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Apresentação 

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 lidar, tanto para os iniciantes quanto para os mais experientes.  

Para os iniciantes, pequenos desafios da costura podem ser tornar um aprendizado 

cansativo e muitas vezes frustrante. Para te ajudar nessa tarefa nós preparamos dicas 

sensacionais para deixar a sua costura mais rápida e mais divertida! 

Nesse e-book você terá acesso a dicas indispensáveis e exclusivas para trabalhar com 

tudo que envolve o universo da costura. Para isso, compilamos nesse material 

vários truques inteligentes para deixar a sua vida de costureira muito mais fácil. Eles 

te ajudarão a ser mais ágil, e você terá muito mais liberdade para criar projetos 

originais de costura sem nenhum estresse.  

Entre as dicas você verá, estão, por exemplo: como impermeabilizar tecido de forma 

muito fácil e econômica, como tirar molde de uma peça pronta, como organizar os seus 

materiais e utensílios, além de dicas de como escolher a sua máquina de costura. 

Além disso, separamos as dicas em duas seções:  

1) Costura – Segredos que vão facilitar a sua vida 

2) Coisas que Você Deve Considerar ao Escolher Sua Máquina de Costura 

São tantos truques incríveis que você não vai mais querer se desgrudar desse material. 

Então aproveite esse ebook exclusivo preparado pelo site Revista Artesanato 

especialmente para você! Desejamos muito sucesso em seus trabalhos, e que a 

criatividade faça parte dele todos os dias.  

Um grande abraço, 

Equipe Revista Artesanato  

http://www.revistaartesanato.com.br/ 

contato@revistaartesanato.com.br 
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Costura – Segredos que vão facilitar a sua vida 

1)	  Faça	  Bainhas	  de	  Maneira	  Simples	  

 

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.  

Para fazer o molde você vai precisar de um papel grosso. Com a ajuda de uma régua, 

marque as linhas com as medidas mais utilizadas de bainhas. Depois, é só posicionar o 

tecido e com um ferro quente fazer a dobra na marcação desejada, assim como é 

mostrado na imagem acima. Clique aqui para ver um passo a passo de molde de 

bainha muito simples. 

http://showtellshare.blogspot.com.br/2011/08/sewing-tip-ironing-down-hem-made-easy.html?&cuid=4ad1960f9d65cc864bda3619e24d8509
http://showtellshare.blogspot.com.br/2011/08/sewing-tip-ironing-down-hem-made-easy.html?&cuid=4ad1960f9d65cc864bda3619e24d8509
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2) Pregue	  Botões	  com	  a	  Máquina	  de	  Costura	  

 

Os botões são essenciais para a maioria das peças, mesmo que usados apenas como 

itens decorativos. No entanto, costurá-los à mão pode ser um processo trabalhoso e 

muito tedioso. 

Você sabia que existe um método muito simples de pregar botões com a sua máquina 

de costura? Com esta técnica de aplicação eles irão ficar muito mais seguros, 

alinhados e você poderá usar a mesma configuração da máquina para pregar vários 

botões do mesmo tamanho. Clique aqui para ver as instruções desta técnica. 

 

 

http://www.fazfacil.com.br/artesanato/pregar-botoes-ll/
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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. Clique aqui para ler mais instruções sobre esta dica. 

 

 

 

http://andreasnotebook.com/needle-threading-secret/
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4) Costure	  com	  Carretéis	  Maiores	  

 

Ao invés de usar sempre carretéis pequenos e ter que 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	  

 

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. 
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7)	  Para	  não	  Perder	  os	  Carretéis	  

 

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. Veja mais instruções sobre como organizar essas miudezas.  

	   	  

http://www.manoaroad.com/2013/01/first-ehrmagerd-pinterest-moment-of-year.html
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8)	  Almofada	  com	  Palha	  de	  Aço	  

 

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. Incrível essa ideia, não é mesmo? Clique aqui para ver como produzir uma 

dessas em casa. 

