma peça 
de vestuário, é muito importante passar a 
ferro à medida que se costura. Pode ser 
uma coisa dispensável, porém, isto irá 
garantir o bom caimento da peça e evitará 
qualquer defeito de montagem. Para isso, 
deve-se ter alguns cuidados: 

1. Sempre faça um teste com um retalho 
do tecido antes de passar a peça; 

2. Retire alfinetes e alinhavos antes de 
passar a ferro, pois os alfinetes estragam 
o tecido e a chapa do ferro e os alinhavos 
podem deixar marcas. Se necessitar 
passar a peça o com alinhavo, use linha 
bem fina e alinhavos diagonais; 

3. Passe sempre pelo lado avesso; 

4. Use um pano de passar entre o ferro e 
o tecido a ser passado. O tipo de pano de 
passar irá depender do tipo de tecido a 
ser passado. Os únicos tecidos que 
dispensam este cuidado são o algodão 
puro e o linho; 

5. Faça o mínimo de pressão no ferro e 
acompanhe o sentido do fio do tecido ao 
passa-lo; 



6. Os detalhes que devem sempre ser 
passados a ferro são: costuras, pences, 
pregas, bolsos, golas, mangas, 
acabamentos de decotes, etc. Ou seja, 
deve-se passar a peça praticamente em 
todas as operações de montagem. 

7.  ACABAMENTOS FINOS 
MANUAIS 

8. Escolha uma agulha que seja 
adequada ao tecido. Para fazer os 
pontos a seguir, prefira agulhas mais 
finas e curtas para pontos pequenos, e 
mais longas para alinhavos. Costure 
com linha relativamente curta, de 45 a 
60 cm para costuras definitivas. Para 
os alinhavos, pode ser usada uma linha 
maior. A linha só deverá ser dobrada 
para pregar botões e colchetes. Para 
alinhavar e fazer marcações, utiliza-se 
linhas de cores claras, que façam um 
certo contraste no tecido. As linhas 
muito escuras podem deixar marcas no 
tecido. A seguir, estão os mais 
utilizados pontos à mão. 

9. BAINHAS 
10. Para fazer bainhas viradas, dobre 

na altura desejada, marque e pregue 



os alfinetes perpendicularmente à 
dobra, passando um alinhavo, não 
esquecendo de que a bainha deve ter 
uma altura uniforme. Passe a bainha a 
ferro e costure com um dos pontos de 
bainha. A seguir, estão os pontos mais 
utilizados para fazer bainhas à mão. De 
acordo com o tecido, deve-se escolher 
o ponto que mais se aplica ao resultado 
desejado para a peça. 

11.  ACABAMENTOS FINOS À 
MÁQUINA 
COSTURAS ABERTAS 

12. Costura com borda rebatida: este 
acabamento é indicado para tecidos 
leves e de peso médio, em peças que 
não levam forros. 

13. Costura debruada com 
viés: indicada para uma peça em 
tecido médio ou pesado que não seja 
forrada. 
COSTURAS FECHADAS 

14. Costura francesa: indicada para 
tecidos transparentes nos quais as 
costuras são visíveis do lado de 
exterior da peça. 



15. Costura tombada: esta costura é 
útil para reforçar e dar mais resistência 
a uma parte da peça. 

16. Sobrecostura: esta costura é muito 
resistente e proporciona durabilidade à 
peça. 

17. Costura debruada em si 
mesma: esta costura dispensa 
qualquer acabamento e dá melhor 
resultado em tecidos leves que não 
desfiem facilmente. 

18. Costura debruada com 
viés: indicada para uma peça em 
tecido médio ou pesado que não seja 
forrada. 

19. BAINHAS 
20. As bainhas à máquina são mais 

práticas e rápidas, proporcionando 
também muita resistência. Por outro 
lado podem não cair tão bem em uma 
peça mais social, por dar um aspecto 
mais informal à roupa. Abaixo estão 
apenas alguns dos tipos de bainhas 
feitas à máquina. Além destes, também 
há bainhas coladas, reforçadas, 
debruadas, etc. Para saber mais, você 



pode consultar um dos livros da 
bibliografia indicada. 

21. Bainhas com ponto 
invisível: arremate resistente e 
relativamente discreto é uma 
alternativa para peças mais delicadas. 
Só é possível fazer em máquinas que 
dispõem deste tipo de ponto. 

22. Bainha em rolinho: é uma bainha 
delicada e estreita indicada para 
tecidos delicados. 

23. Bainha simples: é uma bainha 
comum, indicada para tecidos médios 
ou pesados. 

24. Bainha postiça: esta bainha é 
indicada para peças que não têm um 
corte reto e não é possível dobrar a 
borda. 

25. CASAS 
26. As casas de botão podem ser 

verticais ou horizontais. O comprimento 
da casas deve ser igual ao diâmetro do 
botão, mais a sua espessura. As casas 
podem ser debruadas ou bordadas à 
máquina. 

27. Casa debruada: este tipo de casa 
é indicado para tecidos leves e de peso 



médio que não desfiam e que vincam 
bem. 

28. Casa bordada à máquina: é o tipo 
mais comum de casa, indicada para a 
maioria dos tecidos. 

29.  
HARMONIA – tornar um “look” harmônico 
é fazer com que este tenha um aspecto 
visual agradável. 
OCASIÃO – as ocasiões estão 
classificadas em: 

 Esporte: é o mais simples e informal. 
Mulheres: calças leves, camisetas 
coloridas, vestidos de tecidos leves, 
bermudas, sandálias, etc. Homens: calças 
de brim, camisas pólo e de manga curta, 
jeans, sandálias. (não é considerado na 
disciplina de Técnicas de Montagem III) 

 Passeio (esporte fino/tenue de ville): este 
tipo de traje requer um pouco de 
formalidade as principais ocasiões são: 
vernissagens, almoços, conferencias, etc. 
Mulheres: pantalonas, túnicas, tailleur, 
bolsas pequenas e salto alto. Homens: 
ternos com gravata, mocassins. 

 Passeio completo ou social: é um traje 
formal, as principais ocasiões são festas e 



recepções. Mulheres: conjuntos de crepe 
tailleurs de seda, vestidos finos, salto alto, 
meias finas e bolsas pequenas. Homens: 
terno padrão de cor escura, camisa social, 
gravata e sapato preto. 

 Black-tie (tênue de soirée): é o traje mais 
chique, noite de gala, com glamour e 
requinte. Mulheres: vestidos longos, 
sofisticados, com bordados e tecidos 
nobres, saltos alto, meias finas, carteiras e 
bolsas pequenas, e uso de jóias. Homens: 
smoking, camisa branca, gravata 
borboleta e faixa preta na cintura, sapato 
liso com verniz. Festas ao ar livre: 
smoking branco. 

 ETIQUETA NO VESTIR 
Trajes Masculinos 

 Esporte: camisa sem gravata ou suéter 
de malha. 
Esporte Completo: acrescenta-se o 
blazer ou paletó esportivo 
acompanhado de gravata esporte. 
Passeio Completo: terno padrão único 
para homens mais formais. 
Recepção: terno escuro, camisa 
branca, gravata discreta. Rapazes ou 
homens jovens que queiram sair mais 



descontraídos tendem a abolir a 
gravata, usando camisa lisa e camiseta 
branca. 
Para Entrevistas: opte por roupas 
sóbrias, não usando e nem 
misturando cores vivas. O sapato deve 
combinar com o cinto, e nunca use 
meias claras com calças escuras. 

 Trajes femininos 
 Esporte: calça comprida, bermuda. 

Saia e blusa. Não se deve usar este 
tipo de roupa em cerimônias oficiais. 
Esporte Completo: são os tailleurs, 
vestidos e chemisier. 
Passeio Completo: usa-se vestido, 
tailleur, sapato scarpin; pode 
acompanhar uma bolsa pequena 
combinando com o sapato e/ou cinto. 
Recepção: o traje de recepção é feito 
por vestidos de deux pièces 
(saia/blusa, ou tailleur) em tecidos 
nobres. 
Para entrevistas: evite roupas 
decoradas ou curtas, prefira roupas 
sóbrias e discretas; evite as roupas de 
tecidos transparentes ou muito justas. 

TIPO FÍSICO 



Além da ocasião em que a roupa será 
usada, deve-se levar também em 
consideração o tipo físico ou biótipo do 
cliente a fim de fazer com que a roupa lhe 
caia bem. Os principais biótipos são: 

 Longilineo: é o tipo manequim, pouco 
busto, pouco quadril, pernas alongadas e 
estatura acima de 1,64m, geralmente 
todas as peças de roupas caem bem. 

 Mini-longilíneo: as mesmas características 
do longilineo, apenas com estatura 
inferior. Deve tomar o cuidado apenas de 
não usar comprimentos muito longos para 
não achatar a silhueta. 

 Triangular: pouco busto, ombros estreitos, 
quadris largos, deve usar roupas que 
proporcione volume ao busto e não usar 
peças inferiores volumosas. 

 Triangular invertido: contrario ao 
triangular, ombros largos, busto volumoso 
e quadris estreitos, valorizar o busto e 
procurar usar roupas que dêem mais 
volume aos quadris. 

 Quadrado: ombros e quadris da mesma 
largura, cintura não muito definida, 
estatura mediana, não deve usar roupas 
muito justas. 



 Forte: muito parecida com o quadrado, 
porém mais alto 

 
 

COMO RECONHECER O TIPO DE 
SILHUETA 
A silhueta varia de pessoa para pessoa. A 
estatura é uma das indicações do tipo de 
silhueta, juntamente com o comprimento 
do tronco e a localização da linha do busto, 
da cintura e do quadril. 
COMO ADEQUAR O MODELO AO TIPO 
DE SILHUETA 
Para favorecer a silhueta, além de escolher 
o tecido mais adequado, devemos atentar 
para quatro elementos básicos: a linha, o 
detalhe, a textura e a cor. Cada um destes 
tem o poder de criar ilusões, porém, para 
tirar partido destes efeitos, é necessária 
uma análise realista do tipo de figura e 
decidir que características podem ser 
realçadas ou disfarçadas. 
As linhas principais de uma peça de 
vestuário são aquelas que formam a 
silhueta ou linha de contorno. Podemos 
distinguir quatro tipos de formas: justo, 
semijusto, ligeiramente solto e solto. Uma 



peça justa ao corpo realça os contornos, 
enquanto que quanto mais solta a roupa, 
mais despercebida ficará a forma do corpo. 
Na elaboração de modelos sob medida, 
deve-se procurar o equilíbrio e a harmonia 
– a relação esteticamente agradável entre 
todos os elementos. 
LINHAS ESTRUTURAIS 
As linhas interiores de uma peça podem 
conferir uma nova dimensão à silhueta. 
Cada tipo de linha influencia de modo 
particular uma figura. Os nossos olhos 
tendem a se mover numa determinada 
direção – da esquerda para a direita e de 
cima para baixo. Existem alguns princípios 
gerais quanto à utilização das linhas: 

1. Quanto mais longa, mais larga e mais 
repetida for a linha, maior será a sua 
influência; 

2. As dobras de tecido (pregas, franzidos, 
drapejados) criam linhas e aumentam o 
volume; 

3. Quanto mais linhas existirem no padrão 
do tecido, menos detalhes deverão ter a 
peça de roupa. 

 Linhas verticais – Criam uma ilusão de 
altura e aspecto esguio. Porém, quando 



repetidas a intervalos regulares, podem 
dar à figura um aspecto mais largo e mais 
baixo, pois os olhos são atraídos de um 
lado para o outro. 

