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Ponto de costura: 
Tensão da linha:  
Comprimento do ponto:  
Largura do ponto:  
Dentes impelentes:

Configurações da máquina:

Indicado para costura de casa de botão em 
peças de vestuário e peças utilitárias.

Caseado de botão 
1 - 5 
0,5 - 1
5 (se disponível na máquina) 
Levantados

Código:  200123006
Indicado para:
Máquinas de costura mecânica com lançadeira oscilante 
com largura do ponto até 5mm.

- 1006
- 2008P
- 2008S
- 3022

- 1004
- 1008
- 2008

Embalagem: Contém 1 calcador
Código EAN:  7898586210394

Modelos: 

Este calcador para caseado de botão possui sua 
estrutura em metal, o que promove maior contato e 
aderência ao tecido, transportando de maneira mais 
eficiente o material que está sendo costurado.

O calcador possui marcações para auxiliar o 
posicionamento ideal para início da costura, 
permitindo alinhamento correto ao local marcado 
no tecido. 

A costura da casa do botão é simples e fácil, 
sendo realizada em 4 passos que são facilmente 
selecionados na máquina usando o seletor de 
pontos.



* Faça um teste do caseado em uma amostra do tecido que vai utilizar.

* Coloque o botão na amostra de tecido e marque a parte superior e a 
parte inferior do caseado para determinar a posição da casa.

* Utilize uma entretela se estiver costurando tecidos finos ou elásticos.
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j Ponto de costura:  
k Calcador: 
l Tensão da linha:  
m Comprimento do ponto:  

                                           (BH) 
Caseado de botão 
1 - 5 
0,5 - 1

1 2 3

4
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j Marque com cuidado o tamanho do caseado no 
tecido. Coloque o tecido por baixo do calcador com a 
marca do caseado virado para cima na sua direção.

k Desloque a guia deslizante (A) alinhando a marca 
superior (C) da guia com a marca de início/seta (B). 
Alinhe as marcas no calcador com a marca da parte 
de cima do caseado no tecido.

NOTA: A escala na guia deslizante está indicada em 
centímetros.

l Posicione o seletor de ponto em “        ”. Costure 
até alcançar a marca da parte de baixo (frente) do 
caseado. Pare de costurar quando a agulha estiver 
costurando o lado esquerdo do ponto.

m Posicione o seletor de ponto em “          ”. Costure 5 
pontos. Pare de costurar quando a agulha estiver 
costurando o lado direito do ponto.

n Posicione o seletor de ponto em “        ”. Costure até 
alcançar a marca da parte de cima (trás) do caseado. 
Pare de costurar quando a agulha estiver costurando 
o lado direito do ponto.

o  Posicione o seletor de ponto em “         ”.Costure 
alguns pontos e levante a agulha do tecido. 
Posicione o seletor de ponto na costura reta. Costure 
alguns pontos retos para formar uma costura 
reforçada e arrematar a costura.

1 2

3 4 5 6

(A)

(B)

(C)
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7 p Retire o tecido da máquina e corte a linha da costura. Coloque 
um alfinete próximo a costura de reforço das pontas do 
caseado, conforme a figura ao lado. Depois corte a abertura 
da casa de botão com o auxílio do descosedor (abridor de 
caseado). Tenha cuidado para não cortar os pontos costurados.
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Caseado de Botão com Cordão

j Com o calcador para caseado de botão para 
cima, coloque o cordão sobre o gancho da parte 
de trás do calcador.

 (A) Gancho

k Passe os dois lados do cordão por baixo do 
calcador, até aparecerem na parte da frente do 
calcador.

l Prenda os dois lados do cordão nas ranhuras 
da parte da frente do calcador para prender o 
cordão.

m Abaixe a agulha para prender o tecido no ponto 
de início do caseado e abaixe o calcador.

n Inicie a costura pisando no pedal levemente 
e costure o caseado em velocidade lenta. Os 
lados do caseado e os reforços da parte de cima 
e de baixo do caseado serão costurados sobre o 
cordão.

o Retire o tecido da máquina e corte as linhas.

p  Puxe o lado esquerdo do cordão para ajustá-lo.

q Passe as pontas do cordão para o avesso do 
tecido usando uma agulha de costura manual e 
depois corte as pontas do cordão.

(A)


