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Agulhas de ponta normal ou �na (Sharp points, regular ou microtex) 
Como é: Tem a ponta levemente a�lada.

Serve para: Tecidos planos porque a ponta �na “machuca” menos o tecido
Tamanhos: 9 a 18

Agulhas de ponta universal (Universal point) 
Como é: Tem a ponta levemente arredondada.

Serve para: Tecidos planos e malhas, por estar no meio termo entre a�lada e arredondada.
Tamanhos: 11 a 14

Agulhas de ponta arredondada (Ball point ou stretch)
Como é: Tem a ponta arredondada. Quanto maior a agulha, mais arredondada.

Serve para: Malhas e tecidos stretch porque ela “escorrega” entre os �os da malha, ao invés 
de espetar. São ainda mais necessárias em malhas que estragam quando um �o se parte (�o 

corrido).

Tamanhos: 9 a 16
Agulhas de bordado (Embroidery needles)

Como é: Tem o buraco maior, para passar �os de bordado que são mais grossos.
Serve para: Bordados decorativos. O buraco maior quebra menos a linha.

Tamanhos: 11 a 14
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Agulhas de quilting (Betweens) 
Como é: Menor do que uma agulha normal, com o buraco pequeno, porém mais forte.

Serve para: A ponta reforçada serve para passar por várias camadas de tecido (quilt sanduíche) 
e para passar por cima de outras costuras.

Tamanhos: 9 a 12

Agulhas de pesponto (Topstitching)
Como é: O buraco dessa agulha é um pouco maior,

Serve para: Acabamentos pespontados, com um ou dois �os de linha.
Tamanhos: 9 a 14

Agulhas para jeans (Denim)
Como é: A concavidade é mais funda e a ponta é a�lada.

Serve para: Tecidos pesados como jeans, lona, vinil e couro sintético. Desenhada para costurar 
sem pressionar o tecido no buraco da chapa da agulha.

Tamanhos: 9 a 16

Agulhas de ponta facetada (Wedge point ou Leather) 
Como é: A ponta da agulha é �na, com as bordas facetadas.

Serve para: Couro e vinil. A ponta facetada é feita para furar o tecido criando um buraco que se 
fecha sobre ele mesmo quando a agulha sobe novamente.

Tamanhos: 11a 18.
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Conhecendo as Agulhas

Agulha normal
ou Ponta Fina

Agulha Ponta Bola 
(malha)
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Conhecendo as Agulhas

Agulha Facetada
(Couro)
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Numerações das Agulhas

Tecidos delicados: Para seda, chi�on, 
voil, renda e organza, 9 costuma ser 
a mais indicada.
Tecidos leves: Tecidos sintéticos 
leves, tafetá ou chamois, levam ta-
manho 11.
Tecidos médios: Popeline, linho, 
musseline, crepe, �anela, malhas, 
jersey, lã, e tecidos stretch podem 
usar 14.
Tecidos médios a pesados: Para gab-
ardine e tweed, agulhas 16 são mais 
apropriadas.
Tecidos pesados: Jeans, tecidos para 
estofados e lona usam agulhas 18.
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Numerações das Agulhas
 É muito importante você saber a indicação da agulha para o  que  você irá costura bem como 
lembrar que agulhas se diferenciam  de domésticas e industriais, cabos longos ou curtos

O ideal é comprá-las em casa especializada pois muitas não são originais  podendo causar sérios 
danos à sua máquina e à sua costura.

 Uma agulha de boa qualidade costuma ser su�ciente para de 8 a 10 horas de trabalho.

As agulhas podem ser numeradas pelo sistema métrico, que é o europeu ou pelo sistema 
Singer, que é mais comum nos Estados Unidos. O sistema métrico multiplica o diâmetro da 
agulha por 100 e o Singer numera cada agulha de forma crescente.

