
Novidades no
mundo

da costura  



Sistema HAx1 SP SU

Agulha Super Stretch 
Black

com ponta bola média; olho e ranhura longa
mais largos; o revestimento antiaderente 
proporciona uma capacidade de desliza-
mento melhor e o desenho especial da 
haste reduz quebras de agulhas e falhas de 
ponto; para tecidos sensíveis de elevada 
elasticidade tais como tecidos para lingerie

Espessura da agulha NM 75 e NM 90



Sistema 130/705 H-JT

Agulha para Jeans 
Gold

com ponta bola média; maior durabilidade
da agulha devido ao revestimento com pro-
teção contra o desgaste; além disso, o de-
senho especial da haste diminui a deflexão 
da agulha e reduz o risco de quebra da agul-
ha e falhas de ponto; para Denim (Jeans) e 
tecidos planos semelhantes

Espessura da agulha NM 90 e NM 100



Sistema 130/705 H-SU XS

Agulha Super Fina 
Black

com ponta delgada levemente arredondada, o 
desenho muito delgado da agulha e o reves-
timento deslizante antiaderente  garantem o 
processamento especialmente suave de mate-
riais sensíveis e redução da adesão de resíduos 
na agulha; para tecidos muito finos, delicados 
e leves, como seda, organza e voile, também 
em combinação com estabilizadores adesivos

Espessura da agulha NM 60 e NM 70



Sistema 135x5 MR

Agulha para Quilting 
de Braço Longo 

com ponta aguda para uma incisão precisa; 
a cava especial da agulha garante a correta 
pegada da linha e prevenção de falhas de 
pontos em freqüentes mudanças de direção 
da agulha ao acolchoar/quiltar; para quiltar/
acolchoar com máquinas de braço longo 
especiais

Espessura da agulha NM 100



Agulha para Feltro 

com barbas para trabalhos decorativos de 
feltro agulhado. Por meio das punções da 
agulha fibras de tecidos ou outros materiais 
adequados, como velo ou lã,  são transpor-
tadas e ficam presas ao material substrato.
As Agulhas para Feltro não têm olho e não 
são adequadas para a costura normal com 
linha de costura.

Sistema 18x38x1



Agulha para Couro 
DH  

com ponta cortante DH (= ponta triangular 
média) para facilitar a incisão; para costuras
retas em couro, couro sintético duro ou ma-
teriais semelhantes. Não adequado para 
malhas ou tecidos tricotados

Espessura da agulha NM 100

Sistema 130/705 H DH
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