
Código:  3237777

Calcador Conversível para bainha, 
bainha enrolada e aplicação de viés

Indicado para:
Máquinas de costura mecânica e eletrônica com largura do 
ponto máxima de 7mm.

Modelos: 
- 1006
- 2008
- 1004
- 1008
- 8077
- 4100QDC
- 2018DC

 
- 2030DC
- 2030QDC
- 3160QDC
- 4120QDC
- 7700QCP 
- MC6500P 
- MC6600P 

 
- 2008S 
- 2008P 
- 3022 
-1030MX 
- 1050DC 
- DC6100 
- DM7200

Embalagem: Contém 6 peças
Código EAN:  7898586210790

Bainha enrolada

Aplicação de Viés

Rotary Even Foot
Bainha Invisível

janome.com.brSAC (11) 3675-6754       sac@janome.com.br

O calcador conversível auxilia a transportar 
melhor tecidos elásticos, jersey, tecidos de malha 
e materiais rígidos como couro ou vinil,  e também 
previne que escorreguem ou formem rugas durante 
a costura. 

As esteiras independentes permitem um ajuste automático 
no transporte quando há diferença de altura entre o lado 
esquerdo e o direito da agulha.

Além do calcador, o conjunto acompanha 3 aparelhos que são:
- Aparelho para aplicação de viés 
- Aparelho para bainha invisível 
- Aparelho para bainha enrolada larga 

Calcador e Aparelhos



O calcador conversível é eficiente na prevenção de franzidos durante a costura de tecidos elásticos como jersey e malha 
e difíceis de transportar como couro e vinil. Ele possui esteiras deslizantes rotativas que transportam a camada superior 
simultaneamente com a camada inferior sem deslizar.
A costura é mais precisa até o final, sem deslocamento das camadas de tecido. Tecidos xadrex também podem ser 
costurados com este calcador, conseguindo um resultado mais eficiente em manter os desenhos alinhados. 

Calcador e Aparelhos

Calcador Conversível para bainha, 
bainha enrolada e aplicação de viés
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Como encaixar o calcador:

Levante o calcador 
usando a alavanca de 
elevação do calcador.

3.

Posicione o calcador conversível alinhando o 
pino do calcador com a ranhura do suporte do 
calcador. Abaixe o suporte do calcador para 
encaixar o calcador conversível.

4.

Se o espaço de passagem da agulha não estiver alinhado com 
a agulha, afrouxe o parafuso, ajuste a posição do calcador em 
relação à agulha e aperte o parafuso  novamente.

2. Pressione o botão 
ou a alavanca 
de liberação do 
calcador para retirar 
o calcador. Alavanca de 

liberação do 
calcador

Suporte do 
calcador

Calcador 
Rotativo 
Conversível

Parafuso de ajuste da posição do 
espaço de passagem da agulha

Pino do 
calcador

Visão de cima do 
calcador conversível

Parafuso de ajuste da posição do 
espaço de passagem da agulha

Espaço de passagem 
da agulha

NOTA: 
Retire o calcador da máquina quando precisar fazer este ajuste.

Gire o volante na sua 
direção para levantar a 
agulha para a posição 
mais alta.

ATENÇÃO:
Quando este calcador estiver encaixado na máquina não 
efetue nenhuma costura de teste sem utilizar um tecido.  
Costurar sem tecido provocará a quebra das esteiras do 
calcador. 

Parafuso de ajuste da posição do 
espaço de passagem da agulha

Esteiras
Parafuso de encaixe 



Aparelho para Bainha Invisível
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Encaixando o aparelho de bainha invisível

4.

5.

3.

1. Levante a agulha e o calcador. 
2. Retire o calcador conversível da máquina.
3. Retire o parafuso de encaixe do calcador girando em 

sentido anti-horário.
4. Encaixe o braço deslizante alinhando a fenda com o 

pino do parafuso, recoloque o parafuso sobre o pino 
e aperte firmemente girando no sentido horário. 

5. Encaixe o calcador com o aparelho na máquina de 
costura.

Aparelho 
para Bainha 
Invisível

Selecione um ponto de bainha 
invisível.

Sem a linha, gire o volante na 
sua direção para testar o ponto e 
encontrar a posição 
da agulha quando ela 
chega ao lado esquerdo 
do ponto.

A margem dobrada do tecido deve ser virada para dentro 
da calça deixando uma borda da dobra original de tamanho 
0,63 cm (1/4”) para fora. Apenas o avesso do tecido ficará 
aparente.

Encaixe o calcador com o aparelho na máquina.  
Selecione um ponto para bainha invisível na sua máquina de 
costura.

Vire a calça do lado avesso. 
Defina o tamanho da barra que será feita,  dobre e 
alfinete a barra.

Lado avesso do tecido

Com a dobra alinhada com a agulha, abaixe o calcador e o 
aparelho. Alinhe a borda do aparelho com a dobra do tecido e 
prenda com o parafuso de encaixe. 