 Linhas horizontais – Têm a tendência para 
cortar a altura, especialmente quando 
dividem a figura ao maio. Mas uma linha 
horizontal colocada acima ou abaixo da 
linha média realça a zona menor, 
parecendo alongar visualmente a maior. 

 Linhas em diagonal – Podem contribuir 
para aumentar a altura ou a largura, 
conforme o seu comprimento e ângulo. 
Uma diagonal longa cria uma ilusão de 
maior largura. 

 Linhas curvas – Criam os mesmos efeitos 
que as linhas retas de localização 
semelhante, embora de uma forma mais 
sutil. O efeito visual é mais suave. Uma 
linha curva produz sempre um efeito de 
arredondamento e de maior corpulência. 

DETALHES 
Detalhes como mangas, golas, decotes e 
bolsos podem ter muita importância. A sua 
correta localização é que fará a harmonia 
da peça. Podem ter as seguintes 
finalidades: 



1. Acentuar uma silhueta. Por exemplo, 
mangas sino em um vestido trapézio. 

2. Dar realce a uma peça de vestuário 
simples. 

3. Tornar prática uma peça de vestuário 
formal. 

4. Despertar a atenção para uma 
característica interessante ou desviar a 
atenção de uma característica menos 
atraente. 

 
COR E TEXTURA 
Em geral as cores quentes, intensas e 
claras “avançam”, fazendo a figura parecer 
maior e as cores frias, discretas e escuras 
“recuam” fazendo-a parecer mais esguia. 
A textura afeta igualmente de forma 
decisiva as dimensões da figura. As 
características descritas como textura 
podem ser o brilho ou a opacidade, o toque 
áspero ou macio, a rigidez ou 
maleabilidade, o peso e encorpamento que 
determinam o caimento do tecido. 
As texturas granulosas e felpudas são 
mais volumosas e dão um aspecto mais 
pesado à figura. Um tecido rígido pode 
fazer a figura parecer maior, por outro lado, 



uma tecido maleável adere mais ao corpo 
e pode fazer parecer menor. As cores são 
divididas em quatro grupos principais: 

 Cores quentes: aquelas que conseguem 
provocar um efeito vibrante. Amarelo, 
vermelho, laranja. São muito usadas nas 
coleções primavera-verão, pois dão um 
clima de alegria e descontração. Porém, 
devem ser usadas com moderação. 

 Cores frias: provocam um efeito de calma 
e tranqüilidade. Verde, azul. São muito 
usadas para roupas mais sóbrias e 
clássicas. 

 Cores neutras: têm pouca intensidade. 
Bege, cinza, preto. São usadas para 
atenuar o efeito provocativo das cores 
quentes. 

 Tons pasteis: as cores em seu tom mais 
suave, mais claro. São usadas quando a 
intenção é dar um clima de romantismo e 
inocência. 

QUADRO DE COMBINAÇÕES 
HARMÔNICAS DE CORES 

Cor Atenuado Enriquecido 



Vermelho 
Verde 
Azul 

Laranja 
Amarelo 

Cinza, Bege, 
Branco, Preto 
Cinza, Bege, 
Branco, Preto 
Bege, Areia, 

Branco, Preto 
Cinza, Branco, 

Preto 
Cinza, Branco, 

Preto 

Verde 
Vermelho 
Laranja 

Azul 
Violeta 

PROPORÇÃO 
As relações entre as diferentes partes de 
um determinado modelo designam-se 
proporções. Estas partes podem ser 
definidas pelas linhas estruturais ou 
resultar da forma como são utilizadas a cor 
e a textura. O ideal é que as proporções 
estejam em harmonia entre si e em relação 
à figura. 

1. Motivos maiores (estampas e padrões) 
são indicados para uma figura mais 
volumosa; 

2. Estampas e padrões grandes podem 
ser harmonizados se tiverem corem 
suaves; 



3. Grandes zonas de cores contrastantes 
dividem a figura horizontalmente no ponto 
em que as cores diferentes se encontram. 
A utilização de uma só cor ou de tons 
aproximados dá a ilusão de uma figura 
mais esguia; 

4. Os detalhes devem estar em proporção 
com a figura e a roupa. Por exemplo, 
quem tiver pouca estatura poderá 
aparentar muito volume na parte superior 
do corpo se usar uma gola muito grande. 
Uma pessoa muito alta com uma gola 
muito pequena pode parecer 
desproporcional. 

 

 

Regras Básicas 

Antes de iniciar a costura de uma peça seja que 

peça for, deve-se alinhavar a peça. 

 



Os pontos devem ficar meios soltos, isto porque 

a finalidade do alinhavar é apenas para manter a 

peça direita (do modo como  se quer cozer). 

Depois de cozer a peça à máquina a linha com 

que se alinhavou é para retirar. 

 

Pregar Elástico 

Para pregar elásticos em lingeries, moda praia 

ou outras peças proceda da seguinte forma: 

1.    Tire a medida da área onde o elástico será 

aplicado e divida o valor por 4. 

2.    Calcule 3/4 da medida e corte o elástico. 

3.    Divida a área em 4 partes iguais e marque as 

extremidades com um alfinete. 

4.    Divida o elástico também em 4 partes e 

marque. 

5.    Prenda as marcas do elástico nas marcas da 

peça com alfinetes. 
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6.    Costure, esticando um pouco o tecido para 

que o elástico fique bem distribuído. 

7.    Corte os excessos de tecido e dobre o elástico 

para dentro da peça. 

8. Costure utilizando o Multiziguezague (3 

pontinhos) ou o ziguezague comum. 

 

 

Aula de costura: Elástico: como tirar medidas 

12:37:00ELIS CALEONE 

 

 

 

Trata-se de uma operação matemática muito 

simples: a medida do elástico é igual à 3/4 da 

medida da cintura. 

 

 

 

 

Fácil né? Mas como costurar? 

 

 

 

 

1° corte o elástico do tamanho necessário; 

 



 
 

2° Costure as pontas do elástico com costura 

zigue-zague; 

 

 
 

3° Posicione o elástico na peça, no lado avesso 

da peça, bem próximo a extremidade superior; 
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4° Marque cada quarto da cintura da peça e do 

elástico e costure com uma costura reta. Sim, o 

elástico é menor que a cintura, afinal tem só 3/4 

da medida da cintura, mas a idéia deste passo é 

fixar o elástico em pontos de apoio para facilitar 

a costura; 
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5° Dobre a borda da peça para o avesso, como 

na figura abaixo;  

 

  

 

6° Costure a peça pelo direito, com agulha 

dupla. 
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Pregar zíper 

 

 

sexta-feira, 27 de maio de 2011 

Como pregar zíper em calça jeans 

 
Existem várias formas de pregar um zíper, 
mas vou mostrar apenas uma delas. Na 
minha modelagem de calça jeans eu corto 
já com os acabamentos da braguilha 
porque fica mais delicado e diminui duas 
costuras. Para indústria que corta muitas 
peças de uma vez esse sistema não 
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funcionaria, aqui o processo é para você 
fazer em casa.  
 
1- É importante neste tipo de acabamento 
dar piques para indicar o local das dobras. 
Vinque deixando 1cm para costura no 
fundo como está na foto. Como nesse caso 
é uma calça masculina, marque 3cm da 
braguilha do lado direito e corte o 
excesso.  

 
2 - Depois de unir os fundos, dobre o lado 
direito pela metade, guiando-se pelo pique. 
Essa largura vai deixar o zíper bem 
escondidinho.  

 
3 - Alinhave o zíper, tendo o cuidado para 
o metal de finalização ficar logo acima da 
costura.  
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4 - Alfinete o lado esquerdo em cima do 
vinco do lado direito, unindo os piques.  

 
5 - Vire pelo avesso e pregue o zíper 
apenas no lado esquerdo. 

 
Fica assim pelo avesso. 

 
6 - Vire e marque o final da abertura logo 
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abaixo do metal do zíper, para não correr o 
risco de quebrar a agulha. 

 
7 - Para quem não tem muita prática, faça 
uma bitola ou então alinhave ou marque 
com giz de alfaiate, para que a costura não 
saia torta.  

 
8 - Vire do avesso e alfinete o acabamento 
de proteção para que não saia do lugar.  

 
9 - Use um pé calcador apropriado para 
zíper, existem vários tipos, os que tenho 
são esses com opções de costura para o 
lado esquerdo e direito.  
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10 - Costure e arremate no final.  

 
11 - Prenda o acabamento de proteção 
arrematando com mosqueado.  

 
Prontinho! 

 
Boa sorte com seu zíper e até o próximo 
turorial! 

 

Fazer Franzido  
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 fonte:singer 

Para franzir o tecido, o procedimento é muito 

semelhante à costura recta, com apenas alguns 

detalhes a observar. 

1.    Seleccione o comprimento de ponto máximo 

2.    Coloque o selector de largura do ponto em 

costura recta. 

3.    Levante o pé calcador e coloque o tecido na 

máquina, paralelo às ranhuras da chapa da 

agulha. 

4.    Inicie a primeira costura recta, sem fazer os 

arremates no início e no final da costura. 

5.    Levante o pé calcador, gire o tecido, sem 

cortar, e faça a segunda costura recta, paralela à 

primeira. 

6.    Levante o pé calcador, puxe a linha uns 10 

cm, corte o fio e retire o tecido. 

7.    Segure o tecido e, delicadamente, puxe as 

duas linhas inferiores, franzindo o tecido 

 Fazer Chuleado 



 fonte:singer 

O chuleado é uma costura ziguezague feita na 

beirada do tecido para dar o acabamento e 

evitar que desfie. 

Para fazer um chuleado, siga os passos 

abaixo: 

1.    Utilize a sapatilha de uso geral. 

2.    Seleccione a largura do ziguezague no 

selector de largura (se estiver costurando com 

agulha dupla, não ultrapasse a marca indicada 

no painel). 

3.    Escolha o comprimento do ponto, sugerimos 

iniciar com a posição 2,5. 

4.    Posicione o tecido na máquina de forma que 

sua borda coincida com a ranhura central da 

sapatilha. 

5.    Costure, segurando o tecido para mantê-

lo no lugar certo. 

Fazer as Casas 
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Este procedimento, válido para as máquinas 

com caseado automático de 4 passos, é bem 

simples. 

Para fazer uma casa siga os seguintes passos: 

1.    Marque no tecido o local onde as casas serão 

feitas e a distância entre elas. 

2.    Pegue a sapatilha especial para caseado e 

monte-a na máquina, observando a posição 

correcta. 

3.    Gire o selector de comprimento do ponto até 

o desenho do caseado marcado com o número 

1. 

4.    Seleccione a largura desejada do ziguezague 

e inicie a costura. 

5.    Ao final da primeira lateral da casa, gire o 

selector para o próximo passo. 

6.    Arremate e abra as casas com cuidado para 

não rasgar. 

Conselho: 

Para que as casas fiquem na posição 

correcta, marque o início e o final de cada 

uma no tecido. 



