
 
  



Personalizado, versátil, estimulante: 

um Chocalho com nomes feito por si 

Girar contas, empurrar anéis para frente e para trás, fazer soar um sino que repique: 
um mini-chocalho com nome é um brinquedo maravilhoso para bebés, que fará os 
seus filhos sorrirem amplamente. O mini-chocalho ajuda a desenvolver os sentidos 
do tato e da visão das crianças. Combine diferentes elementos entre si para criar seu 
próprio mini-chocalho personalizado. 

Com um pouco de habilidade, mesmo os fãs de artesanato mais inexperientes podem 
criar um lindo mini-chocalho em cerca de 30 minutos. Se gostaria de experimentar 
fazer um acessório de bebé mais simples primeiro, recomendamos tentar as nossas 
instruções de montagem para correntes para chuchas. 

Material necessário para fazer um Mini-Chocalho com nomes: 
 

 

 

• 1 meio-anel de madeira 

• 2 anilhas sem orifícios 

• contas de madeira coloridas 

• 3 contas de segurança 

• 2 contas de motivos 

• 1 sininho 

• fio (Polipropileno) 

• Opcional: um pedaço de fio de cetim como auxiliar 

• cubos com letras para fazer os nomes desejados 

 

Necessitará estas pequenas ferramentas: 

 

 Tesouras 

 

 Isqueiro 

 

 Pinças 

  



Instruções de montagem 

Passo 1: Experimentar com as contas, anéis e sininhos 
 

 

O material de trabalho para o seu mini-chocalho está colocado à sua frente? 
Ótimo! Então, vamos começar: a sua criatividade está em alta! Faça experiências 
divertidas com o arranjo das contas, anéis e sinos. Troque elementos individuais, 
experimente cores e formas diferentes - e divirta-se projetando o mini-chocalho dos 
seus sonhos conta por conta. 

Usaremos contas de segurança nestas instruções de montagem. Uma conta de 
segurança tem dois orifícios de tamanhos diferentes, para que o nó das pontas do 
cabo possa desaparecer dentro deles. Esta é uma vantagem estética. Observe que, 
para isso, o orifício maior da conta de segurança deve apontar para fora. Você 
também pode usar outras contas de madeira. Neste caso, o nó permanecerá visível. 

Para facilitar o enfiamento, recomendamos o uso de um auxiliar. Corte um pedaço 
do fio de polipropileno ou use (como no nosso exemplo) um pedaço de fio de cetim. 
Derreta as pontas brevemente com o isqueiro para evitar que o fio se desfie ao 
enfiar. Mais tarde, precisará de outro pedaço de fio de polipropileno para o cordão 
do meio do mini-chocalho. 

  



Passo 2: o início do fio 
 

 

Está feliz com o design do seu mini-chocalho? Perfeito! Então, vamos começar com 
a preparação para enfiar as contas. Dobre o fio de polipropileno para que fique um 
pouco mais longo do que o mini-chocalho planeado. Um comprimento de 50 cm é 
suficiente. Prenda o auxiliar de enfiar ao laço. 

Enfie a conta de segurança com o orifício maior primeiro. Deslize-a até um pouco 
antes do fim do fio. Faça um nó duplo e corte as pontas do cordão cuidadosamente 
com uma tesoura. Solde o nó duplo com firmeza com a ajuda de um isqueiro. 
Empurre o nó para dentro do orifício maior da conta de segurança. Certifique-se de 
que o nó fique firme na conta e não possa deslizar. O nó bem apertado é importante 
para a segurança do seu filho! 

Passo 3: enfiar as contas 
 

 

Você provavelmente gostará desta etapa, porque agora o seu mini-chocalho está 
realmente tomando forma: enfie as contas achatadas, os cubos de letras e as 
contas com motivos uma por uma – e divirta-se vendo seu mini-chocalho crescer. 
Enfie apenas as contas do fio inferior que está / será conectado ao meio anel. 

A quantidade de contas necessárias depende do seu design e do comprimento do 
nome. Quanto mais longo o nome, menos contas devem ser usadas. Você também 
pode usar contas achatadas em vez de contas redondas para economizar 
comprimento. Desta forma, o mini-chocalho ficará bem e redondinho. 

  



Passo 4: adicionar as anilhas 
 

 

Para uma brincadeira ainda mais divertida para o seu bebé, deslize duas anilhas de 

madeira sobre o meio anel. Elas podem ser movidas facilmente e, além disso, irão 

motivar seu filho a brincar. 

Passo 5: terminar o mini-chocalho 
 

 

Agora você pode passar o fio pelo outro orifício do meio anel. Se necessário, use uma 
pinça para isso. Enfie as mesmas contas na ponta do cordão que está voltado para 
fora, como no outro lado do meio anel. Corte o laço de forma a obter duas pontas 
do mesmo comprimento e remova o auxiliar de enfiar. 

Puxe um dos fios para fora da conta de segurança. Com a extremidade do cordão 
puxada para fora, faça um nó simples atrás da conta que fica na frente da de 
segurança. Coloque a conta de segurança de volta na extremidade do fio 
previamente puxado. Empurre a conta de segurança com sua abertura menor sobre 
o nó. Este nó oculto torna o cordão da conta inferior mais apertado. Faça um nó 
duplo e solde, como na primeira etapa. Com a ajuda de uma pinça, o nó desaparece 
facilmente dentro da conta de segurança. 

  



Passo 6: a corrente do meio 
 

 

Vamos criar a corrente do meio do seu mini-chocalho. É vantajoso prender um 
pequeno sino na extremidade inferior desta corrente. Por um lado, o bebé vai gostar 
de ouvir o seu lindo som. Por outro lado, se usasse uma conta, você teria que fazer 
um nó adicional na extremidade inferior para segurá-la. 

Portanto, dobre o fio e puxe o sininho até o laço. Para o enfiar mais facilmente, é 
melhor soldar cuidadosamente as duas extremidades do fio. Agora você pode 
adicionar contas diferentes. Certifique-se de que a corrente do meio permanece 
bastante curta. Isto é muito importante, porque os bebés costumam colocar 
brinquedos na boca. Se esta for muito longa, poderá causar náuseas. 

Passo 7: prender a corrente do meio ao mini-chocalho 
 

 

Passe a corrente do meio por baixo através do meio anel. Certifique-se de que existe 
um pequeno anel à esquerda e à direita. Coloque contas na ponta do fio que está 
voltado para fora. Agora separe as duas extremidades do fio uma da outra. 

Puxe um dos fios para fora da conta de segurança. Com a extremidade do cordão 
puxada para fora, faça um nó simples atrás da conta que fica na frente da de 
segurança. Enfie a conta de segurança de volta na extremidade do fio previamente 
puxado. Empurre-a com a sua abertura menor sobre o nó. Faça um nó duplo e solde. 

Você terminou! Agora pode orgulhar-se do seu mini-chocalho com nome feito por 
si. Desejamos à criança muita diversão na descoberta do seu novo companheiro!  
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Mais ideias de manualidades em Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 
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