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Indicado para costura de bainha invisível

Código:  859807001
Indicado para:
Máquinas de costura eletrônica com lançadeira horizontal / rotativa 
com largura do ponto até 9mm.

- Skyline S5
- 8200QCP 

- 8900QCP
- MC6700P

 - 9900

Embalagem: Contém 1 calcador
Código EAN:  7898586211186

Modelos: 

Este calcador foi especialmente projetado 
para costura de bainha invisível e barras em 
roupas e em outros projetos de costura.

Possui uma guia para que você consiga alinhar 
a dobra do tecido ao lado esquerdo da guia e 
com isso facilitar a costura. 

Pode ser usada em modelos de máquina de 
costura eletrônica com lançadeira horizontal e 
largura máxima do ponto 9 mm.

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:



Preparação do tecido:
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Calcador para Bainha Invisível

Ponto de costura: 
Tensão da linha:  
Pressão do calcador:  
Dentes impelentes:

Configurações da máquina:

Bainha invisível
“Auto” ou 2-6
3 - 5
Levantados

Pontos para 
bainha invisível:

Dobre o tecido para fazer uma bainha 
conforme mostrado.
Para tecido fino a médio coloque a borda 
embaixo da dobra. 
Para tecido pesado faça uma costura de 
reforço ou chuleado na borda.

Tecido Fino a Médio

①

①

②

③

②

Tecido Pesado

②

①

③

Lado avesso do tecido
0,4-0,7 cm (3/16-1/4 pol.) 
Costura de reforço

Para costurar:

Posicione o tecido de modo que a dobra fique do lado 
esquerdo da guia do calcador.
Abaixe o calcador.
Ajuste a posição da agulha com a tecla de ajuste de 
largura do ponto de modo que a agulha apenas toque na 
extremidade dobrada do tecido quando ela descer sobre o 
lado esquerdo.

④

⑤

Guia do calcador
Dobra

④

⑤

Finalizar:

Abra o tecido com o lado direito para cima.
A costura no lado direito do tecido deve ficar quase 
invisível.
⑥ Lado direito do tecido

⑥

Nota: 
Use uma linha de cor próxima à cor do lado direito do tecido.

Tecidos 
planos

Tecidos 
elásticos e 
malha