Pregar Botões 

À Mão 

  1. Enfia-se a agulha e 

dá-se um nó na ponta. 

Porém convém que  a 

linha fique dobrada. 

    2.Põe-se o Botão 

em cima da peça de 

roupa e espeta-se a 

agulha. 

    3.Depois coze-se o botão pelo menos tês 

vezes para que este fique bem pregado. 

    4.Dá-se duas voltas com a linha à volta do 

Botão. 

    5.E por fim espeta-se novamente a agulha na 

peça de roupa e na parte interior da peça dá-se 

um nó. 

 

À Máquina 

Pregar botões à máquina é um procedimento 

muito simples. 

Seguindo as instruções correctamente, os 

botões não soltam. 

1.    Coloque na máquina o pé especial para 

pregar botões. 

2.    Isole os dentes da máquina, colocando a 

chapa isoladora. 



3.    Posicione o selector de largura do ponto em 

costura recta. 

4.    O selector do comprimento deve ficar na 

posição 0. 

5.    Posicione o tecido e o botão sob o pé 

calcador e abaixe-o. 

6.    Mantenha a agulha posicionada do lado 

esquerdo e gire o volante da máquina com as 

mãos até que a agulha coincida com o furo do 

lado esquerdo do botão. 

7.    Faça alguns pontos, retire a agulha do furo do 

botão e seleccione a largura do ziguezague. 

8.    Gire o volante para certificar-se que a agulha 

está alcançando o outro furo, sem bater no 

botão. 

9.    Faça mais alguns pontos em ziguezague. 

10.Posicione novamente o selector na costura 

recta e arremate, fazendo mais alguns pontos. 

 

11.Para um botão de quatro furos, faça o mesmo 

procedimento em cada par de furos. 

1. Passe a linha na agulha e dê um nozinho, 

como mostra a figura abaixo. 

2. Acerte o local do botão e passe a agulha pelo 

tecido, de baixo para cima. Quando a agulha 

sair do primeiro buraco, enfie a agulha no 

buraco do lado oposto ao que você começou. 



3. Repita o procedimento nos buracos que 

faltam, formando assim uma cruz. 

4. No verso passe a agulha por dentro do 

“tunel” que formou. 

5. Repita todo o procedimento por 3 vezes, para 

fixar bem o botão. 

 

É isso! Simples, né? 
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Algumas dicas: 

 Tome muito cuidado para não furar seu dedo. 

Antes de passar a agulha pelo pano, 

certifique-se de que seu dedo não está 

embaixo. 

 Não precisa “colar” totalmente o botão na 

camisa, senão corre o risco de ficar muito 

difícil abotoar a camisa. Mas também não 

deixe o botão frouxo. 

 Errou? Se precisar, corte as linhas do botão 

com uma tesoura de unha e refaça. 

 Com a prática isso fica muito mais fácil! 

Acredite. 

Como costurar uma bainha 
 

Escrito por Helena Morelli 

 
Fazer bainhas é um conhecimento 
indispensável mesmo para quem não 
tem afinidade com a costura.  

Calças compradas em lojas, por 
exemplo, quase sempre são compridas 

http://www.fazfacil.com.br/author/helena-morelli/
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demais e precisam ser encurtadas. 
Ou é a saia do seu vestido preferido que 
você precisa encurtar ou encompridar, 
se quiser que ele continue na moda.  
Embora bainhas feitas à máquina sejam 
bem mais rápidas de se fazer, elas ficam 
visíveis, e, dependendo do tipo de roupa 
e tecido, nem sempre isso é desejável. 
Por isso, vamos dar algumas dicas 
básicas sobre como fazer este 
acabamento sem que ele comprometa o 
visual da sua roupa. 

Costura de uma bainha de calça  

comprida  

Vire a calça do avesso, estenda-a sobre  

Prenda com 
alfinetes, bem acima das bainhas 
originais (ou da borda do tecido, se as 
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pernas foram cortadas), de modo que os 
alfinetes não atrapalhem depois. 

Estas medidas 
também são úteis se você quiser cortar 
as pernas de uma calça para fazer uma 
bermuda, pois elas ficarão do mesmo 
comprimento. 
Dobre uma bainha na largura desejada e 
marque com os dedos. 
Faça o mesmo na outra perna da calça, 
certificando-se que elas fiquem do 
mesmo tamanho e altura. Prenda-as 
com alfinetes. 

Tamanho ideal de bainha para calça  

comprida  

Experimente a calça para ver se a 
bainha está na altura certa, antes de 
costurar. Na calça social e nos jeans 
com pernas mais largas, a barra deve 

http://www.fazfacil.com.br/wp-content/uploads/2012/08/como-fazer-bainhas-2-300x225.jpg


cobrir ligeiramente a parte mais alta do 
calçado, na frente. 

Se a calça estiver 
curta ou comprida demais, remova os 
alfinetes das bainhas e junte novamente 
as pernas para fazer os ajustes. 
Com estas dicas, você pode costurar a 
bainha da calça sem que ela fique torta 
ou as pernas com tamanhos diferentes. 

Como costurar uma bainha invisível! 

 
Aprenda como fazer tipos de bainhas 
que são discretos e praticamente 
invisíveis! 

Tipos de ponto para bainhas:  
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PONTO 
ALINHAVO 
Como diz o nome, serve para alinhavar a 
bainha no lugar, no caso de você querer 
costurá-la à máquina. 
Leve a agulha na horizontal, prendendo 
diretamente o tecido à bainha com 
movimentos para cima e para baixo. 

PONTO CHULEADO 

Este ponto é 
perfeito para tecidos mais grossos que 
não desfiem – por exemplos, calças 
jeans que já vem com a bainha da loja. 
Com a ponta da agulha, pegue dois ou 
três fios (ou mesmo um, no caso do 
brim) e faça o ponto na diagonal. 

PONTO CRUZADO 
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A versão manual 
do ponto ziguezague, indispensável em 
tecidos que desfiem com facilidade. 
Em vez de atravessar a agulha na 
diagonal, fazendo com que o ponto fique 
uma vez para fora e outra para dentro da 
bainha, o ponto cruzado fica todo sobre 
esta. 
Pegue com a agulha uma pequena 
porção do tecido da bainha; depois, com 
a ponta da agulha, pegue três fios do 
tecido e faça novo ponto sobre a bainha. 

PONTO INVISÍVEL 

É o jeito de fazer 
bainhas em tecidos muito finos como 
microfibra, se você não quiser pespontar 
à máquina, mas mesmo assim às vezes 
pode marcar um pouco. 
O ponto invisível é semelhante ao 
chuleado, só que mais junto. 
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Faça o ponto bem junto à bainha, e 
pegue apenas um fio do tecido de cada 
vez. 

Dica para uma bainha de emergência  

Dica final: 
se você tem que sair com a roupa que 
precisa de bainha, e não tem tempo para 
costurar… uns pingos de cola de 
tecido também resolvem. 
Exceto em tecidos muito finos e 
delicados. 
Aprenda a seguir como fazer bainhas: é 
mais fácil do que se imagina!

 



Como Fazer uma Bainha Simples

 

Faça uma costura de teste. 

Conseguir uma costura bem feita 
depende da correcta tensão da máquina, 
da linha e da agulha que vai utilizar no 
tecido escolhido. 

Use os restos desse tecido para fazer 
um teste com agulhas, linhas e tensões 
de ponto diferentes até encontrar a que 
melhor se adapte às suas necessidades. 
Bainha:  Quando está a fazer uma 
bainha olhe para o tecido e não para a 
agulha, desta forma conseguirá que 
fique perfeita e sem curvaturas 
inadequadas. 

http://www.fazfacil.com.br/artesanato/agulhas-maquina-de-costura/


Use as mãos para manter o tecido 
esticado e estabilizado ao longo da 
máquina. 

Deve guiá-lo e não empurrá-lo. 

Como Fazer a Bainha Invisível 

O ponto invisível pode ser encontrado 
em vários modelos de máquinas de 
costuradoméstica. 
Antes de fazer a bainha invisível, faça 
um ziguezague na borda do tecido para 
não desfiar. 

Determine o comprimento desejado e 
dobre a barra. 
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Faça a dobra da bainha. 

Dobre-a direito com 
direito do tecido deixando apenas uns 
milímetros para o prender a bainha (se 
deixar demasiado espaço os pontos vão 
aparecer do lado do direito). 
Seleccione o ponto apropriado para 
bainha invisível na sua máquina. Cosa 
ao longo da bainha. 
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Cada máquina tem as suas 
especificidades, não deixe de consultar o 
manual da sua. 

 uma mesa e junte as duas 

pernas. Achate as pernas com as mãos e 

procure fazer com que as costuras de ambas 

se encostem. 

 

19 Truques e Dicas de Costura que Você 

Deveria Saber 
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A costura é um processo artesanal que 
exige um grande nível de concentração e 
habilidade. Apesar de ser uma atividade 
prazerosa, alguns aspectos podem ser 
difíceis de manejar. Quando se é apenas 
um iniciante, os pequenos desafios da 
costura podem ser tornar um aprendizado 
frustrante e muitas vezes cansativo. Mas 
nem sempre precisa ser assim! 

Veja essas sensacionais dicas para deixar 
a sua costura mais rápida e mais divertida! 
Nós compilamos 
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vários truques inteligentes para deixar a 
sua vida de costureira muito mais fácil. 
Eles te ajudarão a ser mais ágil em cada 
etapa e você terá muito mais liberdade 
para criar projetos originais de costura sem 
nenhum estresse. Ao aprender todas 
essas dicas incríveis, você vai ficar 
pensando como pode ter vivido um dia 
sem elas. 

1) Faça bainhas de maneira simples 
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Que tal você mesma produzir 
um molde para as suas bainhas? Assim 
ficará mais fácil fazê-las, uma vez que 
você poderá ter várias marcações 
diferentes para cada tamanho de bainha 
que deseja aplicar em seus projetos. Basta 
você usar um papel mais grosso e com a 
ajuda de uma régua comum traçar linhas 
com as medidas das bainhas que mais 
usa. Depois, é só posicionar o tecido e 
com um ferro quente fazer a dobra do 
tamanho que quiser, assim como é 
mostrado na imagem acima.   

2) Pregue Botões com a Máquina de 
Costura 



 

Os botões são um ótimo acabamento para 
essenciais para qualquer peça, mesmo 
que sejam apenas decorativos. No 
entanto, costurá-lo à mão pode ser um 
processo trabalhoso e muito tedioso, o que 
pode dificultar a sua aplicação da maneira 
correta. 

Você sabia que existe um método muito 
simples de pregar botões com a sua 
máquina de costura? Eles irão ficar muito 
mais seguros, alinhados e você poderá 
usar a mesma configuração da máquina 
para pregar vários botões do mesmo 
tamanho.   
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3)   O Segredo para passar a linha na 
agulha com facilidade 

 

Se você está tendo dificuldades para 
passar a linha na cabeça da agulha, aqui 
vai uma dica muito simples que irá fazer 
toda a diferença. Experimente usar um 
pouco de spray de cabelo na ponta da 
linha. Assim, ela ficará mais firme e você 
conseguirá passá-la por dentro da cabeça 
da agulha se nenhum problema. E o 
melhor, essa dica funciona para qualquer 
tipo e espessura de linha.   

