
How to make proper stitches
Neste vídeo você vai aprender como fazer um pesponto perfeito.
O objetivo é seguir as linhas corretamente.
Para isso, vamos precisar de quatro retalhos de cores diferentes, uma régua e
giz de alfaiate.
Desenhar o modelo
Vamos começar desenhando o modelo nas peças de retalho.
Pegue a primeira peça e com a ajuda da régua e do giz, faça 5 linhas retas
paralelas sobre a peça.
Pegue a segunda peça e, com a régua e o giz, desenhe um quadrado grande.
Dentro desse quadrado, faça outro quadrado menor.
Pegue a terceira peça e, como antes, com a régua e o giz, faça um triângulo.
Depois, desenhe um triângulo menor dentro do primeiro.
Faça um círculo na quarta peça, usando qualquer objeto redondo. Aqui,
utilizamos um rolo de fita.
Dentro do círculo maior faça um círculo menor.
Agora, vamos em frente e comecemos o pesponto.
Pesponto
Coloque a primeira peça sob a agulha, no início da primeira linha.
Gire o volante da máquina em sua direção e pise no pedal para iniciar a costura.
Pare a costura no final de cada linha.
Gire o volante sem mover a peça para que você possa cortar facilmente o fio,
sem arrebentá-lo.
Repita o mesmo processo em todas as linhas.
Use as duas mãos enquanto costura
Para começar a costura do quadrado, siga os mesmos passos dados para a
costura das linhas retas.
Quando chegar no primeiro canto, deixe a agulha no tecido e levante o pé

calcador.
Mova o tecido e continue costurando.
A agulha vai quebrar se girar nos cantos
Repita o mesmo processo para o quadrado pequeno.
Agora, pegue a peça com o triângulo e faça o pesponto sobre a linha marcada
com o giz, pare no final da linha, gire a peça e continue a costurar do mesmo
modo que fizemos antes, com o quadrado.
Repita o mesmo processo com o triângulo menor.
Pegue a peça com o círculo desenhado e posicione a agulha sobre qualquer
ponto do círculo maior e comece a fazer a costura sobre a linha. Mantenha uma
velocidade constante e guie a peça cuidadosamente.
Mantenha um movimento contínuo e velocidade constante
Agora, faça o pesponto sobre a linha do círculo menor.
NOTA: O objetivo dessa atividade é aprender a costurar em linha reta ou
seguindo a direção desejada.
Fazer um pesponto perfeito é algo essencial na costura. Uma costura irregular
não traz qualidade ao produto.
Agora você já aprendeu a fazer um pesponto perfeito.
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