Metrico / Singer
65 / 9

70 / 10
75 / 11
80 / 12
85 / 13
90 /14
95 /15

100 / 16
105 / 17
110 / 18
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NUNCA REAPROVEITE UMA AGULHA,
CASO ELA TENHA ENTORTADO, DES-
CARTE-A IMEDIATAMENTE.

A CADA INÍCIO DE PROJETO, VERI-
FIQUE A NUMERAÇÃO DA AGULHA 
QUE ESTÁ EM SUA MÁQUINA DE COS-
TURA.

NO DECORRER DE SEUS TRABALHOS, 
VERIFIQUE TAMBÉM A PONTA DA 
AGULHA, CASO ELA ESTEJA “PEGAN-
DO” OU SEJA, ESTEJA LASCADA OU 
COM FARPAS, DESCARTE-A  DE FORMA 
CORRETA.
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Pontos de Costura
Pesponto: visto de cima, o pesponto parece uma linha con-
tínua de pontos iguais; visto do avesso do tecido, os pontos 

são duas vezes mais longos que aqueles de cima e se so-
brepõem nas pontas. Use um �o único com nó e costure da 

direita para a esquerda. Insira a agulha pelo lado de baixo das 
camadas de tecido 1/3 cm para a esquerda de onde sua cos-

tura começará. Passe a agulha para o outro lado do tecido até 
o nó. Insira a agulha 1/3 de cm por trás, onde o �o emerge, 

isto é, onde sua costura começará. Traga a agulha para cima 
1/2 cm além desta inserção e puxe bem a linha. Traga a 

agulha para cima 1/2 cm além desta inserção e puxe a linha 
para o outro lado. Continue assim, formando pontos com es-

paçamento igual com cerca de 1/3 cm de comprimento.
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Pontos de Costura
Alinhavo: o alinhavo é usado para manter duas ou mais camadas de 

tecido juntas temporariamente, durante provas ou modelagem. 
Use um único �o sem nó, para poder puxá-lo com facilidade e tra-

balhe da direita para a esquerda. Insira a agulha pelo lado direito e 
passe a agulha e linha pelo tecido, para dentro e para fora, duas ou 

três vezes.
Pontos de alinhavo podem ter um centímetro ou pouco mais que 

isso, de comprimento. Puxe o �o parcialmente para o outro lado do 
tecido, prendendo a ponta sem nó entre seu polegar e o indicador, de 
modo a não puxá-lo totalmente. Reinsira a agulha e repita o processo. 

Deixe a linha frouxa na ponta, para poder removê-la com facilidade
Dica: É muito importante lembrar que o alinhavo é realizado com um 
único �o, e que a numeração da agulha de mão deverá corresponder 

ao tecido escolhido
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Pontos de Costura

Ponto corrido: o ponto corrido, usado para con-
sertos delicados, costuras visíveis e franzidos é 

trabalhado de forma muito semelhante ao alin-
havo, mas os pontos são menores e uniformes. 

Prenda o �o nas duas pontas com um nó. Use um 
�o único com nó e trabalhe da direita para a es-

querda. Insira a agulha pelo lado avesso e passe a 
agulha e linha pelo tecido, para dentro e para 

fora, de modo uniforme, duas ou três vezes. Puxe 
a linha para o outro lado com �rmeza, mas evite 

enrugar o tecido.
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Ponto Chuleado: este ponto é usado para prevenir o 
des�amento da borda do tecido. Use um �o único 

com nó e trabalhe da direita para a esquerda. Insira a 
agulha pelo lado de baixo do seu trabalho Puxe a 

linha através do nó e insira a agulha pelo lado avesso 
novamente, 1/3 a 1/2 cm à esquerda do nó. Puxe a 

linha para o outro lado, mas não com muita força ou o 
tecido se enrugará. Quanto mais propenso ao des�a-

mento for o tecido, mais próximos deverão ser os 
pontos da costura. Mantenha a profundidade dos 
pontos uniforme e os torne tão rasos quanto pos-

síveis, sem afastar demais as �bras do tecido.

