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Guia básico para acolchoamento
– Acolchoar –

Tecido .................................................. Recomendamos tecido 100% de algodão, não muito espesso.
Enchimento....................................... Normalmente, é usado enchimento 100% de poliéster 

com espessura média. 
Também há o enchimento de algodão.

Linha ................................................ Como existem vários tipos, por exemplo, para a 
confecção de peças, para acolchoar, para a costura 
manual e para a costura à máquina, selecione o tipo 
apropriado à finalidade e ao uso desejado.

Agulhas/alfinetes de costura.............. Como existem vários tipos, por exemplo, para a 
confecção de peças e para acolchoar, selecione o tipo 
apropriado à finalidade e ao uso desejado.

Lápis de acolchoamento 
(caneta apagável, etc.) ...................... Use para copiar os padrões no tecido e desenhar as 

linhas de acolchoamento.
Dedal................................................ Use para proteger seus dedos ao 

acolchoar.
Coloque um dedal no dedo médio da 
sua mão direita para empurrar a agulha 
e no dedo médio ou no indicador da 
mão esquerda para parar a agulha.

Bastidor para acolchoar .................... Use o bastidor para acolchoar com 
um acabamento mais limpo.

Cortador de linha
Ferro/prensa
Bastão de medição

1 Preparar materiais e equipamentos
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Consulte “Cortar ao redor de desenhos” no Manual de Operações para especificar 
uma margem de costura, desenhar as linhas do padrão e depois recortar as peças. 
Cerifique-se de observar as instruções a seguir.

1 Verifique o “grão” do tecido (direção da tecelagem).

* Ao fazer peças com tecido estampado, o 
padrão do tecido tem prioridade sobre o grão.

* Observe o grão no padrão, se for indicado.

2 Se uma margem de costura será desenhada, 
prenda o tecido com o avesso para cima.
Alinhe o grão no sentido do comprimento 
com a direção de inserção.

3 Selecione os padrões e os organize. 
Se o grão do tecido e o ângulo do padrão não 
estiverem alinhados, gire o padrão.

* Os padrões pré-instalados serão 
automaticamente organizados com o grão 
ao longo do grão no sentido do 
comprimento do tecido.

4 Especifique a margem de costura. 
Larguras que podem ser especificadas com 
esta máquina: 3 mm, 5 mm, 1/4", 7 mm, 10 
mm, 1/2", 5/8"

1 Linha de costura
2 Margem de costura

2 Peças de corte (tecido)

Tecido com grão no 
sentido do comprimento Difícil de esticar

Tecido com grão no 
sentido transversal Pouco esticado

Tecido com grão no 
sentido diagonal Fácil de esticar

1 Tecido com grão 
no sentido do 
comprimento

2 Tecido com 
grão no sentido 
transversal

3 Tecido com grão no 
sentido diagonal

4 Orla

1 Folha adesiva para 
trabalhos artesanais 
em tecidos 

2 Folha adesiva para 
multiplo uso de 
aplicações em Quilt e 
Craft (Uma compra 
adicional pode ser 
necessária, 
dependendo do 
modelo da máquina.)

3 Lado avesso do tecido

Margem de costura padrão
Patchwork 5 mm (3/16"), 1/4", 7 mm
Apliques 3 mm (1/8"), 5 mm (3/16")
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Lembrete
● Se você estiver usando uma máquina de 

costura para acolchoar, consulte o manual 
de instruções da sua máquina para obter as 
informações sobre ponto reto, ponto 
reverso/de reforço e ponto de aplique. Ao 
costurar peças juntas sem a costura de 
pontos reversos/de reforço, costure pontos 
finos e curtos.

Faça um nó na ponta da linha para prendê-la.

1 Enrole a linha 2 ou 3 vezes ao redor da 
agulha.

2 Segure a linha enrolada e puxe a agulha para 
fora.

1 Nó da linha

3 Use uma tesoura para cortar o excesso de 
linha.

Faça pontos finos ao costurar as peças juntas.

1 2 mm (1/16 polegadas)

Afixa apliques de modo que os pontos sejam 
imperceptíveis.

1 Insira a agulha
2 Retire a agulha

No início e no final da costura, faça um pesponto e 
prenda a linha para evitar que afrouxe.

1 Retire a agulha
2 Insira a agulha
3 Retire a agulha
4 Pesponto

Ao final da costura, faça um pesponto, dê um nó e 
corte a linha.