4) Costure com Carretéis Maiores 
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Ao invés de usar 
sempre carretéis pequenos e ter de parar 
a sua produção diversas vezes para trocá-
los, costure com cones de overloque. E se 
ele ficar muito grande no pino, a nossa 
dica é usar uma xícara ou caneca para 
armazená-lo. Posicione a caneca com o 
cone na sua área de trabalho, logo abaixo 
do pino e prenda a ponta da linha 
normalmente à máquina de costura. O 
cone formará um ângulo perfeito de 90° 
graus e a linha se desenrolará 
normalmente à medida que você for 
trabalhando. 
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5) Margem da Costura Perfeita 

 

A costura perfeita exige deixar alguns 
centímetros de sobra no tecido como 
margem de segurança ao costurarmos. 
Alguns moldes de costura já vêm com este 
recuo demarcado. Caso contrário, 
você poderá fazer uma margem no tecido 
ao traçar o molde. Para isso, junte dois 
lápis com um elástico ou fita adesiva e 
risque o tecido. A linha exterior traçada 
pelo lápis será a sua margem de costura 
perfeita, e você fará o risco somente uma 
vez, sem precisar tirar medidas. 
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6) Elásticos como Guias de Costura 

 

Uma outra dica sensacional é colocar 
elásticos na base da sua máquina para 
não perder de vista os limites da costura, 
sem precisar riscar o tecido. Assim você irá 
costurar exatamente a largura que deseja 
sem deixar que o tecido se mova. Dessa 
forma, para aumentar e diminuir os limites 
da costura basta movimentar os elásticos 
pela base da máquina. 

7) Para não perder os Carretéis 
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Esta é uma dica de organização! 
Reaproveite aqueles separadores de 
dedos emborrachados usados pela 
manicure para armazenar todos os seus 
carretéis. Assim, eles não ficarão jogados 
pela sua área de trabalho e você sempre 
saberá onde eles estão.   

8) Almofada com Palha de Aço 
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A nossa última dica é de ouro! Ao produzir 
uma almofadinha para espetar agulhas e 
alfinetes, opte por usar como enchimento a 
palha de aço. Assim as suas agulhas e 
alfinetes ficarão sempre afiados 

9) Como costurar um zíper facilmente 
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Para costurar um zíper é preciso um pouco 
de prática, o que pode ser um motivo de 
medo para muitas costureiras iniciantes. 
Várias optam por utilizar alternativas em 
seus projetos, como botões, colchetes e 
até mesmo o velcro. Mas, dependendo da 
situação, um zíper é o único acabamento 
que terá o resultado desejado. Uma 
maneira muito fácil de costurar um zíper é 
unir as duas partes do tecido com uma 
costura linear simples, depois costurar o 
zíper entre ela. Feito isso, corte e abra a 
costura para descobrir o zíper logo abaixo.   
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10) Costure um tecido felpudo 
facilmente 

 

Para costurar tecidos felpudos como o 
veludo, plush, microfibra e outros, a melhor 
dica é colocar sacola plástica sobre o 
tecido e iniciar a costura na máquina. Você 
vai ver como a agulha irá deslizar e o 
processo será muito mais rápido.   

11) Como costurar sem uma máquina de 
costura 
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Quando você precisar fazer uma peça 
mais simples ou mesmo algo temporário 
para uma festa, por exemplo, que tal colar 
ao invés de costurar? Essa é uma 
excelente saída, super rápida e fácil. Basta 
manter as mesmas regras e estruturas de 
uma costura e começar a colar.   

12) Como manter os seus botões 
intactos 
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Aplique base para unhas ou esmalte 
incolor sobre os botões, assim as linhas 
que os prendem em seus lugares irão ficar 
enrijecidas e mais resistentes. A partir de 
agora você não vai precisar costurar 
botões de última hora ao perceber que 
aquela camisa está com um botão 
faltando.   

13) Como costurar um elástico 
rapidamente 
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Se por algum motivo você precisar incluir 
um elástico em seu projeto de costura, é 
necessário ter atenção. O intuito do 
elástico é conferir elasticidade a 
determinada área da roupa, sendo assim, 
se você fizer um ponto linear e horizontal, 
você irá prender o elástico, o que irá 
impedí-lo de esticar. Por isso, configure 
sua máquina de costura para o ponto 
zigzag, e o elástico ainda terá espaço para 
se movimentar. Clique para ver mais 
instruções sobre esta dica. 
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14) Como impedir que um tecido fique 
desgastado 

 

Para não deixar que um tecido fique com 
vários fios puxados e aquela aparência 
desgastada e corroída você pode cortar as 
suas bordas com uma tesoura de corte 
ondulado. Esta dica pode economizar o 
tempo de produzir uma bainha se estiver 
com pressa. 

15) Como nunca mais perder sua 
tesoura 

http://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2015/07/sewing-hacks-23.jpg


 

Pegue um pedaço grande de fita e prenda 
cada uma das suas pontas em um dedal 
da tesoura. Em seguida pendure em seu 
pescoço, assim ela irá te acompanhar em 
todos os lugares quando estiver 
trabalhando. Clique para ver mais 
instruções sobre esta dica. 

16) Para não perder os seus alfinetes de 
vista 

http://www.feathersflights.com/2010/06/seamstress-fashion.html
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Providencie uma tigela e cole dois imãs eu 
seu fundo. Depois, basta jogar todos os 
seus alfinetes dentro da sua tigela 
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magnética e eles irão ficar concentrados 
onde os imãs foram colados. Você pode 
colar os imãs usando cola de contato. 

17) Como desvirar costuras muito 
estreitas 
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Após terminar uma costura estreita, basta 
você ter em mãos um espetinho de 
churrasco pontiagudo ou outra peça com 
esse formato. Insira o objeto dentro da 
costura e a vire para o lado correto, assim 
como é demonstrado na imagem acima.  O 
único cuidado que você deve ter é para 
não perfurar o tecido.   

18) Como evitar furos em sua meia-
calça 

 

Assim que você perceber algum furinho em 
sua meia-calça, corra e aplique uma base 
para unhas no local ou algum outro 
esmalte incolor. O efeito será o mesmo dos 
botões, a costura irá se enrijecer e ficará 
mais resistente. Dessa forma sua meia-
calça terá uma vida útil maior. Clique para 
ver mais instruções sobre esta dica. 

http://www.trendylegs.com/blog/leg-wear-tip-how-to-fix-ripped-tights-in-two-minutes/
http://www.trendylegs.com/blog/leg-wear-tip-how-to-fix-ripped-tights-in-two-minutes/
http://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2015/07/sewing-hacks-16.jpg


19) Como descobrir qual o lado certo do 
tecido 

 

Você sabia que a grande maioria dos 
tecidos possui um lado de costura certo e 
errado?! O lado correto de um tecido 
geralmente é onde se encontra uma 
estampa ou textura. Se você se deparar 
com um tecido que tenha ambos os lados 
idênticos, escolha qual será o lado que 
você quer deixar à mostra e mantenha a 
costura de todas as partes com este lado, 
para não correr o risco de ter uma parte 

http://www.revistaartesanato.com.br/wp-content/uploads/2015/07/sewing-hacks-25.jpg


diferente que você não tenha 
percebido anteriormente 
Vamos então saber mais sobre como 
funciona esta maquina que nos ajuda 
tanto no nosso dia a dia. 

 

 

 



A maquina de costura  –  Peças  

principais  

 

  

1) Botão seletor 
2) Limitador do enchedor de bobina 
3) Enchedor de bobina 
4) Guia do enchedor 
5) Estica-fio 
6) Guia-fio superior 
7) Regulador da tensão superior 
8) Agulha(s) 
9) Chapa da agulha 
10) Base removivel (porta acessorios) 

http://www.fazfacil.com.br/artesanato/agulhas-maquina-de-costura/


 

  

11) Sapata 
12) Botão de retrocesso 
13) Alça 
14) Porta carretel 
15) Volante 
16) Interruptor da lâmpada 
17) Tomada do motor 
18) Braço livre 
19) Alavanca do calcador 
  

  

Complementos da maquina de costura  

http://www.fazfacil.com.br/artesanato/bobina-ou-carretilha/


 

fonte:Elgin 
 
 

Máquina de costura – como fazer uma boa 

manutenção! 

 

Máquina de costura 
Toda a máquina precisa de manutenção 
e cuidados no uso para durar mais. 
As máquinas de costura caseiras não 
fogem a regra, necessitam de 
manutenção. 



Aqui estão algumas ações básicas que 
devem ser tomadas no uso e guarda da 
sua maquina de costura! 

Máquina de Costura – Manutenção  

Cuidado: 

Sempre desligue a máquina de costura a 
partir da tomada elétrica quando retirar as 
tampas para limpeza, lubrificação, ou 
quando fizer quaisquer outros ajustes. 

– O aparelho nunca deve ser abandonado 
quando plugado na tomada. 
Sempre desligue a máquina de costura 
da tomada elétrica imediatamente após 
o uso e antes da limpeza. 
– Desligue a máquina sempre que precisar 
fazer algum ajuste na área da agulha, 
como por exemplo no caso de substituição 
da agulha ou sapata. 

– Sempre desligue antes de substituir a 
lâmpada. 
Substituir lâmpada com o mesmo tipo 
nominal de 15 Wats (se for esta a 
indicação do fabricante). 



– Não deixe a máquina exposta em uma 
área de alta umidade, perto de luz solar 
direta ou chuva. 

– Limpe o exterior da máquina com um 
pano macio e sabão neutro use ao ar livre. 

Máquina de Costura – Lubrificação e  

Limpeza  

Limpeza da área da caixa da lançadeira: 

 

1. Leve a agulha para a posição mais alta. 

2. Retire a caixa da bobina. 

3. Afaste as alavancas de trava (A) como 
mostra a figura. 

4. Retire o arco da lançadeira (B). 



5. Retire a lançadeira (C) segurando- a 
pelo pino central. 

6. Limpe e lubrifique o arco e a lançadeira 
e volte a montá-los na ordem inversa. 

 

  

  

Abra a tampa e lubrifique os pontos 
indicados. 

Limpando os dentes 

 
Remova a agulha, o pé calcador 
e a chapa da agulha. 



Limpe com uma escova a poeira e fiapos 
dos dentes. 

Recolocar a chapa da agulha. 

Substituição da lâmpada da máquina.  

(Elgin)  

Cuidado 

Como a lâmpada pode estar quente, 
proteger os dedos quando for substituí-la. 
ou 
desligar da energia e esperar esfriar. 
(veja o manual do fabricante) 

 

1 – Desligue a máquina. 

2 – Retire a tampa frontal. 

3 – Vire a esquerda para remover a 
lâmpada. 



4 – Substitua com uma nova lâmpada, 
empurre-a para cima e gire para a direita 

Costurando a Máquina  

 

 

Procure sempre utilizar linhas de algodão 

para costurar em tecidos de fibra natural e 

linhas sintéticas para costurar tecidos 

sintéticos. 

Se você costurar um tecido sintético 
com linha de algodão, após a lavagem, 
existe a possibilidade da costura ficar 
franzida; 
se você costurar um tecido sintético 
com linha de algodão, a linha poderá 
arrebentar. 
DICA 

Afie as tesouras cortando em pedacinhos 
uma tira de lixa d’água fina. 

