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Bem-vindo ao nosso novo tutorial. Desta vez, mostramos-lhe como utilizar estabilizadores de bordados de 
bordados hidrossolúveis para conseguir contornos afi ados e detalhes nítidos em têxteis de alta qualidade.

Para utilizar a tela durante o processo de bordado, 
corte primeiro uma peça sufi cientemente grande para 
ser colocada num bastidor com a moldura selecionada.

Coloque a parte de baixo do bastidor sobre a mesa, 
posicione a tela, o tecido e a Avalon e feche o 
bastidor. Também pode colocar a Avalon depois de 
colocada num bastidor e alisá-la simplesmente sobre 
a parte superior do tecido.

O que precisa: Tela, tecido/vestuário, estabilizador hidrossolúvel, bastidor, pistola de pulverização, pano limpo

Fita hidrossolúvel Avalon 
As telas hidrossolúveis como a Avalon ajudam a obter excelentes resultados de bordados em felpo, 
malhas grossas, piquê elástico e outros tecidos longos.

Guia passo-a-passo: como utilizar a fi ta hidrossolúvel Madeira Avalon 

Corte um pedaço de Avalon Coloque o bastidor

Verifi que se está tudo bem colocado no bastidor e 
se a tela hidrossolúvel está deitada sobre o tecido.

Verifi que a sua confi guração
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Agora comece a bordar como normalmente faria sem 
quaisquer alterações. O estabilizador irá segurar os 
nós de tecido ou as argolas de felpo.

Comece a bordar
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assim que estiver fora da máquina, retire primeiro 
suavemente o excesso de tela com os dedos.

Remova a fi ta
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Para remover quaisquer pedaços de tela restantes no 
interior do bordado, humedeça o bordado e pincele a 
película com um pano ou esponja limpa. Também se 
pode utilizar um pedaço de tela que tenha sobrado. 
Pressione sobre o bordado húmido, aguarde alguns 
segundos e depois retire.

Limpar o desenho

Informação importante para utilização:
A primeira lavagem da peça de vestuário dissolverá todo o excesso de película. Coloque de lado para 
secar e não amontoe peças de vestuário bordadas. 
Dica: Também poderia colocar um pano humedecido em cima do bordado e engomar até fi car seco. 
A fi ta será absorvida pelo pano.
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