	   	  

http://www.craftypod.com/2008/07/07/a-sharp-little-idea-get-it/
http://www.craftypod.com/2008/07/07/a-sharp-little-idea-get-it/
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9)	  Como	  Costurar	  um	  Zíper	  Facilmente	  

 

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, o 
zíper é a única opção.	  
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Nas fotos acima podemos observar que existe uma maneira muito fácil de costurar o 

zíper. Bastam sobrepor as duas partes de tecido, deixando o avesso para o lado de 

fora, e unir as duas partes com uma costura linear simples. Depois costure o zíper nas 

abas do tecido. Feito isso, desfaça a costura do meio para descobrir o zíper na 

abertura. Para entender melhor o passo passo, clique aqui. 

 

	   	  

http://www.makeit-loveit.com/2011/10/sewing-tips-installing-a-basic-zipper.html
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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 uma sacola plástica sobre o tecido e iniciar a costura na máquina. Você vai 

ver como a agulha irá deslizar facilmente e o processo será muito mais rápido. Clique 

para ver mais instruções sobre esta dica. 

	   	  

http://www.threadsmagazine.com/item/34590/quick-tips-for-improving-your-stitches
http://www.threadsmagazine.com/item/34590/quick-tips-for-improving-your-stitches
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11)	  Como	  Costurar	  sem	  uma	  Máquina	  de	  Costura	  

 

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 por ser super rápida e fácil. Para fazer um bom trabalho com a cola, basta 

manter as mesmas regras e estruturas de uma costura. Veja mais instruções sobre 

esta dica. 

	   	  

http://www.criativesse.com.br/blog/2012/07/costurando-com-cola-uma-ideia-genial.html#.Vq-OwvkrLIU
http://www.criativesse.com.br/blog/2012/07/costurando-com-cola-uma-ideia-genial.html#.Vq-OwvkrLIU
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12)	  Como	  Manter	  os	  seus	  Botões	  Intactos	  

 

Aplique base para unhas ou esmalte incolor sobre os botões, assim as linhas que os 

prendem ao tecido irão ficar enrijecidas e mais resistentes. A partir de agora você não 

vai mais precisar costurar botões de última hora, como ao perceber que aquela camisa 

está com um botão faltando. Clique para ver mais instruções sobre esta dica. 

	   	  

http://macgyverisms.wonderhowto.com/how-to/10-reasons-why-everyone-even-men-should-have-nail-polish-their-homes-0150628/
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13)	  Como	  Costurar	  um	  Elástico	  Rapidamente	  

 

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 impedi-lo de esticar da forma correta. 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. 

	   	  

https://sewmeyourstuff.wordpress.com/2012/10/19/machine-stitches-to-know/
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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, caso você 

esteja com pressa. 
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15)	  Como	  Nunca	  Mais	  Perder	  sua	  Tesoura	  

 

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. 

	   	  

http://www.feathersflights.com/2010/06/seamstress-fashion.html
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16)	  Para	  não	  perder	  os	  seus	  alfinetes	  de	  vista	  

 

Providencie agora mesmo uma tigela e cole dois imãs eu seu fundo. Depois, basta 

jogar todos os seus alfinetes dentro da sua tigela magnética que a mágica acontece. 



20	  
	  

Seus alfinetes irão ficar todos concentrados e sem perigo de ficarem espalhados pela 

sua área de trabalho. Você pode colar os imãs usando cola de contato. 

17)	  Como	  Desvirar	  Costuras	  Muito	  Estreitas	  

 

Após terminar uma costura estreita, basta você ter em mãos um espetinho de 

churrasco pontiagudo ou outra peça mais larga, como um canudo ou um tubo de 

caneta sem tinta.  