 

As linhas suportam temperaturas 
diferentes. 



Se você costurar uma peça de linho, com 
linha de poliéster, podem haver problemas 
quando você estiver utilizando o ferro de 
passar, pois o linho requer uma alta 
temperatura e a linha de poliéster pode 
não resistir à essa temperatura. 

Aprendendo a costurar numa maquina de 

costura elétrica! 

Aprendendo a costurar com segurança! 

Desconecte a maquina da energia antes 
de fazer as seguintes ações: 

  No caso de quebra da agulha 
  Quando for trocar a agulha 
  Troca da bobina. 
  Troca de acessórios. 
  Limpeza da máquina 
  Após utilização 
  Durante uma pausa. 

Aprendendo a costurar: Como passar a  

linha superior  



Segure a ponta da linha 
superior com a mão esquerda e gire o 
volante com a mão direita para que a 
agulha se mova para baixo e para cima e 
fique na posição mais alta. 

Puxe a ponta da linha da mão esquerda da 
forma que a linha da bobina suba junto 

com ela.  
Passe as pontas de ambas as linhas por 
entre a sapata e leve-as para trás, por 
baixo da sapata. 

Agulhas para maquina de costura, tipos e 

funções!  

http://www.fazfacil.com.br/artesanato/bobina-ou-carretilha/


 

Agulhas para maquina de costura : 
A escolha da agulha apropriada, 
depende não só do modelo da máquina 
de costura, mas também do tecido e 
linha que forem ser usados. 
Para uma escolha mais acertada da 
agulha e linha para os modelos de 
máquinas, tenha como referência a 
tabela na proxima pagina. 

Agulhas para Máquinas de Costura  

Doméstica  

 



Sempre utilizar a chapa da agulha 
adequada, o uso da chapa errada pode 
causar a quebra da agulha. 

Não utilizar agulhas tortas. 
Desligue a máquina sempre que precisar 
fazer algum ajuste na área da agulha, 
como por exemplo no caso de 
substituição da agulha ou sapata. 

Dicas:  

  Para uso geral costurar com agulha 11. 
  

 Use sempre uma agulha nova quando 
inicia um projecto. 
 

   

 Mude de agulha regularmente. 
 

   

  As agulhas de ponta redonda podem ser 
usadas na maior parte dos tecidos. 
 

http://www.fazfacil.com.br/artesanato/costuras/tecidos-e-fios/


   

 Se os pontos não estão certos verifique se 
a agulha está sem ponta ou torta. 
 

   

 Se saltaram pontos quando está a 
costurar verifique se está a utilizar a agulha 
correta. 
 

   

 Para enfiar a agulha mais rápida e 
facilmente, corte a linha, nunca a molhe. 
 

   

 Para verificar se agulha esta torta 
coloque-a sobre uma superfície plana e 
observe, a separação entre a agulha e 
superfície deve ser coerente. 
 

 Troca de agulha  

http://www.fazfacil.com.br/artesanato/costura-os-pontos/


Cuidado: Desligue a maquina da 
energia elétrica ou o adaptador AC/DC 
antes de começar a substituir a agulha. 
1- Vire o volante para levantar a agulha na 
posição mais alta. 

2- Segure a agulha a ser retirada e 
desaperte o parafuso do prendedor de 
agulha e retire a agulha velha. 

3- Inserir a agulha nova com o furo virado 
para o lado direito. Certifique-se de 
empurrar a agulha antes de apertar o 
parafuso do prendedor. 

4- Aperte o parafuso do prendedor da 
agulha. 

  

Troca de agulha (2)  



 
Desligue o interruptor elevando a agulha 
para a sua posição mais alta, girando o 
volante à esquerda, sentido anti- horário, e 
abaixando o pé calcador. 
Afrouxe o parafuso de fixação da agulha e 
retire a agulha, coloque em seu lugar uma 
nova agulha sempre com o lado achatado 
para trás, empurre-a até o topo e aperte 
firmemente o parafuso de fixação da 
agulha. 

1) Parafuso de fixação da agulha. 

2) Prendedor de agulha. 

3) Lado achatado. 

Agulhas de maquinas de costura: Tipos  

e Funções  



 

– Agulha 2020 

– Agulha para 

todos os tipos de 

tecido 

– Espessuras 9 / 

11 / 14 / 16 / 18 / 

21 

– Agulha 2024 

– Agulha dupla para 

costuras 

decorativas (distância de 4 

mm entre as agulhas) 

– Espessuras 11/ 14 



– Agulha 2025 

– Agulha dupla 

para costuras 

decorativas 

(distância de 3 

mm entre as 

agulhas) 

– Espessuras 11 / 

14 

– Agulha 2028 

– Agulha dupla para 

costuras decorativas 

(distância de 2 mm entre 

as agulhas) 

– Espessuras 14 

– Agulha 

2045 (ponta bola) 

– Agulha para 

malha e tecidos 

sintéticos 

– Agulha 2022 – 

Overlock Familiar 

– Agulha para todos os 

tipos de tecido 



– Espessuras 9 / 

11 / 14 / 16 / 18 / 

21 

– Espessuras 10 / 11 / 12 / 

14 / 16 

– Agulha 2040 

– Agulha para 

bordados ponto 

ajur 

– Espessuras 14 / 

16 / 19 

– Agulha 2011 

– Agulha para bordados 

com fios metálicos 

– Espessuras 14 

Costura como fazer? dicas importantes… 

aprenda a costurar 



 

Linhas 

Procure sempre utilizar linhas de 
algodão para costurar em tecidos de 
fibra natural e linhas sintéticas para 
costurar tecidos sintéticos. 
Se você costurar um tecido sintéticocom 
linha de algodão, após a lavagem, existe a 
possibilidade da costura ficar franzida; 
se você costurar um tecido sintético com 
linha de algodão, a linha poderá 
arrebentar. 
As linhas suportam temperaturas 
diferentes. 



Se você costurar uma peça de linho, com 
linha de poliéster, podem haver problemas 
quando você estiver utilizando o ferro de 
passar, pois o linho requer uma alta 
temperatura e a linha de poliéster pode 
não resistir à essa temperatura. 

Bobina ou carretilha da maquina de 

costura doméstica! 

 

 Bobina ou carretilha : 

A bobina ou carretilha é aquela peça 
que muitas vezes ” lutamos ” para fazer 
funcionar bem.  
 Sendo uma parte importante da costura 
feita pela máquina, tem de estar 100%. 
Vamos ver como fazer (sem sofrer) ! 
 

Substituindo a Bobina ou Carretilha  

http://www.fazfacil.com.br/manutencao/lavar-tecidos-naturais-algodao/


 

 1- Retire a tampa da caixa 
de bobina e retire o carretel vazio (fig3) 



.2- Coloque a bobina cheia na caixa de 
bobina (fig 4), com a bobina virando no 

sentido horário para descarregar a linha 
(fig 5), deixando cerca de 10 cm de linha 
a partir da bobina. 

3- Deixe cerca de 10 cm de linha sobre a 
bobina. 

4- Vire o volante no sentido horário (pra 
você). 
A agulha vai para baixo, chegando ate a 
bobina. 
Vire o volante ate a agulha chegar à 
bobina e subir ate o ponto mais alto. 
Pare quando a agulha começar a desce 
novamente. 
5- Elevar o calcador e puxe cerca de uns 
10 cm de linha para fora da máquina 
e abaixe o calcador. 

6- Deslize a tampa de volta no lugar (fig 6). 

Muito importante:  
Certificar-se de usar sempre uma bobina 
metálica. 



Se não, um carretel magnetizado, caso 
não haverá tensão na linha da bobina 

Enchendo a Bobina  

 

 

 Coloque o carretel no local indicado. (fig 
11). 

Enrole um pouco de linha do carretel na 
bobina em sentido anti-horário.(fig 12) 



Coloque a carretilha no enchedor e 
empurre ate encostar no parafuso do 
volante para girar no sentido horário (fig 
13). 

Passe a linha sobre o tensor 
superior traseiro (fig 14) 

Pare o enchimento ate corrigir o volume de 
linha na bobina. 

Após enchimento, tire a bobina fora e corte 
o fio (fig 16) 

Bobina ou carretilha da maquina de 

costura doméstica! 
 

Escrito por FazFácil 

Como retirar a caixa da bobina (Elgin)  

 

  

http://www.fazfacil.com.br/author/equipefazfacil/
http://www.fazfacil.com.br/artesanato/bobina-ou-carretilha/?all=1&print=y


Levante a agulha até sua posição mais ala 
e abra a tampa de acesso á lançadeira. 
  

 

  

Segure o fecho da caixa da bobina e puxe-
a em sua direção. 

  

 

  

Solte o fecho da caixa da bobina e a 
bobina se 
soltará, saindo da caixa. 
  

http://www.fazfacil.com.br/artesanato/agulhas-maquina-de-costura/


Como passar o fio da bobina (Elgin)  

 

  

Desenrole uns 10 cm de linha da bobina e 
introduza a bobina na sua caixa. 

  

 

  

Puxe a ponta da linha na frente da caixa da 
bobina. 
  



 

  

Puxe a linha para a esquerda, por baixo da 
moda de tensão até que a linha entre na 
abertura de saída. 

  

Como recolocar a caixa de bobina  

(carretilha)  

 

  

Levante a agulha até sua posição mais alta 
e segure a caixa da bobina pelo fêcho, 
com o bico de metal voltado para cima. 



  

 
Introduza a caixa da bobina na 
lançadeira,  até o fundo, de modo que o 
bico de metal  se encaixa na ranhura 
superior do aro da caixa da lançadeira. 

Solte o fêcho da caixa da bobina. 

Como pregar botões na maquina de 

costura ! 
 

Escrito por FazFácil 

 

Como pregar botões na maquina : 

http://www.fazfacil.com.br/author/equipefazfacil/
http://www.fazfacil.com.br/artesanato/pregar-botoes-ll/?all=1&print=y


Eis uma experiencia que nem todo 
mundo tem, mas que é necessária 
quando menos se espera. 
Pregar um botão ! 

Como pregar botões na maquina:  

 Utilize o calcador de casear. 

 

 

Rebaixe os dentes da máquina. 

Coloque a sapata para pregar botões. 

Coloque o botão a ser pregado entre a 
sapata e o tecido e abaixe o calcador. 

Gire o volante com a mão e regule a 
largura do zig-zag de forma que a agulha 
entre nos dois furos do botão. 



Dê aproximadamente uns 7 pontos. 

Passe os dois fi os no avesso do tecido e 
prenda-os com um nó. 

Pregando botões á máquina (Singer)  

Pregar botões à máquina é um 
procedimento muito simples. Seguindo 
as instruções corretamente, os botões 
não soltam. 
Coloque na máquina a sapatilha especial 
para pregar botões. 

Isole os dentes da máquina, colocando a 
chapa isoladora.* 

Posicione o seletor de largura 
do ponto em costura reta. 
O seletor do comprimento deve ficar na 
posição 0. 

Posicione o tecido e o botão sob o pé 
calcador e abaixe-o. 

Mantenha a agulha posicionada do lado 
esquerdo e gire o volante da máquina com 

http://www.fazfacil.com.br/artesanato/costura-os-pontos/


as mãos até que a agulha coincida com o 
furo do lado esquerdo do botão. 

