LIN HA

ortopédica e modeladora
LINHA MODELADORA
Seja para esconder uma gordurinha indesejada ou auxiliar no
tratamento pós-cirúrgico, o fato é que a linha de lingeries
modeladoras e cintas elásticas cresce cada vez mais no mercado.
A linha de elásticos para lingeries modeladoras da Zanotti pode
ser utilizada em diferentes situações e, para todas elas, prioriza
sempre o conforto e bem-estar. Elas ajudam a modelar e deixar o
corpo mais curvilíneo, além de corrigir a postura.

GALENA 180/250
Largura mínima e Embalagem:
180 (178 mm): 10x10=100 m, 80 m

forte
compressão

250 (244 mm): 6x10=80 m, 80 m
Tecnologia: Crochet | Composição: Poliéster com Elastodieno

passo a passo:
COMO CONFECCIONAR CALCINHAS MODELADORAS
Disponível nas larguras 180 mm e 250 mm, o elástico Modeladora

Depois, é incluído o produto Gravatá que fará o fechamento

Galena pode ser aplicado no cós de calcinhas e cuecas, sobre a área

adequado e sem costura aparente. Escolha tecidos leves

do abdômen para ajudar a modelar e deixar o corpo mais curvilíneo.

como a microfibra ou cetinete, e para completar, use Linhas e

Primeiramente deve-se costurar a calcinha e aplicar o debrum na

Fios de Poliamida para garantir que a costura vai acompanhar

região entre pernas para o acabamento. Lembre-se de deixar a

a elasticidade da peça. Após este processo, só falta costurar o

cintura livre, pois nela será costurada a estrutura modeladora.

elástico. É bem simples, confira:

1 - Overlockar as pontas do
elástico separadas;
2 - Unir as pontas na
Pespontadeira com duas
agulhas bitola de 1/4;

3 - Usar em cima na Pespontadeira um aparelho
de empapar alças e embaixo o próprio
aparelho da máquina que aplica o viés;
4 - Na Pespontadeira, costurar o elástico
Gravatá por cima e outro por baixo;

5 - Em seguida, costurar as laterais
na máquina de Travete com ponto
115 de largura e 65 de espessura;
6 - Refilar e queimar as pontas
superior e inferior do Gravatá para
não desfiar;

SOLICITE SEU

projeto
especial
7 - Costurar a modeladora na
cintura da calcinha na máquina
Galoneira com duas agulhas
a fim de fixar ambas as partes.
Feito isso, passe na máquina de
travete para reforçar a costura.

Pronto, agora você tem uma
calcinha modeladora de excelente
compressão, que pode ser feita nas
cores canela e preto e vendida o
ano inteiro!

Fale com um
de nossos
representantes
e saiba mais.