1 Coloque a agulha no final da costura.

1 Pesponto

2 Enrole a linha duas vezes ao redor da agulha, 
segure a linha enrolada com seu dedo e depois 
puxe a agulha para fora.

3 Técnicas básicas de costura manual

Nó da linha

Ponto corrido

Ponto cego

Pesponto

Nó francês
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Ao costurar peças juntas, costure até 
o canto da linha de costura.

1 Costure as peças juntas. No início da costura, 
dê um nó na linha, insira a agulha na frente da 
linha de costura e depois faça um pesponto.

1 Lado avesso do tecido
2 Linha de costura

2 No final da costura, faça um pesponto e 
depois dê um nó francês no canto.

1 Lado avesso do tecido
2 Linha de costura
3 Ponto final

Costura várias peças de tecido através 
da costura de cada lado sem cortar a 
linha.

1 Costure as peças A’ e B juntas. No ponto final, 
passe a agulha para o lado oposto de A’.

1 Ponto final

2 Retire a agulha no ponto final de A.

1 Ponto inicial

3 Sobreponha A e B e continue a costura.

Ponto inicial ou final da 
costura

Costura em “Y”

: Lado direito do tecido

: Lado avesso do tecido

A

B

A’

A B

A’

A

B

A

B

A’
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Usando dois tipos de tecido, prepare 4 peças 
quadradas de um e 5 de outro. (Consulte a ilustração 
abaixo.)
Corte as peças com uma margem de costura.

<Projeto concluído>

1 Costure as peças em linhas.
Dobre as margens de costura em direções 
alternadas.

1 Margem de costura

2 Costure as linhas juntas para concluir.

1 Alinhe as peças com os lados direitos juntos e 
depois as prenda com alfinetes.
No início da costura, insira a agulha um ponto 
a frente da linha de costura.

1 Lados direitos juntos
2 Linha de costura
3 Alfinete
4 Nó da linha

2 Faça um pesponto e depois continue 
costurando pontos corridos.

1 Nó da linha
2 Pespontos

3 No final da costura, faça um pesponto.

1 Pespontos

4 Dê um nó francês.

1 Nó francês
2 Nó da linha

4 Costurar peças para compor a parte superior 
(Patchwork)

Ordem de costura

B A

B A B

A B A

A
×4

×5

B A

B A B

A B A

A

B A

B A B

A B A

A

Método de costura
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<Projeto concluído>

1 Corte as peças do aplique aplicando uma 
margem de costura. 
(Exemplo: 4 corações)

2 Faça os cortes a 1 mm (1/16 polegada) da 
linha de costura.

1 1 mm (1/16 polegadas)

Nota
● Faça mais cortes em curvas acentuadas.

3 Coloque o padrão sobre a peça do aplique e 
depois dobre a margem de costura usando um 
ferro ou prensa.

1 Lado avesso do tecido
2 Corte
3 Linha de costura
4 Padrão
5 Lado direito do tecido

4 Marque o tecido base.

5 Remova o padrão e depois coloque a peça do 
aplique sobre o tecido base.

1 Lado direito do tecido

6 Prenda a peça do aplique ao tecido base com 
pontos cegos.

Costurar apliques
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Após a parte superior (patchwork) estar concluída, desenhe as linhas do acolchoamento.
Use um lápis de acolchoamento ou uma caneta apagável para desenhar levemente as linhas.
Em tecidos escuros, desenhe com uma cor clara.

Grade diagonal
Acolchoa uma grade diagonal. Isso é 
frequentemente usado para costurar firmemente os 
tecidos juntos.

Diagonais
Acolchoa linhas paralelas diagonais.

Nos vãos
Acolchoa no canto das peças sobre os lados onde a 
margem de costura não foi dobrada para dentro.

Contorno
Acolchoa de 3 a 4 mm (1/8 a 3/16 polegadas) para 
dentro do canto de cada peça.

Grade
Acolchoa com uma linha vertical e uma linha 
horizontal no centro de cada peça.

Bloco
Acolchoa com padrões.

5 Desenhar linhas de acolchoamento

Exemplos de linhas de acolchoamento
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Após desenhar as linhas de acolchoamento, 
sobreponha o tecido do forro, o enchimento e a 
parte superior (patchwork), nesta ordem, e depois os 
alinhave juntos.

1 Prepare o enchimento e o tecido do forro de 3 
a 4 cm (1-3/16 a 1-9/16 polegadas) maiores 
que a parte superior, empilhe as três camadas 
e depois as prenda com alfinetes.

1 Lado avesso do tecido
2 Enchimento
3 Parte superior
4 Alfinete

2 A partir do centro para fora, alinhave um 
padrão de grade na ordem mostrada na 
ilustração. No início da costura, dê um nó na 
linha. No final da costura, faça um pesponto e 
depois corte a linha.