Faça alguns pontos, retire a agulha do furo 
do botão e selecione a largura do 
ziguezague. 

Gire o volante para certificar-se que 
a agulha está alcançando o outro furo, 
sem bater no botão. 
Faça mais alguns pontos em ziguezague. 

Posicione novamente o seletor na costura 
reta e arremate, fazendo mais alguns 
pontos. 

Para um botão de quatro furos, faça o 
mesmo procedimento em cada par de 
furos. 

Como pregar botões na maquina de  

costura  

Como pregar botões na maquina : 

Eis uma experiencia que nem todo 
mundo tem, mas que é necessária 
quando menos se espera. 

http://www.fazfacil.com.br/artesanato/agulhas-maquina-de-costura/


Pregar um botão ! 

Como pregar botões na maquina:  

 Utilize o calcador de casear. 

 

 

Rebaixe os dentes da máquina. 

Coloque a sapata para pregar botões. 

Coloque o botão a ser pregado entre a 
sapata e o tecido e abaixe o calcador. 

Gire o volante com a mão e regule a 
largura do zig-zag de forma que a agulha 
entre nos dois furos do botão. 

Dê aproximadamente uns 7 pontos. 



Passe os dois fi os no avesso do tecido e 
prenda-os com um nó. 

Pregando botões á máquina (Singer)  

Pregar botões à máquina é um 
procedimento muito simples. Seguindo 
as instruções corretamente, os botões 
não soltam. 
Coloque na máquina a sapatilha especial 
para pregar botões. 

Isole os dentes da máquina, colocando a 
chapa isoladora.* 

Posicione o seletor de largura 
do ponto em costura reta. 
O seletor do comprimento deve ficar na 
posição 0. 

Posicione o tecido e o botão sob o pé 
calcador e abaixe-o. 

Mantenha a agulha posicionada do lado 
esquerdo e gire o volante da máquina com 
as mãos até que a agulha coincida com o 
furo do lado esquerdo do botão. 

http://www.fazfacil.com.br/artesanato/costura-os-pontos/


Faça alguns pontos, retire a agulha do furo 
do botão e selecione a largura do 
ziguezague. 

Gire o volante para certificar-se que 
a agulha está alcançando o outro furo, 
sem bater no botão. 
Faça mais alguns pontos em ziguezague. 

Posicione novamente o seletor na costura 
reta e arremate, fazendo mais alguns 
pontos. 

Para um botão de quatro furos, faça o 
mesmo procedimento em cada par de 
furos 

Como fazer casas… casear! 

 

  

http://www.fazfacil.com.br/artesanato/agulhas-maquina-de-costura/


Eis um mistério simples de desvendar. 
Muitas vezes as coisas parecem mais 
complicadas de realizar do que são. 
Vamos ver como “casear” . 

  

Como fazer “casas” em máquina de  

costura”  

 

  Marque no tecido o local onde as 
casas serão feitas e a distância entre elas. 

  Coloque o tecido sob a sapatilha 
alinhando a primeira linha vermelha da 
sapatilha com a marca do tecido. 

 Este será o início do caseado de 4 
passos. 

  Gire o seletor do comprimento do 
ponto até o desenho do caseador marcado 
com o número 1. 

  Selecione a largura desejada do 
ziguezague. 

  Abaixe o pé-calcador. 



  Costure. A máquina fará um 
ziguezague reverso. 

 Pare a costura quando o ponto 
alcançar a marca do tecido. 
Este é o primeiro passo do caseado de 4 
passos. 

  Levante a agulha e gire o seletor do 
caseado para a posição 2 para fazer o 
segundo passo. 

 Repita isso para a posição 3 e 4 até 
que os quatro lados da casa estejam feitos. 

  Abra a casa. 
Caseador de 1 passo  
Dica: 

Alguns modelos não há necessidade de 
uso da chapa isoladora. 
Retirando a extensão da base, há uma 
alavanca (isolador dos dentes) que abaixa 
os dentes para pregar botões e fazer 
bordados. 

  Selecione o ícone do caseado. 
 Coloque o botão que vai usar no 

compartimento limitador da sapatilha. 
Ele determinará o comprimento da casa. 

  Monte a sapatilha na máquina, como 
explicado no manual do produto. 



  Abaixe totalmente a alavanca do 
caseador e empurre-a suavemente para 
trás. 

  Faça uma casa no tecido que você irá 
usar. Use este retalho para balancear o 
caseado. 
Costure. 

  A casa será feita na seqüência de 1 a 
4 automaticamente, terminando do lado 
esquerdo. 

  Abra a casa. 
 Antes de iniciar o caseado, coloque a 
sapata de casear. 

 

  

  

 



Depois de terminado, corte 
cuidadosamente a abertura da casa 
utilizando o abridor de casas. 

É assim que funciona toda e qualquer máquina 

de costura, das mais antigas às mais modernas. 

Para termos os pontos bem formados e 

regulares, é preciso que a tensão da linha da 

bobina e da agulha esteja bem regulada e seja 

constante durante todo o trabalho. Por isso que 

passar a linha na agulha é um verdadeiro 

labirinto! 

 

Para pontos uniformes temos ainda o trabalho 

do pé calcador e dos dentes impelentes. 

Enquanto o pé segura o tecido para a agulha 

perfurá-lo, os dentes os empurram no espaço 

perfeito para a formação do próximo ponto. São 

estes aqui: 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-KYDm0jSa1vo/TqKb8oWJx8I/AAAAAAAAelI/Fr8Ny2Bwm1c/s1600/100_0429.jpg


 

 

 

Por isso não podemos segurar o tecido ou puxá-

lo, além de corrermos o risco de estragar a 

máquina, o ponto sairá torto ou disforme! 

 

2. Passando a Linha: 

 

Ainda que cada máquina tenha um sistema 

próprio de passagem de linha e regulagem de 

tensão, o princípio é o mesmo para todas. De 

qualquer forma, é preciso ler o manual da sua 

máquina para ver exatamente como fazer. 

 

Na minha máquina todo o processo vem 

marcado com setas, porque não pode esquecer 

nenhuma passada: 

 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-r9ITnJRwpx4/TqKcMxGsZDI/AAAAAAAAelQ/ciFQhp7cuus/s1600/100_0427.jpg


 
 

 

Os pinos de suporte das linhas variam,podem 

ser horizontais ou verticais, comece encaixando 

o carretel no pino. Na maioria das máquinas 

(não sei as mais antigas), existe um apoio de 

plástico redondo que serve para segurar o 

carretel no lugar enquanto costuramos: 

 

http://4.bp.blogspot.com/-yXXyhe9Q5vY/TqKcRrY2LNI/AAAAAAAAelY/lk2E-h2FgbY/s1600/100_0428.jpg


 
 

Colocou o carretel? Agora é hora de ler seu 

manual de instruções para saber como passar a 

linha, porque cada máquina tem um sistema 

diferente, mas que basicamente é parecido com 

este: 

 

http://3.bp.blogspot.com/-KFHj3drS5qQ/TqANXvcxMMI/AAAAAAAAejk/_GYGVpA3Rps/s1600/carretel+1.jpg


 
Puxe a linha e passe pela guia superior (ao lado 

do carretel), conforme a figura 1. Desça com a 

linha pela canaleta logo abaixo, passando pela 

mola de tensão (figura 2). Suba com a linha 

pela segunda canaleta para encaixá-la na 

alavanca (suba a alavanca usando o volante, 

aquele botão gigante que fica na lateral de sua 

máquina), passe a linha pela alavanca e desça 
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pela canaleta (figura 3). Passe a linha pela guia 

que fica logo sobre a agulha (figura 4) e 

coloque-a na agulha, vinda do lado direito para 

o esquerdo. 

 

Porque é importante passar a linha conforme as 

especificações da sua máquina? Porque isso 

assegura que a tensão da linha sempre será 

perfeita e uniforme, garantindo que seus pontos 

sejam sempre regulares.  

 

 

3. Enchendo a Bobina 

 

Normalmente as máquinas já vêm com ao 

menos 3 bobinas extras para que você possa 

enchê-las todas e guardá-las prontas para 

trabalhar. Eu tenho muitas sempre prontas, em 

uma caixinha especial para isso. Encho todas 

e  vou trocando conforme preciso. 

 



 
Os espaços vazios são das bobinas brancas que 

estão todas vazias! 

 

Eu não sei dizer se podemos usar bobinas de 

uma marca em  máquinas de outra marca, mas 

eu não aconselharia para não causar nenhum 

dano. Compre sempre os acessórios originais, 

acho que isso vale para todas as marcas. 

 

Primeiro, é preciso tirar a bobina da caixa. 

Onde fica a caixa? Aqui ó: 
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Para tirar é simples: 

 

 
 

Tire a tampa da caixa da bobina (figura 1), em 

algumas máquinas ela é frontal. Com cuidado 

tire a bobina (figura 2). 

 

Agora, vamos enchê-la. Cada máquina tem um 

sistema de enchimento, esta que é a verdade, 

então será preciso procurar no seu manual, mas 

basicamente é assim: 

 

http://2.bp.blogspot.com/-dVx3GNGfkDc/Tp673fR6RVI/AAAAAAAAegk/rMPrjzpxBuo/s1600/trocando+a+bobina+1.jpg


 
 

Nesta máquina que uso de exemplo (Janome 

2008), é preciso puxar o volante para fora 

(figura 1) e encaixar a bobina vazia no suporte 

(figura 2) sempre alinhando a ranhura da bobina 

com o gancho do suporte (isso vale para todas), 

fixe bem a bobina, até que ela fique travada 

pelo gancho. 
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Depois, passe o fio conforme as instruções de 

sua máquina. Nesta há apenas uma passada, em 

torno do pino guia do rebobinador (figura 3). 

Na minha são 3 passadas. É importante 

observar bem como deve ser passado o fio para 

que a bobina seja enchida de forma uniforme e 

com a tensão correta, porque se ficar errado os 

pontos não serão uniformes ou nem sairão! 

 

Puxe um pouco de fio e passe pelo orifício que 

tem na bobina (figura 3), com ela bem 

encaixada empurre-a para a direita (todas as 

máquinas que já usei eram assim) 

aproximando-a da guia de enchimento, segure 

com a mão o fio que sai do orifício e pise no 

acelerador o suficiente apenas para dar 3 ou 4 

voltas, corte o fio que sobrou saindo do orifício 

(figura 4), se você não fizer isso ele vai 

embolar. Depois pise no acelerador até encher 

completamente e corte o fio (figura 5), 

normalmente as máquinas param ou ficam mais 

lentas quando a bobina estiver completa. 

 

Neste modelo, para finalizar o processo é 

preciso voltar o volante à posição normal, como 

vemos na última figura. 



 

Agora, vamos colocar a bobina no suporte? 

 

 

 
Para colocar a bobina cheia no suporte é preciso 

prestar atenção na passagem da linha.  A ponta 

da linha deve sempre ficar para a esquerda, 

como vemos na figura (sentido anti-horário). O 

furinho fica para cima, dá para entender?  

 

A caixa da bobina tem duas ranhuras, pode 

olhar lá na sua máquina. É preciso passar a 

linha pelas duas, na primeira e na segunda. Faça 

com cuidado e passe nas duas ranhuras, sempre 

puxando a linha no sentido anti-horário, veja 

aqui: 
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Agora, segurando fio coloque a tampa, 

deixando ao menos 10 cm de linha para fora. 
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Fica assim: 

 

 
Minha bobina está vazia... 

