MOLETOM FEMININO

Moletom Feminino: peça confeccionada em moletom azul marinho,
acabamento em ribana na cor da peça. Bordado frontal da logomarca em
branco, GásNatural em azul marinho sendo 8 cm de altura por 7 cm de
largura localizada na posição indicada no desenho técnico.

Tecido: Moletom Cashemere
referência 5405140 marca Dalila
Têxtil ou similar
Cor da peça: Azul Marinho

Composição:50% poliester e 50%
algodão
Peso: 330g/m² - torção 3,00%

Aviamentos
Pontos: Máquina Tipo Pts/cm
Overloque 504 4
Reta 301 4
Overloque pt Conjugado 516 4
Cobertura (2ag.) 406 4
Tipo de Agulha: Ponta bola nm 75 à 80
Cobertura(2ag) - ponta bola nm 80
Tipo de Fio: 120 - 100% poliéster
Descrição: As costuras devem esticar junto com o tecido usando o ponto que
permita o alongamento em conformidade com o tecido.
Ribana 2x1 azul marinho para gola, punhos e corpo conforme ilustração.
Etiquetas: de composição e tratamento na lateral esquerda interna e do
fabricante e tamanho no centro das costas no pé da gola.
Bordado
Logomarca: no lado esquerdo, conforme ilustração da frente.
Cor: Branco e Azul marinho, conforme amostra.

]

Descrição do moletom feminino
- Linhas em poliéster na cores da peça, - utilizar máquina reta de duas
agulhas para os pespontos;
- usar máquina overlock nas partes desfiantes do tecido e fechamento das
peças e interlock nas barras;
- A costura de emenda da ribana de gola deve ser feita de modo a ficar
imperceptível destacando os pespontos.
- 3,5 pontos por centímetro em todas as costuras, com tolerância de 0,5
pontos para cima ou para baixo;
- etiquetas de composição conforme INMETRO, devendo conter: nome, razão
social ou marca registrada do fabricante ou importador, CNPJ, origem de
fabricação do produto, composição, cuidados para conservação através de
simbologia, tamanho.
- a embalagem deverá ser em sacos transparentes, fechadas com etiqueta
colante especificando modelo e tamanho.
- As medidas orientativas no desenho técnico são no tamanho M feminino e
masculino. A escala de tamanho seguirá conforme tabela.

Medidas
Medidas
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+/- 1 cm
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+/- 0,5 cm
Comprimento 60
63
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72
+/- 1 cm
*costas: ombro a ombro
- Medidas expressas em centímetros.