Pontos de Costura
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Pontos de Costura
Ponto Furtado para Alinhavar: Ponto provisório que permite 
acertar as costuras do tecido xadrez, rica e de alguns estam-

pados com motivos grandes. É igualmente indicado para 
alinhavar partes com curvas muito acentuadas ou para pro-
ceder a ajustes pelo lado direito. Execução: vinque e dobre 
para dentro uma beira ao longo da respectiva linha de cos-

tura. Com o direito virado para cima, coloque a beira dobra-
da sobre a linha de costura da parte correspondente da 

peça de vestuário, acertando o padrão dos tecidos; prenda 
com al�netes. Trabalhando da direita para a esquerda e for-
mando pontos com cerca de 6mm, dê um ponto através da 
parte inferior e, em seguida, outro atravessando a dobra da 

parte superior.
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Agulhas de Mão
Número da agulha/etiqueta – (ex: 2/0 – 1 - 3 – 5 – 6 – 7-8 – 9 – 

12). 
Quanto mais alto o número das agulhas mais �nas elas serão. 

Devido à variedade da grossura/tamanho das agulhas, elas 
podem ser usadas em tecidos leves, médios e pesados.

Composição: aço niquelado e aço cromado (não 
enferrujam)

Aplicação: Para costurar a mão, bordados, cerzidos, pregar 
botões, etc.

Costura à mão em geral
Este grupo de agulhas é utilizado para os trabalhos de costura 
comuns. Estas agulhas têm, na sua maioria, o bico pontiagudo 

e existem numa gama de tamanhos  su�ciente para permitir 
usá-las para costurar a maior parte dos tecidos.
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Modelos de Agulhas de Mão
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Modelos de Agulhas de Mão

Agulhas para Luvas: Estas agulhas de mão são 
ideais para trabalhos que exigem agulhas 

muito resistentes. 
A agulha para luvas e a agulha para lona apre-

sentam bicos facetados que 
perfuram o material de modo que os 
orifícios produzidos não se rasguem.
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Modelos de Agulhas de Mão
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Escolhendo a Agulha

Ponto Chuleado: este ponto é usado para prevenir o 
des�amento da borda do tecido. Use um �o único 

com nó e trabalhe da direita para a esquerda. Insira a 
agulha pelo lado de baixo do seu trabalho Puxe a 

linha através do nó e insira a agulha pelo lado avesso 
novamente, 1/3 a 1/2 cm à esquerda do nó. Puxe a 

linha para o outro lado, mas não com muita força ou o 
tecido se enrugará. Quanto mais propenso ao des�a-

mento for o tecido, mais próximos deverão ser os 
pontos da costura. Mantenha a profundidade dos 
pontos uniforme e os torne tão rasos quanto pos-

síveis, sem afastar demais as �bras do tecido.
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Escolhendo o Ponto
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Exercício 1
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Exercício 2

Retrocesso até o ponto de 1 à 5 em ordem crescente.
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Exercício 3
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Exercício 4 - Zig Zag
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Linhas
A utilização de linhas de costura dependente do tipo de 

tecido em que vão ser aplicadas. Assim, quando se pretende 
costurar em tecidos de algodão, deve utilizar-se uma linha de 
algodão; no caso de um tecido à base de �bras arti�ciais (sin-

téticas), é indicado usar-se uma linha sintética.
Para todos os tipos de linha é válida a a�rmação de que, 

quanto maior for o número da linha (etiqueta ou grossura), 
menor será a sua espessura. Em linhas de costura, as mais uti-

lizadas são as dos números: 30, 40, 50, com predominância 
para este último.

É importante combinar a cor da linha com a do tecido. Num 
tecido liso, use sempre linha da mesma cor, mas num tom 

ligeiramente mais escuro; num tecido estampado ou xadrez, 
costure com uma linha de cor igual à predominante.

�
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Para cada Ponto uma Linha
Linha de alinhavar – Linhas para alinhavar de algodão de 

baixa resistência, o que lhes permite serem facilmente retira-
das dos trabalhos em que são aplicadas.