 

Agora, colocada a bobina e passada a linha é 

hora de puxar o fio da bobina, enlaçando-o na 

linha de costura. Como fazer isso? Dando uma 

girada no volante! 

 

Levante o pé calcador, passe a linha pela fenda 

da sapatilha (pézinho) e puxe para trás (figura 

1). Gire o volante (aquele botão grande que está 
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na lateral direita de sua máquina e faz a agulha 

subir e descer), até que ele forme uma laçada 

com a linha que está na bobina (figura 2). Puxe 

ambos os fios, com cuidado, e passe-os pela 

fenda da sapatilha, levando-os para trás (figura 

3). Pronto, já pode sair costurando! 

 

 
 

 

4.Trocando as sapatilhas ou pézinhos: 

 

Pé calcador é o suporte onde encaixamos as 

sapatilhas ou pézinhos que usamos para fazer 

diferentes costuras. Cada máquina vem com 

alguns pézinhos básicos, mas existem inúmeros 
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modelos à disposição para comprar. A função 

dele é exercer pressão sobre o tecido, 

possibilitando que este se mova com o 

movimento dos dentes que ficam abaixo do 

tecido. 
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Para trocá-los, com a agulha levantada, basta 

levantar a alavanca lateral (figura 1), 

suspendendo a sapatilha, para então soltá-la 

pressionando a alavanca que existe no ponto de 

encaixe entre o suporte e a sapatilha (figura 2). 

Depois, alinhamos a sapatilha de modo que a 

barrinha de fixação fique embaixo do engate do 

suporte e abaixamos a alavanca. O encaixe é 

automático (figura 3). 

 

Não encaixou? Está errado, comece de novo... 

 

Existem sapatilhas (pés, como o de quilt) que 

exigem a troca do próprio suporte: 

 

 
 

Para isso, basta tirar o parafuso do encaixe do 

pé e da sapatilha (figura 1), soltando-o (figura 

2). Depois basta encaixar o novo suporte, 

colocando e apertando o parafuso no lugar 
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(sempre usando a chavinha de fenda que vem 

com a máquina). Mas sobre estes pés especiais, 

voltaremos a falar em outra aula. 

 

Minha coleção de pézinhos: 

 

 
 

Eles vieram com a máquina nesta caixinha de 

acessórios: 
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5. Trocando a agulha: 

 

Pode parecer besteira, mas trocar a agulha de 

forma correta é muito importante para o 

resultado final da costura. Se ela ficar mal 

encaixada ou invertida os pontos ficarão 

defeituosos ou ela se quebrará. 
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Primeiro, levante a agulha e baixe o pé calcador 

(figura 1). Depois solte a agulha do suporte 

soltando o parafuso lateral que a prende (não o 

tire, é chato de colocar de volta), para isso use 

aquela chavinha de fenda que veio com sua 

máquina (não veio? perdeu? compre uma e 

coloque no seu atelier, é necessária). 

 

Ainda na figura 2. podemos ver a posição 

correta da agulha (é esta em todas as máquinas 

que usei até hoje), a parte lisa para trás e a 

ovalada para frente. Encaixe a agulha com 

firmeza, até o fim e aperte bem o parafuso 

(figura 2), se ela ficar solta ou não for bem 

encaixada além dos pontos ficarem ruins pode 

causar um acidente. 

 

Nunca use uma agulha torta, compromete a 

qualidade dos pontos, pode quebrar e pode 

causar acidentes. Para ver se a agulha está reta, 

apoie a parte lisa sobre uma superfície plana, 

como vemos na figura 3. 

 

*** 

Na próxima aula, vou explicar como funciona o 

sistema de tensão da linha e pressão do pé, para 



que nossos pontos sejam sempre uniformes. No 

mais, vou dar algumas dicas para tentar resolver 

os problemas mais comuns que enfrentamos no 

dia a dia. 

 

Ia fazer tudo no post de hoje, mas ele estava 

ficando tãaaaaaaaaaa comprido que achei 

melhor dividir em dois, porque acho que todo 

mundo tá cansado de teoria né? Vamos fazer 

um projetinho? 

 

*** 

Você treinou a costura na aula passada? Então 

hoje vamos fazer um projetinho bem simplinho, 

um porta lenço de papel. Olha, poucas coisas 

são mais fáceis de costurar! 

 

Já peço desculpas pela qualidade das fotos, 

quando tirei poderia jurar que estavam boas!  

 

1. Você vai precisar de 2 retângulos de 21 x 16 

cm. 

 



 
 

2. Coloque direito sobre direito. Não sabe qual 

é o direito? É o lado da estampa, o lado correto 

do tecido. O "esquerdo" seria o avesso!  

 

 
 

 

 

Alfinete: 
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3. Passe uma costura por toda a volta,  deixando 

uma abertura de 3 dedos para desvirar o 

trabalho em um dos maiores lados dos 

tecidos. Quando é preciso desvirar o tecido, 

nunca comece a costurar do canto, sempre no 

meio. 

 

 

 
 

Começando a costura, sempre reforce o 

começo, voltando três pontinhos sobre a costura 

começada. Use o Botão inversão ou retroceder. 
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Ou gire o volante para trás. Isso serve para 

reforçar as costuras. 

 

 
 

Costurou? Vai ficar assim: 

 

 
 

4. Agora dê pequenos picotes nos cantos, para 

que fiquem perfeitos: 
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5. Desvire a costura e acerte os cantos com uma 

agulha de tricô: 

 

 
 

6. Passe, para as costuras ficarem perfeitas e 

para que não apareça a abertura: 
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7. Agora, nos lados mais estreitos, vire uma 

bainha de um centímetro (um fiz no olho...): 

 

 
 

Alfinete: 
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8. Passe uma costura beeemmm rente ao final 

da bainha, vá com calma e bem devagar para 

não ficar torta: 

 

 
 

Para fazer esta costura eu coloquei a agulha o 

máximo para o lado esquerdo (todas as 

máquinas permitem isso, verifique a regulagem 

de pontos da sua). 

 

Vai ficar assim: 
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9. Trabalhando no avesso, encontre o meio do 

trabalho (usando a lateral maior como guia) e 

encontre as duas laterais com bainha. Alfinete. 

Vai ficar assim: 

 

 
 

10. Agora vamos costurar as bordas e terminar 

o projetinho (não esqueça de reforçar a 

costura): 
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11. Desvire, acerte os cantos com a agulha de 

crochet e voilá, seu porta lenço de papel está 

pronto! 

 

 

Definindo a pressão correta e incorreta na 
costura 
Definindo a pressão correta e incorreta na 

costura 
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pressão  correta e incorreta 

A pressão correta assegura um avanço 
regular das camadas de tecido, que ficam 
assim convenientemente costuradas, sem 
sofrerem qualquer dano. 

A pressão a ser utilizada dependerá do 
peso do tecido. De um modo geral, quanto 
mais leve for o tecido, menor deverá ser a 
pressão. No entanto, 

com alguns tecidos é difícil conseguir uma 
pressão adequada para fazer avançar 
regularmente as camadas de tecido. É o 
caso dos tecidos com pêlo, dos de xadrez 
ou listas, que é preciso combinar, ou dos 
materiais vinílicos. Nestes casos, pode-se 
recorrer a acessórios especiais. 

Exemplos de pressões corretas e 
incorretas na costura: 

 



Uma pressão correta permite que as 
camadas de tecido sejam uniformemente 
impulsionadas, assegurando pontos 
regulares em comprimento e tensão; o 
tecido não é danificado nem pelo 
impelente, nem pelo pé calcador. 

 

Um excesso de pressão pode ter várias 
conseqüências. Mais freqüentemente, a 
parte superior desliza e a inferior franze. 
Os pontos podem apresentar-se irregulares 
em comprimento e tensão. 

Neste caso o impelente pode causar 
estragos na camada inferior do tecido. No 
entanto, a ação combinada do pé calcador 
e do impelente podem danificar a parte 
exterior das camadas de tecido. 



 

Uma pressão insuficiente pode também 
ter conseqüências desagradáveis. 

Uma das mais freqüentes consiste na falta 
de controle para guiar as camadas de 
tecido, mesmo que o avanço destas se 
esteja a processar regularmente. 

Em alguns tecidos uma pressão 
insuficiente pode também dar origem a 
pontos em falso ou a que o tecido seja 
puxado para a zona da bobina. 

A Máquina de costura -ponto ziguezague 
franze , o que fazer? 
A Máquina de costura -ponto ziguezague 

franze , o que fazer? 

Como resolver os problemas mais 
freqüentes com a máquina de costura. 



Os pontos de ziguezague franzem o tecido 
ou fazem pregas 

1.     É provável que a tensão seja 
excessiva. A maioria dos pontos de 
ziguezague requer uma tensão mais 
reduzida. 

2. O tecido pode ser demasiado fino ou 
leve para a largura do ponto empregado. 
Utilize um tecido de suporte ou reduza a 
largura do ponto. 

3.     Os pontos podem estar 
excessivamente desequilibrados. 

4.     A pressão pode ser excessiva ou 
insuficiente. 

5.     O ponto de ziguezague pode ser 
absolutamente contra-indicado para o 
tecido. Experimente outro tipo de ponto. 

A Máquina de costura - problemas 
freqüentes com a tensão do ponto, o que 
fazer? 
A Máquina de costura - problemas 

freqüentes com a tensão do ponto, o que 

fazer? 



Como resolver os problemas mais 
freqüentes com a máquina de costura. 
TENSÃO 

Dificuldade em manter uma regulagem 

1. Depois de muitos anos de utilização, 
pode acontecer que uma mola tensora 
esteja frouxa. Esta pode ser substituída 
(T). (Uma maneira de reduzir o desgaste 
numa mola tensora consiste em nunca 
puxar a linha por entre os discos tensores 
quando o pé calcador se encontrar 
descido.) 

2.     O sistema de sincronização da 
máquina pode estar desligado (T). 

3. A bobina pode não se encontrar 
corretamente enrolada. 

T: significa necessidade de recorrer aos 
serviços de um técnico. 

A Máquina de costura - problemas 
freqüentes com a linha, o que fazer? 
A Máquina de costura - problemas 

freqüentes com a linha, o que fazer? 



Como resolver os problemas mais 
freqüentes com a máquina de costura. 
LINHA 

Ao iniciar uma costura, a linha emaranha-
se 

1. É provável que a linha e/ou o tecido 
tenham sido arrastados para a 

zona da bobina. Faça girar várias vezes a 
roda de mão para a frente e para trás, a 
fim de libertar o material que ficou preso; 
retire-o e retome o trabalho. Para evitar 
que a linha se emaranhe ao começar uma 
costura, tome as seguintes precauções: 
introduza a agulha no tecido antes de 
baixar o pé calcador; certifique-se de que 
a linha da agulha e a da bobina passam 
para trás e em diagonal sob o pé calcador; 
segure as pontas das duas linhas durante 
os primeiros pontos. (Em tecidos muito 
macios ou escorregadios é preferível não 
dar pontos atrás ao iniciar a costura.) 