Insira o objeto dentro da costura. Com o palito de churrasco empurre o tecido para 

dentro do canudo e puxe para a beiradinha tecido vir junto. Tire o tubinho e termine de 

virar o tecido com a ajuda do palito de churrasco. Para entender melhor, observe as 

fotos acima. O único cuidado que você deve ter é para não perfurar o tecido.  Clique 

para ver mais instruções sobre esta dica. 

https://happysewlucky.wordpress.com/2011/09/09/fab-fox-tutorial/
https://happysewlucky.wordpress.com/2011/09/09/fab-fox-tutorial/
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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 ou algum outro esmalte incolor no local. 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 muito 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/
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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 diferente das outras. Clique 

para ver mais instruções sobre esta dica. 

	   	  

http://howtosew.com/blog/q/what-does-right-sidewrong-side-mean
http://howtosew.com/blog/q/what-does-right-sidewrong-side-mean
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20)	  Impermeabilize	  Tecidos	  de	  Algodão	  com	  Papel	  
Contact	  

 

É possível deixar os tecidos de algodão à prova d’água utilizando apenas 

papel contact e um ferro quente. Olha só como se faz... 

1- Primeiro passe o ferro no tecido para que ele fique bem esticadinho.  

2- Depois cole o contact na parte da estampa. Reserve a película quadriculada que 

vem protegendo a parte colante.  

3- Posicione essa película em cima da parte do tecido que está adesivada, e passe 

o ferro a uma temperatura média.  

4- Vire o tecido e passe também do outro lado.   

E está pronto o seu tecido impermeabilizado. Essa é uma dica simples, mas 

SENSACIONAL! 

Quer ver o passo a passo completo? Então clique aqui e veja como impermeabilizar 

tecido com papel contatct. 

http://www.revistaartesanato.com.br/como-impermeabilizar-tecido-com-papel-contact
http://www.revistaartesanato.com.br/como-impermeabilizar-tecido-com-papel-contact
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21)	  Como	  Impermeabilizar	  Tecido	  com	  Termolina	  
Caseira	  

 

Outra dica maravilhosa para impermeabilizar tecidos, é utilizar a termolina. Mas você 

sabia que você pode fazer esse impermeabilizante em casa e sem gastar quase nada? 

Para isso você vai precisar de cola branca, água, álcool e um pote para fazer a mistura. 

Então clique aqui e saiba tudo sobre mais essa dica de como impermeabilizar tecido 

em casa. 

Assista ao passo dessa dica no YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Eg5uln0KegE 

	   	  

http://www.revistaartesanato.com.br/como-impermeabilizar-tecido-com-papel-contact
https://www.youtube.com/watch?v=Eg5uln0KegE
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22)	  Como	  Estampar	  Tecido	  

 

Se você já tem um tecido liso, mas precisa de um estampado, saiba que você pode 

personalizar o tecido com estampas exclusivas, e assim utilizá-lo para os mais diversos 

trabalhos.  

Para isso você vai precisar de tinta para tecido, pincel e uma foto velha para fazer o 

estêncil. Com o papel de foto, faça um desenho e crie um molde vazado. Com essa 

dica você terá trabalhos ainda mais lindos e de um jeito super fácil. Veja todas as 

instruções sobre como estampar tecido. 

	   	  

http://escoladecosturar.com.br/


26	  
	  

23)	  Como	  Copiar	  o	  Molde	  de	  uma	  Roupa	  Pronta	  

 

A grande dúvida de muitas costureiras é como tirar o molde de uma peça pronta, que 

acaba sendo uma etapa com mais erros do que acertos. Se antes parecia uma missão 

impossível, agora vai ser super fácil. Faça assim... 

Dobre um lençol ao meio e coloque a folha de papel kraft por cima. O lençol vai servir 

para firmar os alfinetes e deixar a peça de roupa bem esticadinha. Com um lápis que 

tenha a cor similar à do tecido, faça o contorno no kraft de todas as partes da peça de 

roupa. Se desejar, marque também a localização dos botões.  

Com essa dica você será capaz de tirar moldes de forma mais rápida e simplificada. 

Para saber mais detalhes desse processo, veja mais detalhes sobre como copiar o 

molde de uma roupa pronta. 

