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Calcadores para bainha de 
4mm e 6mm

Indicado para costura de bainha com 
tamanhos de 4mm e 6mm

Código:  200326001
Indicado para:
Máquinas de costura eletrônica com lançadeira horizontal / 
rotativa com largura do ponto até 7mm.

- 2018DC
- 2030DC
- 2030QDC
- 3160QDC
- 4120QDC
- 7700QCP

- DC6100
- DM7200
- MC6500P
- MC6600P
- 8077
- 4100QDC

- MC5000
- MC5700
- MC8000
- MC8100
- MC 9000
- MC 9500 

- MC 9700 
- MC 10000 
- MC 10001 
- MC 11000

Embalagem: Contém 2 calcadores
Código EAN:  7898586210783

Modelos: 

Os calcadores para bainha, também conhecidos como 
calcadores para bainha enrolada, são usados para fazer 
bainha estreita, normalmente encontradas em peças de 
vestuário como camisas, toalhas de mesa e bordas de saias 
rodadas ou babados.

O calcador foi projetado com uma canaleta na parte 
superior e uma ranhura reta na parte inferior para ajustar 
e determinar o tamanho final da bainha. Cada calcador 
realiza a bainha em um tamanho final predefinido. 

Os calcadores de 4mm e 6mm permitem fazer a bainha em 
tecidos mais pesados.

Para sua segurança, certifique-se sempre de pressionar a tecla de travamento 
para bloquear a máquina ou desligue o interruptor de energia antes de trocar o 
calcador.

Consulte o manual de instruções da sua máquina para fazer a troca do calcador. 

Atenção:

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

Configurações da máquina:

Reto com agulha ao centro 
“Auto” ou 3 - 5
1 - 2,5
0
Levantados
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Calcadores para bainha de 
4mm e 6mm

Preparação do tecido:

Dobre a extremidade do tecido duas vezes formando uma 
dobra com largura 1mm superior ao calcador utilizado. A 
dobra no tecido precisa ter pelo menos 6cm de comprimento.

Calcador D2 
4 mm

① ②

③

Dica Especial: 

Corte o canto do tecido em diagonal 0,6 cm (1/4˝) para 
reduzir o volume nos cantos ao costurar a bainha.

①

②

Dobra no tecido 
Comprimento de 6 cm5 mm

Calcador D1 
6 mm

① ②

7 mm

Para costurar:

③ Linhas 

Posicione o tecido alinhando a borda da bainha com a guia no calcador.
Abaixe o calcador e costure de 1 a 2 cm (1/2˝-1˝) enquanto puxa ambas as 
linhas para trás.

Pare a máquina e abaixe a agulha no 
tecido para prendê-lo. 
Levante o calcador e coloque a parte 
dobrada do tecido dentro da canaleta do 
calcador. 

Abaixe o calcador.
Costure levantando a borda do tecido e 
mantendo o tecido dentro da canaleta para 
transporte suave e uniforme. 

0,6 cm

0,6 cm

Canaleta do calcador④

④