2. A agulha pode não estar corretamente 
enfiada. 



3. A chapa da agulha utilizada pode não 
ser a indicada; por exemplo, pode 
apresentar um orifício excessivamente 
grande para tecidos delicados ou leves. 

A linha emaranha-se durante o trabalho 

1. Pode acontecer que a lanugem 
proveniente da zona da bobina seja 
arrastada quando se formam os pontos. 
Limpe a zona da bobina. 

2. A linha da bobina pode estar prestes a 
acabar. Substitua a bobina por outra com 
linha enrolada. 

3. A linha da agulha e a da bobina podem 
não se encontrar devidamente enfiadas 
e/ou a tensão pode ser inadequada. 

4. A chapa da agulha pode não ser a 
indicada. 

5. O sistema de sincronização da máquina 
pode estar desligado (T). 

A linha emaranha-se no final da costura 

1. O tecido e a linha podem estar sendo 
empurrados para a zona da bobina, dando 
origem a nós. Faça girar várias vezes a 



roda de mão para a frente e para trás, a 
fim de os libertar; em seguida, retire o 
emaranhado. 

2. De um modo geral, é aconselhável parar 
a máquina logo que se atinja a beirada do 
tecido — casO contrário, as linhas poderão 
emaranhar-se na zona da bobina. 

A linha da agulha parte-se 

1. Normalmente, este problema surge 
quando a agulha se encontra colocada ou 
enfiada ao contrário. 

2. A linha pode ter ficado presa na 
ranhura do carretei ou ter-se enrolado em 
torno do porta-carretéis. 

3.     Pode haver asperezas ou rebarbas 
numa guia da linha, no pé calcador, no 
orifício da agulha ou no da chapa desta. 
Substitua as peças que não estiverem em 
perfeitas condições. 

4. A agulha pode estar rombuda. 

5. A agulha pode não se encontrar 
completamente inserida no suporte. 



6. A agulha pode ser demasiado fina para 
a linha, desfiando-a. Acontece 
frequentemente com torçal de seda. 

7. A linha pode estar velha e ressequida — 
com o tempo, o algodão tem tendência a 
tornar-se quebradiço. 

8. A linha pode ter um nó, o que não 
permitirá que passe numa das guias de 
linhas ou através do orifício da agulha. 

A linha da bobina parte-se 

1. A caixa da bobina pode não se 
encontrar devidamente provida de linha 
e/ou corretamente colocada. 

2. A bobina pode ter linha em excesso. 

3. Verifique se a caixa da bobina tem 
qualquer sujeira ou obstrução. 

4. Pode haver qualquer aspereza no 
orifício da chapa da agulha, tornando-se 
necessária a substituição desta. 

5. A tensão da bobina pode ser demasiada. 

6. A bobina ou a respectiva caixa podem 
estar danificadas (T). 



Não é possível fazer passar a linha da 
bobina através do orifício da chapa da 
agulha 

1. A caixa da bobina pode não se 
encontrar corretamente provida de linha 
ou devidamente colocada. 

2. A ponta da linha proveniente da caixa 
da bobina pode não ter comprimento 
suficiente que permita puxá-la para cima. 
A ponta deve medir sempre vários 
centímetros. 

3. A agulha pode estar mal colocada. 

4. Repita todas as operações de 
enrolamento da linha e colocação da 
bobina para se certificar de que não 
cometeu nenhum erro. Para puxar a linha 
da bobina, deve manter-se esticada a 
linha da agulha, girar seguidamente a roda 
de mão e, finalmente, quando aparecer a 
laçada, desfazê-la para que a ponta da 
linha da bobina fique solta. 

T: significa necessidade de recorrer aos 
serviços de um técnico. 



A Máquina de costura não costura, o que 
fazer? 
A Máquina de costura não costura, o que 

fazer? 

Como resolver os problemas mais 
freqüentes com a máquina de costura. 

O motor funciona, o volante, a agulha e o 
tecido movem-se, mas não se forma 
qualquer ponto 

1. A agulha pode não estar enfiada. 

2. A agulha pode não estar corretamente 
enfiada. 

3. A agulha pode estar colocada ao 
contrário ou não se encontrar 
completamente inserida no suporte. 

4. O comprimento da agulha pode não ser 
o indicado para a máquina. As máquinas 
produzidas nos últimos vinte anos 
utilizam, na sua maioria, uma agulha de 
tamanho padronizado. Algumas mais 
antigas, porém, necessitam de agulhas 
com um tamanho especial. Neste caso, 



terá de encontrar um fornecedor deste 
tipo de agulhas. 

5. A máquina pode não estar corretamente 
enfiada. 

6. A bobina pode estar vazia. 

7. A bobina e/ou a caixa podem estar 
colocadas de um modo incorreto. 

8. O sistema de sincronização da máquina 
pode estar desligado (T). 

T: significa necessidade de recorrer aos 
serviços de um técnico. 

Costura - A Bobina interna não enrola, 
como arrumar? 
Costura - A Bobina interna não enrola, 

como arrumar? 

Como resolver os problemas mais 
freqüentes da bobina de costura 

Bobina (enrolamento Interior) 

A bobina não enrola 

1 -  A máquina pode não estar ligada à 
corrente elétrica. 



2 - Verifique se a linha se partiu ou se está 
convenientemente presa. 

3 - A ponta da linha pode não estar presa 
ao parafuso do pé calcador. 

4 - O mecanismo de enrolamento pode não 
estar ligado. Verifique o 

botão de acionamento. 

5 - A agulha pode não estar enfiada ou 
estar colocada na máquina de uma forma 
incorreta. 

6 - A regulagem da máquina pode não ser 
a indicada para o enrolamento da bobina. 
Consulte o livro de instruções (manual). 

Aplicações do ponto de ziguezague simples 
Aplicações do ponto de ziguezague simples 

Aplicações do ponto de ziguezague simples 

No primeiro exemplo apresentado 
embaixo, um simples cordonnet arremata 
de forma decorativa uma beirada em fio. 
No segundo ligou-se com ponto de 
ziguezague uma costura unida topo a 



topo. As duas filas seguintes mostram 
pespontos em ziguezague — com 

uma agulha simples e uma agulha dupla. 
No quinto exemplo, casas feitas à máquina 
proporcionam aberturas arrematadas por 
onde passa uma fita; os pontos de 
ziguezague utilizados para pregar o botão 
prendem a fita. A seguir, um ponto de 
ziguezague 

fixa um cordão ao tecido. O grupo 
seguinte mostra como, alterando a posição 
da agulha, è possível colocar os pontos 
para um lado e para outro de uma linha 
central. O último exemplo mostra uma 
beirada virada arrematada com um 
pesponto. 

 

Beirada de tecido com cordonnet 



 

Costura unida topo a topo com ponto de 
ziguezague 

 

Agulha simples 



 

Agulha dupla 

 

Casas e botão 

 



Ponto de ziguezague sobre cordão 

 

Variação da posição da agulha 

 

Beirada virada pespontada 

unção e tipos de pés calcadores de 
máquina de costura 
Função e tipos de pés calcadores de 

máquina de costura 

Função e tipos de pés calcadores de 
máquina de costura 



Embaixo apresentam-se vários acessórios 
destinados a aumentar a versatilidade e 
eficiência de uma máquina de costura. 
Estes são, na sua maioria, variações do pé 
calcador, embora também incluam discos 
para desenhos de ponto, acessórios para 
fins especiais, guias e bitolas. 

Os acessórios representados são uma 
amostra  do que existe no mercado. As 
suas designações podem variar. Além 
disso, alguns fabricantes associam várias 
funções num só pé calcador; por exemplo, 
um pé para 

casear pode também ser utilizado para 
costurar sobre cordão. 

Não se deve depreender que todos os 
acessórios representados nas gravuras 
existem para todas as máquinas, ou que 
podem ser utilizados em mais de um tipo 
de máquina. Para se informar sobre os 
acessórios existentes para uma 
determinada máquina e o modo de os 
usar, consulte o livro de instruções da 
máquina. 



Ao utilizar-se qualquer tipo de pé 
calcador, é importante saber qual o ponto 
que é possível realizar com esse mesmo 
pé. 

 

Neste caso, o orifício da agulha é 
determinante. Se for pequeno e redondo, 
o pé só pode ser utilizado para pontos 
retos; se o orifício for largo, o pé poderá 
ser utilizado para pontos retos e de 
ziguezague. 

 

O mesmo se aplica às chapas da agulha, 
embora a chapa da agulha para ponto de 
ziguezague seja utilizada para a maioria 
dos trabalhos de costura. 



 

Pé calcador para costura reta. 

O mais indicado para o ponto reto com 
agulha simples Pé estreito, tendo uma 
ponta mais fina do que a outra. 

 

Pé calcador para zíperes. 

Próprio para qualquer costura que seja 
mais volumosa de um lado do que do 
outro, como ao aplicar zíperes, cobrir um 
cordão e costurar casas embutidas. 

 



Pé para cerzir. 

Este pé calcador, que também pode ser 
utilizado para bordar, permite obter um 
cerzido muito perfeito. O pé calcador 
mantém o tecido esticado e imóvel 
enquanto a agulha trabalha. 

 

Pé franzidor. 

Franze uma porção de tecido à medida 
que o costura. Alguns pés deste tipo 
franzem uma das camadas de tecido 
enquanto, simultaneamente, costuram a 
outra parte que fica lisa. 

 

Pé calcador para ponto de ziguezague. 



Considerado como pé para todos os fins, é 
utilizado principalmente para o 
ziguezague simples; pode ser também 
utilizado para o ponto reto. 

 

Pé calcador para bordar. Na parte inferior 
do pé existe uma ranhura, formando um 
«túnel» não profundo, o qual permite que 
os pontos, por vezes bastante volumosos, 
passem facilmente sob o pé. 

 

Pé caseador. 

Destina-se a fazer casas à máquina.Pode 
ser de metal ou de plástico transparente. 
Normalmente, existem linhas-guias 



gravadas no pé, a fim de facilitar a 
colocação dos pontos. 

 

Pé calcador para chulear. 

Criado especialmente para ser colocado ao 
longo da beirada do tecido de modo que 
os pontos fiquem sobre esta. Uma barra 
metálica mantém a beirada do tecido na 
posição devida. 

 

Pé calcador para cordão. 

Apresenta um dispositivo cuja ação impele 
o cordão juntamente com o tecido. Por 
vezes, pode ser incorporado no pé 
caseador. 



 

Pé calcador para bainhas estreitas. 

Permite arrematar com perfeição uma 
beirada. 

Para o efeito desejado, vira 
automaticamente a beirada, que é 
impulsionada sob a agulha, a fim de 
receber os pontos. 

 

Pé calcador para nervuras. 

Utilizando uma agulha dupla, permite 
formar pequenas nervuras. 



 

Pé calcador para pregar botões. 

Apresenta geralmente uma ranhura onde 
se coloca um palito ou uma agulha para 
que os pontos possam servir de base para 
a formação de um pé para o botão. 

 

Fontes & Créditos: 
Agulha de Ouro Ateliê 
A Patria da Costura 
Milonga 
Ideal gratis 
Morando sozinha 
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Costurar.com 
Costura para Leigos 
Minha casa meu mundo 
Faz Fácil 
Maison Gigi 
Novidade em Foco 
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