
Stitching a Garment: 8/8 How to
Stitch
Neste vídeo, vamos aprender o básico para costurar uma peça de vestuário.
Lembre-se que todas a preparação do trabalho foi feita nos vídeos anteriores.
Veja os vídeos
Costurando peça de vestuário
Parte 1 a 7
Este tutorial vai ser dividido em três etapas.
Costurando o tecido
Primeira etapa: Costurando o tecido
Estique sobre a mesa a parte frontal da fronha.
Vamos começar dando um formato para o tecido.
Para isso, faça a primeira dobra no decorrer dos vincos.
Então, vire de novo para o lado de dentro para fazer uma outra dobra.
Esta dobra dupla vai fazer com que o tecido fique melhor e mais forte quando
você for finaliza-lo.
Pince essas dobras com o alfinete.
O processo para cortar a parte de trás da fronha vai ser a mesmo.
Faça uma primeira dobra ao longo dos vincos.
Dobre de novo na primeira dobra.
Agora, você pode costurar a dobra inferior com o corte da frente e de trás.
Para saber mais, veja o vídeo: "Como fazer pontos corretamente"
Veja o vídeo
"Como fazer pontos corretamente"
Não se esqueça de tirar os alfinetes à medida em que você for costurando.
Certifique-se de que a costura está o mais próxima possível da borda da

bainha.
Escolhemos um fio que vai contrastar com a cor do tecido. Caso contrário,
escolha um fio com uma cor semelhante ao tecido, de modo que a costura não
se diferencie muito
Segunda etapa: Fazendo as laterais
Segunda etapa: Fazendo as laterais
Pegue a parte da frente que esta cortada e coloque sobre a mesa com a bainha
dobrada para cima.
Em seguida, coloque o corte traseiro com o dobra voltado para cima.
Dobre o lado da frente cortado ao longo dos vincos do comprimento da aba, na
parte de trás cortada como mostrado.
Agora alfinete a parte da frente já cortada com a parte de trás também cortada,
começando do lado dobrado. Faça isso ao longo de uma borda para a outra
aba, conforme mostrado.
Faça o mesmo do outro lado.
Deixe uma quina da parte que estava dobrada da fronha embaixo da agulha e
comece a costurar ao longo dos alfinetes.
Vá devagar quando você ver que chegou a uma quina.
Você vai precisar levantar o pedal da máquina antes de virar o tecido na direção
que você precisar.
Note que a agulha deve permanecer no tecido de modo que você possa
continuar costurando do mesmo ponto que você parou.
Ao virar o pano, diminua a frequência do pedal e continue a costurar.
Depois disso, vire o ponto na parte inferior para que fique bem finalizado.
3. Finalizando
Agora você esta pronta para fazer os acabamentos.
Comece cortando um pedaço pequeno de tecido nos cantos, como mostrado.
Vire a capa do travesseiro pelo avesso.
Note que a aba da frente está agora debaixo do corte traseiro.
Puxa os cantos para fora da parte de dentro.
Puxe todos os cantos para fora.
Comece a costurar de um canto da borda superior da aba.
Faça o ponto de dois centímetros e meio a partir da borda

2,5 centímetros dentro
Faça o ponto em todos os quatro cantos da capa de travesseiro.
Quando você chegar ao ponto de inicio não se esqueça de dobrar o ponto.
Você agora aprendeu como costurar algo básico.
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