	   	  

http://www.renataperito.com/?p=709
http://www.renataperito.com/?p=709
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24)	  Faça	  Ombreiras	  de	  um	  Jeito	  Fácil	  

 

Se você costuma costurar casacos e outras peças que necessitam de ombreiras, saiba 

que você mesmo pode produzi-las, de maneira bem simples e prática. As ombreiras 

podem ser bem fininhas, feitas basicamente de feltro, ou até mesmo com camadas de 

manta acrílica e algodão. Tudo vai depender do tipo de roupa e até mesmo de quem 

vai usá-la.  

Quanto à largura e ao comprimento, é desejável que a ombreira vá da ponta até a 

metade do ombro, e da metade da altura da cava da frente até a metade da cava das 

costas. Para saber mais sobre essa dica maravilhosa de costura, clique aqui e veja 

todas as instruções. 

	   	  

http://www.renataperito.com/?p=2155
http://www.renataperito.com/?p=2155
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25)	  Como	  saber	  qual	  o	  Fio	  do	  Tecido	  

 

No sentido da trama o tecido possui certa elasticidade natural. Se você precisa saber 

qual a trama e o fio do tecido, mas não sobrou ourela, veja então a maneira mais fácil 

de descobrir.  

Primeiro estique o tecido, puxando-o com as duas mãos no sentido de um dos fios. O 

sentido do tecido que ceder menos é o ordume. Se o seu tecido tem elastano, ele deve 

estar no sentido da trama, que inevitavelmente apresenta elasticidade. Para ver 

alternativas, clique aqui. 

	   	  

http://www.renataperito.com/?p=1802
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26)	  Como	  Fazer	  uma	  Costura	  Perfeita	  em	  tecido	  de	  
Malha	  

 

Dos tipos de agulha para máquina de costura, a de ponta bola é a indicada para 

costurar malha. Se não for essa, o resultado pode não ficar bom. Por ela ter uma ponta 

mais arredondada, essa agulha meio que escorrega por entre os fios da malha. Dessa 

forma os fios não se arrebentam.  

Além disso, com essa agulha a frequência de pontos pulados é reduzida. E não se 

engane: se já ouviu dizer a melhor agulha para malha é a de cabo prateado, esta 

informação está errada. Na parte de trás de cada embalagem vem escrito para qual 

tecido a agulha é indicada, vale a pena se certificar antes de começar o trabalho. Veja 

mais instruções de como costurar malha. 

http://www.renataperito.com/?p=1816
http://www.renataperito.com/?p=1816
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27)	  Rolo	  de	  Passar:	  Acessório	  que	  vai	  Simplificar	  o	  
seu	  Trabalho	  

 

O rolinho de passar pode facilitar a sua vida, principalmente para passar costuras e 

mangas. Em mangas estreitas, o rolinho pode ser colocado Poe dentro para ajudar a 

passar. Assim você evita os indesejáveis vincos que costumam ficas nas mangas 

estreitas. Veja como você pode fazer um desses.  

	   	  

http://www.renataperito.com/?p=1657
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28)	  Reaproveite	  as	  Sobras	  de	  Tecidos	  	  

 

Se você está sem saber se joga fora ou se guarda os retalhos de tecido, nós indicamos 

que você os guarde, mas só se for realmente utiliza-los em outros trabalhos. Além dos 

retalhos servirem para fazer fuxicos, que podem decorar e compor várias peças, há 

ainda a possibilidade de criar outros itens bem legais para a sua casa. 

