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1- Descrição da Régua:

2- O que é a régua de cava para alfaiataria Marlene Mukai?
Estas réguas de modelagem foram desenvolvidas com técnica de 
alfaiataria para a facilitar o desenvolvimento de modelagem de ca-
vas masculinas e femininas com queda de ombro, modelagem pró-
pria de alfaiataria.
Cada régua possui a curva da cava da frente e das costas devida-
mente numerada em centímetros, facilitando a marcação.
São fáceis de usar e já prevê a queda de ombro necessária na mo-
delagem masculina, podendo ser usada também para a confecção 
de camisas femininas que se deseja queda de ombro.
Estão por tamanho, do 38 ao 52  ou do 2 ao 9. feita em material 
acrílico com numeração gravada de forma permanente, tornando-a 
mais resistente e durável. 

3- Como utilizar?

Garanta precisão e qualidades nas modelagens de cava padrão 
alfaiataria com as réguas desenvolvidas pela Professora Marlene 
Mukai. Use as curvas para traçar cavas de alfaiataria masculinas 
ou feminina, frente e  costa. Aproveite a marcação de centímetros 
permanente produzida digitalmente para facilitar suas modelagens e 
desenhos, ganhando tempo e espaço na sua área de trabalho. Uti-
lize uma régua especialmente desenvolvida para o profissional de 
moda e modelagem, pela Professora Marlene Mukai após anos de 
experiência. Escolha suas réguas pelo tamanho da modelagem de-
sejada, tenha uma régua com marcações para facilitar seu trabalho. 
Pode ser utilizada com lápis, caneta, estilete ou outro instrumento 
para traçar para produzir o resultado desejado.



4- Como usar a régua de cava para alfaiataria na 
confecção de camisa masculina:

- Faça um retângulo com a metade da me-
dida do tórax mais 4 cm pelo comprimento 
desejado.
- Divida o retângulo ao meio na vertical.
- Posicione a régua de cava alinhando o 
traçado do centro superior e inferior (mar-
cação “0”)com o centro do molde. 
- Encoste  o canto superior direito na linha 
de cima da direita e trace a curva da cava.
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5- Como usar a régua de cava para alfaiataria na confec-
ção de camisa feminina:

- Faça dois retângulos, um para frente e outro 
para as costas com 1/4 da medida do busto 
mais 2 cm pelo comprimento desejado.
- Marque o afastamento do decote e ombro.
- Marque o rebaixamento do ombro e a altura 
da cava para posicionar a cava. Perceba que a 
cava das costas é maior que a da frente. Esta 
modelagem é padrão na alfaiataria.
Obs.: confira a altura da cava. Dependendo 
do modelo há necessidade de diminuir. Neste 
caso suba um pouco a régua e diminua na parte 
superior.
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5- Conheça também:
Régua de modelagem para confecção de roupas:

Régua de curva de manga:

Régua de gola e colarinho:



6- Biografia:

Mineira, nascida em São Pedro da União, Marlene é professora, mode-
listas, design de moda e costureira.

Formada em História e Geografia pela UNIFEG, estudou desenho e 
artes gráficas na Panamericana, Escola de Art e Design. Também é pro-
fessora e especializou-se em Modelagem, corte e costura, tendo feito 
vários cursos livres de Modelagem e Confecção de Roupas tais como 
Rederb, Toutemome, Coreano, Retangular, Geométrico, Sínger, Moula-
ge, Alfaiataria Italiana, Alfaiataria Alemã, Alfaiataria Francesa, Alfaitaria 
Inglesa, entre outros.

Trabalhou com confecção de roupas por 12 anos e também com mo-
delagem industrial para várias confecções em São Paulo, por 18 anos. 
Desenvolveu seu próprio método de modelagem, Modelagem Prática.

Marlene Mukai também é autora dos livros:
- Modelagem Prática para Confecção de Roupas, 
- Modelagem Prática Especial Malhas e 
- Costura Prática, especial Acabamentos.

Possui dois blogues onde disponibiliza esquemas de modelagem gratui-
tos em diversos tamanhos:
www.marlenemukai.com.br
www.marlenemukaimoldeinfantil.com.br

Também possui um canal no youtube com vídeo aulas de modelagem, 
corte e costura:
https://www.youtube.com/channel/UC9MePuw96CbeyLbj5OXS2ww?-
view_as=subscriber