Costure mantendo a dobra alinhada com o guia do calcador. 

Para prender a costura use o retrocesso ou o arremate. 

Em tecidos pesados 
que tendem a desfiar, 
como jeans, faça 
uma costura de 
acabamento tipo 
ovelock na lateral. 
Use um ponto 
ziguezague e o 
calcador para acabamento. Costure a borda das 
duas pernas da calça que será costurada. 

2.

Lado avesso do tecido

Lado direito do tecido

Lado avesso 
do tecido

Posicione o tecido na máquina de forma 
que a agulha ao chegar ao lado esquerdo 
do ponto fique próxima da dobra de cima, 
bem na borda dela. Abaixe a agulha no 
início da costura. 

Dobra e guia 
alinhadas



Aparelho para Bainha Enrolada Larga
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Encaixando o aparelho de bainha enrolada

4.

5.

3.

Para tecidos planos:
- pontos retos
- pontos ziguezague e bainha

Para tecidos elásticos:
- ponto ziguezague 3 pontinhos

1. Levante a agulha e o calcador. 
2. Retire o calcador conversível da máquina.
3. Retire o parafuso de encaixe do calcador girando em 

sentido anti-horário.
4. Encaixe o braço deslizante alinhando a fenda com o 

pino do parafuso, recoloque o parafuso sobre o pino 
e aperte firmemente girando no sentido horário. 

5. Encaixe o calcador com o aparelho na máquina de 
costura.

Aparelho 
para Bainha 
Enrolada

Dobre o tecido novamente e coloque na entrada para tecido no 
aparelho para bainha enrolada. 

Solte o parafuso de encaixe e ajuste a posição do braço do 
aparelho para que a bainha seja de aproximadamente 0,3 cm a 
partir da dobra. 

Abaixe a agulha no calcador no ponto inicial da costura. Em 
seguida abaixe o calcador. 

Se necessário, alfinete a dobra aproximadamente 9cm (3”) 
e remova os alfinetes antes de atingir a entrada do calcador 
durante a costura.

Dobre a margem do tecido aproximadamente 0,60 (1/4”) e 
passe com o ferro. Esta dobra ocultará a borda do tecido na 
bainha que será costurada. 

Entrada para tecido

Corte o canto do tecido na diagonal em torno de 1 cm (3/8”). 
Este corte facilitará a colocação do tecido na entrada do 
aparelho para bainha enrolada. 

Cortar em 
diagonal a ponta

Lado avesso do tecido

Comece a costurar lentamente, 
mantendo o tecido alinhado para 
que ele entre de maneira uniforme 
no aparelho de bainha enrolada. 

Escolha qual a largura da bainha desejada e encaixe o 
aparelho correspondente ao calcador. 
Opções:
- 1/2” ou 1,27 cm
- 3/4” ou 1,9 cm
- 1” ou 2,54 cm

2.

Margem de 
0,3cm da borda



Aparelho para Aplicação de Viés
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Encaixando o aparelho de viés:

3.

4.

2.

Gire o volante na sua direção para levantar a agulha 
para a posição mais alta. Levante o calcador.

Gire o Parafuso da Largura do Guia (b) e coloque a fita 
de viés na Entrada da Fita de Viés (c), puxando a fita 
para trás para ficar embaixo das esteiras do calcador.

Gire o Parafuso da Largura do Guia (b) até que a fita 
de viés esteja firme, sem ficar frouxa no aparelho.

(a) Parafuso 
de encaixe 

Calcador 
Rotativo 
Conversível

(b) Parafuso da 
Largura do Guia

(c) Entrada da 
Fita de Viés

(d) Abertura Lateral

1. Levante a agulha e o calcador. 
2. Retire o calcador conversível da máquina.
3. Retire o parafuso de encaixe do calcador girando em 

sentido anti-horário.
4. Encaixe o braço deslizante alinhando a fenda com o 

pino do parafuso, recoloque o parafuso sobre o pino 
e aperte firmemente girando no sentido horário. 

5. Encaixe o calcador com o aparelho na máquina de 
costura.

Aparelho de Viés

Ajuste o parafuso de encaixe (a) para alinhar o aparelho de viés 
de forma que a costura fique com menos de 0,3cm (1/8”) de 
distância da borda da fita de viés. 
Puxe a fita de viés da posição E para a posição F, abaixe o 
calcador e a agulha e confirme se a agulha está na posição 
correta para a costura, mantendo a margem de menos de 
0,3cm.

Use um objeto pontiagudo, como uma pinça ou um 
descosedor, para auxiliar a inserção do tecido pela abertura 
lateral da fita de viés (d).

Comece a costurar lentamente, tendo cuidado para manter 
o tecido junto com a fita de viés.  A costura será realizada de 
forma que o viés ficará preso ao tecido na parte de cima e de 
baixo. 