Veja mais ideias para você fazer com sobras de tecidos: 

Flores ornamentais lindas feitas com arame e tecido 

Quadro decorativo fácil montado com retalhos de tecido 

Novo modelo de flor de tecido passo a passo 

Pulseira com retalhos de tecido 

	   	  

http://www.revistaartesanato.com.br/10-modelos-de-artesanato-com-fuxico-para-voce-se-inspirar
http://www.revistaartesanato.com.br/flores-ornamentais-lindas-feitas-com-arame-e-tecido/
http://www.revistaartesanato.com.br/quadro-decorativo-facil-montado-com-retalhos-de-tecido/
http://www.revistaartesanato.com.br/novo-modelo-flor-tecido-passo-a-passo/
http://www.revistaartesanato.com.br/pulseira-retalhos-tecid/
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29)	  Invista	  em	  Boas	  Tesouras	  para	  Bons	  Cortes	  

 

Para um bom corte no tecido invista em boas tesouras. Tenha duas: uma pesada e 

grande, para cortar o tecido, e outra pequena de ponta fina, para cortar linhas e fazer 

acabamentos. Se as tesouras estiverem cegas, vale a pena levá-las a um amolador de 

confiança. Para aumentar a durabilidade das suas tesouras, utilize-as apenas para 

cortar tecido e nada mais. 
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30)	  Como	  Guardar	  Meadas	  

 

Os costureiros e artesãos que têm o costume de usar meadas em seus trabalhos 

sabem o quanto é sofrido manter essas linhas organizadas depois que já foram 

utilizadas.  

Uma dica super simples é enrolar as linhas em prendedores de roupa. A vantagem é 

que parte que prenderia a roupa funciona perfeitamente para segurar a ponta da linha. 

Quando a pontinha escapa são nós e bagunça na certa.  



34	  
	  

31)	  Reproduza	  um	  Pijama	  de	  Forma	  Super	  Fácil	  

 

Já ensinamos como tirar molde de uma peça pronta utilizando papel Kraft. Agora temos 

uma dica muito fácil para você “clonar” um pijama de moletom. Nessa dica o risco é 

feito direto no tecido, deixando uma sobra para a costura. Acompanhe todo o processo 

para copiar um pijama! Você vai se surpreender com a facilidade! 

http://4enlacarretera.blogspot.com.es/2013/05/tutorial-coser-un-pijama-rapido-sin-patron-pajamas-without-pattern.html
http://4enlacarretera.blogspot.com.es/2013/05/tutorial-coser-un-pijama-rapido-sin-patron-pajamas-without-pattern.html
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32)	  Transforme	  uma	  Calça	  em	  um	  Lindo	  Short	  

 

Olha só que Idea genial para as costureiras que trabalham com customização. Com 

essa dica você faz transforma rapidamente calças em lindos shorts. Corte a calça na 

altura ideal para o short. Costure uma tira do mesmo tecido em cada lateral do short. 

Fica ma peça muito bonita! 
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	  33)	  Organização	  é	  Essencial	  na	  sua	  Mesa	  de	  
Trabalho	  

 

Já que o quesito organização é muito importante para quem costura, que tal fazer o 

seu próprio organizador? Pegue um tecido de sua preferência e costure alguns bolsos 

que servirão para deixar à mão os materiais que mais utiliza. Essa dica vai facilitar a 

sua vida e deixar tudo em ordem. 

	   	  



37	  
	  

34)	  Recicle	  Potes	  de	  Conserva	  e	  Organize	  seus	  
Materiais	  

 

Outra dica de organização super eficaz é reaproveitar potes de conserva para guardar 

linhas, fitas, rendas, e o que mais for necessário. A vantagem de usar esses potes é 

que eles permitem enxergar o que está dentro, facilitando a identificação e a melhor 

organização do material. Assim, as chances de você guardar linha no pote de fitas é 

bem menores, não é mesmo? 
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35)	  Use	  Lã	  Sem	  Fazer	  Bagunça	  

 

Mais uma surpreendente ideia de organização utilizando potes! Aqui, um único furinho 

na tampa metálica é o espaço por onde a lã é puxada. Viu só como não precisa de 

muito pra ter tudo em ordem? 

