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Este tutorial mostra-lhe como utilizar o Stick-On E-ZEE da Madeira de forma efi ciente. A tela de bordar 
autocolante unilateral estabiliza recortes e tecidos que não podem ou não devem ser emoldurados, 
como bolsos, meias, punhos, cintos e colarinhos.

Corte um pedaço de Stick-On maior do que a 
moldura. Recomendamos um bastidor maior para 
processar várias peças 
de vestuário sem colocar no bastidor cada peça 
separadamente. Certifi que-se de que todo o 
tecido está na moldura. 

Coloque no bastidor com o papel protetor 
virado para cima. 

Guia passo-a-passo: como utilizar a fi ta adesiva Stick-On da Madeira

Prepare o bastidor Coloque a tela no bastidor

Para expor o adesivo, marque cuidadosamente 
um padrão em X com um cortador de películas 
ou a ponta de um alfi nete e remova o papel de 
dentro da área do bastidor.

Remova a película protetora

4

Posicione a peça de vestuário e pressione 
para aderir onde o desenho deve ser bordado. 
Pode marcar o local com uma caneta paralela à 
direção de marcha da máquina para que possa 
colocar a peça de vestuário seguinte exatamente 
na mesma posição.

Posicionar a peça de vestuário
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Para remover a tela, dobre suavemente em 
cada direção para minimizar a quantidade de
tela removida, e depois retire. Preencha o 
orifício com um pequeno pedaço de Stick-On 
por baixo da moldura. 

Remova e substitua a tela
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Como utilizar uma tela autocolante Stick-On

O que precisa: A tela termocolante Stick-On, peças de vestuário, bastidor, programa de bordar, cortador de película ou   
                         alfi nete reto 
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Posicione a peça de vestuário seguinte e repita o 
processo.  Desta forma, pode bordar várias peças 
com apenas um bastidor até fi car demasiado 
material de tela sobreposto. De seguida, coloque 
a nova peça no bastidor e continue.

Utilize novamente a tela que está no bastidor

Informação importante para utilização:
Ponto de tecelagem aberto, malha ou tecido elástico podem ser adicionalmente equipados com uma 
tela ftermofusível para estabilizar o material de base.


