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Bem-vindo ao tutorial da Madeira sobre como colocar no bastidor corretamente. Uma boa colocação no 
bastidor é fundamental para grandes resultados de bordados.

Coloque o bastidor inferior numa superfície plana, 
depois coloque a tela e o tecido e alise ambos sem 
esticar o tecido.

Coloque o bastidor superior e pressione-o suavemente 
para baixo. Se não conseguir pressionar facilmente, 
solte o parafuso de fi xação na parte inferior do basti-
dor e tente novamente.

Guia passo-a-passo: como colocar corretamente no bastidor para os melhores 
resultados fi nais dos bordados

Posicione o bastidor inferior Coloque o bastidor superior

Se a sua peça de vestuário estiver corretamente 
colocada no bastidor, conseguirá passar os dedos 
pelo tecido sem que este se mova ou enrugue. Se a 
sua peça de vestuário estiver demasiado solta, retire-a 
do bastidor e repita o processo. Uma vez no bastidor, 
nunca puxe o tecido nem aperte mais os parafusos, 
uma vez que isto pode afetar a colocação dos seus 
desenhos.

Verifi car se a colocação no bastidor está 
correta antes de bordar
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O processo para um bastidor magnético é quase 
o mesmo. Ao colocar a parte superior, segure-a 
sobre a parte inferior e deixe-a cair, tendo o 
cuidado de não apertar os dedos, pois os 
ímanes são muito fortes. Ao contrário de uma 
moldura padrão, uma moldura magnética permite 
resolver dobras assim que estiver fechado.

Utilizar bastidores magnéticos
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Colocação correta no bastidor para obter os melhores resultados fi nais do bordado

Dicas de práticas recomendadas de colocação no bastidor
A colocação no bastidor pode parecer simples, mas fazê-lo corretamente é um dos passos mais importan-
tes no seu processo de bordar. Estabiliza a peça de vestuário ou o tecido, evita o enrugamento e ajuda a 
alcançar resultados perfeitos.

O que precisa: Bastidores (magnéticos ou padrão), têxteis, tela, tesoura, spray adesivo
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Tecidos delicados, cetim, lycra e nylon fi no podem ser 
difíceis de colocar no bastidor, pois tendem a escor-
regar e o bastidor pode deixar uma marca de aro. 
A solução é colocar no bastidor apenas a tela e colocar 
o tecido por cima, fi xado com spray adesivo tempo-
rário, ou utilizando uma tela adesiva sem spray. 
Se colocar apenas a tela no bastidor, utilize uma 
moldura maior, para que a peça de vestuário possa 
fi car colocada sobre ele.

Colocar tecidos delicados no bastidor



Colocação correta no bastidor para obter os melhores resultados finais do bordado
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Informação importante para utilização:
Trate cada tecido de acordo com as suas características, por exemplo:
• Não estique demasiado as malhas 
• Considere a fixação de tecidos espessos
• Utilize bastidores especializados para bonés
Recomendamos a utilização de um sistema de bastidor para colocar vários itens de forma uniforme  
no bastidor.


