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COMO PREGAR ZÍPER COM BRAGUILHA

A braguilha é a técnica mais simples para pregar um zíper, tanto no caso de calças sociais como em calças esportivas.Em 

geral, esse modelo inclui uma tira de proteção disposta por trás, para evitar que os dentes do zíper prensam a pele.

1-Faça a costura, deixando 
espaço para o zíper.

2-Marque as linhas 
do centro com 
marcas de alfaiate.

3-Faça alinhavo 
sobre as dobras.

4-Apare a frente 
esquerda da abertura, 
a cerca de 1 cm de 
distância da linha 
do centro.

5-Faça o acabamento 
dos dois lados.

6-Dobre a frente 
esquerda, seguindo 

a dobra.

7-Posicione a dobra 
perto dos dentes do 

zíper e alfinete. 
Se o zíper for mais 

longo do que o 
necessário, 

haverá sobra,
 deixe sobrar na
 parte de cima.

8-Com o calcador pra zíper, 
costure a dobra, passando 
além da linha da costura.

9-Dobre a frente direita
 sobre a linha da dobra. 
Coloque a linha da dobra 
sobre o zíper e alfinete 
à costura no lado esquerdo.

10-No avesso, 
alfinete a margem 
do zíper ao tecido.

11-À máquina, costure
a margem do zíper no 
tecido. Passe a costura 
pelo centro de cada 
margem.

13-Faça acabamento 
das bordas da proteção 
da braguilha, com exceção 
da borda superior.

14-No avesso, alfinete a 
tira de proteção na 
margem de costura 
esquerda, de forma a 
cobrir todo zíper.

15-Fixe a margem de 
costura no lado 
esquerdo.

12-No lado direito, passe uma 
costura aparente ao redor do 
zíper, começando no centro da 
frente. Faça uma curva suave.
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16-Prenda o cós sobre o 
zíper e a tira de proteção. 
Apare a tira e o zíper.

17-Prenda a borda inferior
da tira no lado direito à 
margem de costura direita.

18-O cós é fixado no alto do 
zíper e serve para contê-lo. 
Costure um colchete de gancho.
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