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Bem-vindo ao nosso novo tutorial de bordado 3D. Hoje, iremos mostrar-lhe como usar a placa 3D Bodybuilder 
para criar relevos com estilo com a sua máquina de bordar.

Comece por colocar o tecido e a tela juntos no 
bastidor.

Coloque o tecido com bastidor na sua máquina, cosa 
os contornos do desenho diretamente no tecido e 
corte um pedaço de bodybuilder maior do que o 
desenho. Programe uma paragem após o contorno 
para facilitar a adição da placa.

Guia passo-a-passo: como utilizar a placa 3D Bodybuilder da Madeira

Bastidor Cosa os contornos e corte a Bodybuilder

Aplique uma pequena quantidade de spray adesivo e 
fi xe a placa 3D ao tecido.

Fixe a placa no tecido
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Fixe a placa 3D no tecido com pontos em ziguezague, 
depois borde todo o desenho com pontos de cetim. 
Para uma linha de, duplique a densidade dos pontos 
para as peças 3D.

Borde o seu desenho
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Retire os pedaços de placa em excesso e remova 
cuidadosamente as partes pequenas com um objeto 
afi ado como uma agulha, uma tesoura ou uma pinça.

Remova a placa em excesso
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Pressione os pedaços pequenos de placa que se 
destacam no desenho sob o bordado.  Também pode 
utilizar uma pistola de calor para encolher a placa no 
desenho. 

Dicas de limpeza

Informação importante para utilização:
Tenha o cuidado de não colocar a temperatura demasiado alta ao utilizar uma pistola de calor, para 
evitar queimar a linha. A placa pode ser utilizada em múltiplas camadas para criar um relevo mais 
elevado. 
Ponta da agulha:  Agulha FFG de ponta redonda Nm 70/10
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Como utilizar a placa 3D para bordados Bodybuilder

Placa 3D Bodybuilder
Criar bordados dimensionais com placas 3D é tão fácil como uma brincadeira de crianças com este novo 
tutorial. Excelente em bonés, camisolas, casacos e desenhos.

O que precisa: Placa 3D Bodybuilder, fi cheiro de bordado adaptado ao uso 3D, têxtil, linha, tesoura


