
 

SET PICIORUSE OPTIONALE PENTRU MASINA DE CUSUT 
 
Acest set contine urmatoarele picioruse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru folosirea mai usoara, aveti mai jos cum sa folositi fiecare piciorus: 
 

 Piciorusul de surfilare:  
Surfilarea este cusatura care se face pe marginea materialului, cu scopul de a opri destramarea tesaturii.  
Pentru a folosi acest piciorus, masina de cusut trebuie setata dupa cum urmeaza: 
Cusatura: zig-zag – cel mai lat - la selectarea unui zig-zag mai ingust exista posibilitatea sa spargeti acul. 
Pas (lungimea cusaturii): reglabil in functie de grosimea tesaturii sau gradul de destramare. Daca avem 
un material care nu se destrama mult (stofa) putem sa alegem un pas mai mare. Daca avem un material 
care se destrama mult (panza, tricot) alegem un pas mai mic.  
In general se surfileaza cu un pas intre 3 si 1.  
 

Piciorusul are o lamela din metal negru care tine marginea materialului. Unde bate acul, exista o 
sarmulita, ea va da largime atei astfel incat materialul sa nu se increteasca.  
In functie de tipul de material pe care il surfilam, trebuie sa folosim ace corespunzatoare.  

 
Piciorusul de cusatura invizibila 
Cusatura invizibila este cea de la pantalonii de stofa, in partea de jos. Aceasta cusatura nu 
se vede pe fata materialului, dar pe spatele materialului exista.  
 
 

      Pas (lungimea cusaturii): in general se alege un pas mare, chiar maxim.  
                         Astfel masina de cusut va impunge rar in material.  
 

 
 

Selectorul de latime al cusaturii (daca masina dumneavoastra este dotata cu asa ceva) reglati-l in functie 
de materialul ales. In general o cusatura mai ingusta este aleasa pentru un material 
subtire si o cusatura mai lata pentru un material mai gros. Incercati pe o bucata de 
material pentru a fi sigur ca ati ales corespunzator. 
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                        Piciorusul pentru intoarcere tiv 
                        La începutul tivului, pliaţi de două ori sub margine aproximativ 3mm şi trageţi 4 sau 5 
                        cusături de siguranţă. Daţi firul uşor în spate. Introduceţi acul în material, coborâţi  
                        picioruşul şi ghidaţi pliseul prin fanta picioruşului. 
 
 
 Trageţi uşor marginea materialului înspre dumneavoastră şi coborâţi picioruşul. 
 Începeţi coaserea, ghidând materialul prin fantă, ridicându-l şi ţinându-l uşor în 
stânga. 
 
 

                      Piciorusul pentru tiv invizibil 
 
Tivul invizibil: Indoiti tivul la latimea dorita si calcati-l. Repliati tivul contra 
fatei materialului, astfel ca marginea superioara a tivului sa depaseasca cu 
cca. 7 mm fata tesaturii. Puneti lucrul sub piciorus. Rotiti volantul spre inainte 
pana cand acul vine in pozitia stanga extrema.  
 

 
Acul nu trebuie sa intepe decat pe marginea pliului. In caz contrar modificati 
pozitia lucrului. Coaseti incet si ghidati cu atentie lucrul, pentru ca pozitia sa 

sa nu se modifice. Dupa ce ati terminat depliati materialul si presati.  
 
 
Piciorusul de stopare 
Folositi cusatura dreapta centrata, pas 0. Montati placuta de stopare.  
Desfaceti suportul piciorusului universal, si montati piciorusul de stopare.  
Acest piciorus poate executa atat stopare cat si broderie libera.   

 
 

                      Piciorusul de cusut snur 
Pentru articole decorative, perne, feţe de masă,etc. 
Puteţi alege între diferite tipuri de cusături precum zig-zag, 
triplu zig-zag sau cusături decorative.  
Introduceţi şnurul între arcul ce acoperă canelura şi picioruş. 

Şnurul trebuie introdus în canelură.  
Se pot coase unul, două sau trei şnururi.  Adaptaţi lăţimea pasului în funcţie 
de numărul de şnururi şi de tipul de cusătură aleasă. 

  

 

 

 