Linha “glacê” (lustrosa) – Linhas de algodão a que um trata-
mento aplicado ao revestimento exterior confere uma maior 
resistência. Normalmente, são utilizadas em calçados, malas, 
encadernação, para pregar botões, encher bordados ou em 

costura que exige uma resistência especial. Enquanto para a 
costura se utilizam os números normais (24 a 40), para as 

outras �nalidades aplicam-se os números mais baixos (2, 4, 
etc.) que correspondem a uma linha muito mais grossa.

Linha de casear e pespontar – Linhas de seda ou sintéticas, 
normalmente à venda para uso doméstico, em pequenos 

tubos de 10m.
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Para cada Ponto uma Linha

Linha de costura – Em algodão – De modo geral, o nº 50, em 
branco e preto, é o mais amplamente utilizado. Pode-se dizer que 

todas estas linhas, que se destinam tanto para costurar à mão 
como à máquina, são mercerizadas. Isto quer dizer que foram su-

jeitas a um tratamento �nal que lhes confere maior brilho no 
revestimento exterior e elimina todos os pequenos pêlos ou 

resíduos de �bras de algodão que normalmente aparecem nos 
contornos externos. Além do mais, a mercerização é um fator que 

aumenta a solidez da cor, reduzindo as possibilidades da linha 
desbotar em conseqüência das lavagens efetuadas em condições 

impróprias.
- Em poliéster – Tipo de linha, muito versátil, de variadas uti-

lizações, tanto para costurar à mão quanto à máquina. Apesar do 
seu uso generalizado, é, no entanto, especialmente recomendada 
para costurar tecidos sintéticos e de malha (tipo Jersey). A grossu-

ra mais utilizada é a 50.�
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- SINGER TRADITION 

 - ESTE MODELO UTILIZA CAIXA 
ALTA.

- Bobina alta  - Maior 
capacidade de linha na bobina

Bobinas de Máquinas Domésticas 
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Colocando a linha na Caixa Alta
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Passo a Passo da Caixa Alta
Coloque a bobina na caixa com aproximadamente 7 cm de linha sobressaindo da mesma. 

Coloque a caixa no pino central no compartimento da bobina. 
Prenda-a no lugar.

Gire a roda manual no lado direito da máquina até que o tensor de linha no lado direito da 
máquina �que na sua posição mais alta.

Coloque seu carretel de linha no pino.
Puxe o �o do carretel através do lado esquerdo da máquina e insira-o na guia no lado es-

querdo. A guia é uma tira de metal pequena logo à direita do tensor de linha.
Puxe a linha para baixo por detrás da barra da guia, no lado direito, ao redor da parte de 

baixo e então de volta ao lado direito da roda de tensão. A linha irá �car entre os discos de 
tensão atrás da roda.

Puxe a linha na direção do topo da máquina e através da mola no lado superior esquerdo da 
roda de tensão.

Continue puxando e a insira no tensor de linha da direita para a esquerda.
Traga a linha de volta para baixo na direção da agulha e através das duas guias abaixo do 

tensor, de cima para baixo.
Insira a linha no parafuso de �xação da agulha localizado logo sobre ela e então passe a 

linha através da agulha, da esquerda para a direita.
Puxe cerca de 15 cm de linha em direção à parte de trás da máquina.

Gire a roda manual até que a agulha tenha movido completamente para baixo e para trás, 
trazendo com ela a bobina.

Puxe a linha da bobina na direção da parte de trás da máquina, aproximadamente 15 cm, 
até que ela esteja solta junto com a linha da agulha. 
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Colocando a linha na Caixa Baixa

- NA COLOCAÇÃO DA LINHA NA BOBINA, A 
LINHA DEVERÁ ESTAR 

TENSIONADA POIS A MESMA 
INTERFERE NA QUALIDADE DA 

COSTURA.

- Quando colocada a bobina de caixa baixa 
na máquina, a linha deverá desenrolar no 

sentido 
anti-horário!
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Sentido Anti-Horário