1 Início da costura

2 Pesponto

* Ao acolchoar itens pequenos, também 
podem ser usadas joaninhas.

6  Alinhavar

(1)

(2)

(3)(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(11)

(10)

(12)
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A partir do centro para fora, costure simetricamente 
na ordem mostrada na ilustração.

1 Início da costura

1 Insira a agulha próxima do início e depois 
puxe a linha para deixar o nó entre a parte 
superior e o tecido de forro e assim escondê-
lo.

2 No início da costura, faça um pesponto.
Ao acolchoar, assegure-se de passar a agulha 
pelas três camadas (parte superior, enchimento 
e tecido de forro).

1 Pesponto

1 Faça um pesponto, dê um nó francês e depois 
insira a agulha no mesmo furo novamente 
deixar o nó entre a parte superior e o tecido 
de forro e assim escondê-lo.

2 Após acolchoar e remover os pontos de 
alinhavo, corte o excesso de tecido de forro e 
de enchimento, deixando uma largura final de 
7 mm (1/4 de polegada) a partir da borda da 
parte superior (patchwork) para a fita de viés.

1 Parte superior (patchwork)
2 Corte, deixando uma largura final a partir da 

borda da parte superior (patchwork) para a fita de 
viés.

7 Acolchoar

Ordem de acolchoamento

Iniciar a costura

1 Início do 
acolchoamento

2 2 a 3 cm (3/4 a 
1-3/16 polegadas)

3 Linhas de 
acolchoamento

4 Nó da linha
5 O nó da linha está 

na parte interna.

(3)

(3)
(3)

(3)

(4)

(4)

(4)

(4)
Terminar a costura

1 Pespontos
2 Nó da linha
3 Parte superior

4 Enchimento
5 Avesso do tecido
6 Nó francês

1

2
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Após acolchoar, cubra os cantos com fita de viés 
para finalizá-los.

Faça a fita de viés com largura final de 7 mm (1/4 de 
polegada).
Desenhe no tecido uma faixa com 35 mm (1-3/8 
polegadas) de largura em um ângulo de 45° e depois 
a corte.
Desenhe uma linha a 7 mm (1/4 polegada) da borda 
da fita de viés.
Costure as faixas juntas até o comprimento de 15 a 
20 cm (6 a 8 polegadas), mais o comprimento dos 
quatro lados da peça acolchoada.

Com os lados direitos juntos, alinhe as pontas de 
duas seções e depois as costure juntas com uma 
margem de costura de 7 mm (1/4 de polegada).

1 Alinhe a linha de 7 mm (1/4 de polegada) com 
a linha de costura do acolchoamento e depois 
costure. 
Dobre 1 cm (3/8 de polegada) no final da fita 
de viés.

1 7 mm (1/4 polegada)
2 Lado avesso da fita de viés
3 Linha de costura
4 Dobre 1 cm (3/8 de polegada).
5 Lado direito do acolchoado

2 No canto, dobre a fita de viés em um ângulo 
de 45°.

1 45°

3 Conforme mostrado na ilustração, dobre-a em 
um ângulo de 90° e depois costure ao longo 
da linha de 7 mm (1/4 de polegada).

1 7 mm (1/4 polegada)

8 Debrum (acabamento dos cantos do tecido)

Fazer a fita de viés

1 7 mm (1/4 polegada)
2 35 mm (1-3/8 polegadas)
3 Lado avesso do tecido
4 45°

Ligar as seções da fita de viés

1 Lado direito do tecido
2 Lados direitos juntos
3 7 mm (1/4 polegada)

Debrum
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4 Da mesma forma, costure ao longo dos cantos 
e retorne até a ponta dobrada da fita de viés. 
Corte o excesso de fita de viés.

1 Sobreponha a dobra.
2 Excesso de fita de viés

5 Vire o acolchoado, cubra a margem de 
costura com a fita de viés e depois a finalize 
com pontos cegos.
O canto ficará em esquadro como mostrado 
na ilustração.

Lembrete
● O debrum costurado com uma máquina de 

costura ficará preso firmemente.
Com o debrum feito manualmente, prenda 
com meio-pesponto.

1 Lado avesso do tecido
2 Dobre em três
3 Lado direito da fita de viés

1 Lado avesso do tecido
2 Ponto cego
3 Dobre em três

1 Lado avesso do tecido
2 Em esquadro
3 Ponto cego

3

1 Em esquadro
2 Lado direito do 

acolchoado
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