
How to adjust thread tension
Neste vídeo você vai aprender a ajustar a tensão da linha.
É muito importante equilibrar a tensão entre a linha da bobina e a linha da
agulha.
Para verificar se a tensão está adequada, segure a linha e deixe a caixa de
bobina pendurada.
Ao balançar levemente, a linha deve desenrolar da bobina.
APERTAR:
Se a tensão da linha na caixa de bobina for alta, então ela não irá descer
quando a linha for levemente balançada porque o parafuso está muito
apertado.
Nesse caso, gire o parafuso da linha de tensão na bobina no sentido antihorário.
Anti-horário = menor tensão da linha
AFROUXAR:
Se a tensão da linha da bobina for baixa, a bobina vai se desenrolar levemente
quando a alinha for balançada, pois o parafuso está frouxo.
Nesse caso, vire o parafuso de tensão da caixa de bobina em sentido horário.
Sentido horário = maior tensão da linha.
NORMAL:
Antes de costurar, gire a porca de tensão até um pouco antes do final do
parafuso.
Quando puxar o fio, você vai sentir um pouco de resistência.
Comece a costurar.
Se a tensão estiver ajustada de forma apropriada, o tecido não vai franzir e o
ponto será simétrico
Corte o resto da linha.
APERTADO:
Quando a porca é girada até o limite de compressão da mola de tensão, a

tensão da linha da agulha é alta.
Nesse caso, a linha estará firme ao puxar, assim como na caixa de bobina.
Tente costurar com a tensão alta nas duas linhas
Isso pode provocar rugas e furos no tecido.
BAIXA:
Quando a porca é girada até o final do parafuso em sentido anti-horário, a
tensão na linha da agulha será baixa.
Caso isso aconteça a linha estará solta quando for puxada, assim como a
bobina.
Tente costurar com a tensão baixa nas duas linhas .
Se a tensão da linha da agulha for baixa, os pontos ficarão largos no avesso.
Se a tensão da linha da agulha estiver baixa e a tensão da bobina estiver alta,
o ponto ficará perfeito, se ajustado de forma adequada. E vice-versa.
Atenção: se não ajustar a tensão corretamente, o tecido pode ser danificado e
a agulha quebrar.
Agora você aprendeu como ajustar a tensão da linha.
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