	   	  



39	  
	  

36)	  Caixas	  Organizadores	  Para	  Deixar	  Tudo	  em	  
Ordem	  

 

As caixas organizadoras são amplamente utilizadas para guardar brinquedos e 

materiais de escritório. Mas você já pensou que elas podem rendem excelentes 

organizadores de materiais de costura? E identificadas então, não haverá vez para 

bagunça. Coloque em prática hoje mesmo essa ideia! 
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37)	  Porta	  Fitas	  Reciclado	  

 

Essa dica de organização sem dúvidas é para copiar, sem medo de ser feliz. Imagina 

ter todas as fitas à mão, principalmente as mais fininhas, e separadas individualmente? 

Parece até um sonho, não é verdade? Mas com embalagens vazias de pastilha você 

pode criar o seu próprio organizador. É uma ideia barata e super útil para todo mundo 

que trabalha com aviamentos.  
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Coisas que Você Deve Considerar ao Escolher Sua Máquina de Costura 

 

Abaixo preparamos 5 dicas que te ajudarão na missão de escolher a sua máquina de 

costura. Vale a pena conferir! 

38)	  Adquira	  a	  Melhor	  Máquina	  a	  partir	  do	  que	  
Você	  pode	  Pagar	  
Isso não significa escolher aquela cheia de funções que talvez você nunca use, mas 

sim uma de boa qualidade. Mas nem por isso você precisa comprar a máquina mais 

barata e de pior qualidade, pois em pouco tempo a tarefa de costurar pode se tornar 

difícil e árdua. Resumindo, evite uma compra desnecessária que possa fazer você 

jogar fora o seu dinheiro fora.  
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39)	  Dê	  Preferência	  por	  Comprar	  a	  sua	  Máquina	  de	  
Costura	  em	  uma	  Loja	  Especializada	  
Indo ao lugar certo, sempre que você precisar de algum auxílio ou de tirar dúvidas 

específicas sobre máquinas, os próprios vendedores poderão te auxiliar, principalmente 

no momento da compra. 

40)	  Considere	  suas	  Necessidades	  e	  Expectativas	  
A máquina faz muito barulho? Como é a qualidade dos pontos? Como escolho qual 

ponto usar? Algumas perguntas podem ser respondidas por vendedores, e outras por 

costureiros mais experientes. Se você precisa de uma maior facilidade de utilização, 

considere a possibilidade de pagar um preço mais elevado.  

41)	  Leve	  Algumas	  Amostras	  de	  Tecido	  na	  
Esperança	  de	  Testar	  a	  Máquina	  
Além de gastar um tempo com pesquisa sobre as configurações da máquina que te 

chamou a atenção, fazer um teste com algumas amostras de tecido pode te ajudar a 

decidir se ela é realmente ideal para você e para os trabalhos que vai querer realizar.  

42)	  Adquira	  uma	  Máquina	  que	  te	  Ajude	  a	  Crescer	  
Profissionalmente,	  mas	  que	  não	  seja	  tão	  Grande	  e	  
Cheia	  de	  Funcionalidades	  a	  ponto	  de	  te	  deixar	  
intimidado	  
Considere os trabalhos que irá fazer com a máquina de imediato, e o que você imagina 

ser útil daqui a algum tempo. Ou seja, faça a você mesmo a seguinte pergunta: a 

minha máquina me será útil mais tarde?  
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Depois dessas 42 dicas fantásticas, ficamos por aqui... 

Viu só, até quem já tem experiência no assunto se surpreende com a praticidade 

dessas ideias. Além disso, temos certeza que muitas das dicas que você teve acesso 

facilitarão e muito a sua vida daqui pra frente.  

 

Acompanhe no nosso site mais ideias geniais que facilitarão o seu trabalho, além de 

artesanatos com feltro, crochê e tecido. E não se esqueça: indique o site aos seus 

amigos que também precisam de dicas como estas. Eles vão amar! 

 

Agora é só colocar as ideias em prática e continuar caprichando nos seus trabalhos! 

Até breve! 

 

Quer enviar seus comentários, dúvidas ou sugestões? 

Envie para o endereço: suporte@artesanato.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistaartesanato.com.br/
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