
Instruções de montagem para moldura de pérolas 
de madeira 

 

Material necessário para fazer uma moldura de pérolas de madeira: 

o 1 moldura 

o pérolas de madeira coloridas 

o pérolas de motivos coloridas 

o cubos de letras opcional 

o Fio (polipropileno o de cetim) 

 

Necessita as seguintes ferramentas: 

o Tesouras 

o Isqueiro 

o Pistola de cola quente 

o Pinças 

 

Instruções de montagem 

 

Passo 1: Experimentar com as pérolas de madeira 

Já tem a moldura que deseja decorar à sua frente? Maravilhoso! Agora vamos ser 
criativos: Escolha as pérolas de madeira para usar e pense no seu próprio design 
personalizado. Por exemplo, pode usar diferentes cores, pérolas de motivos e 
tamanhos de pérolas. A escolha depende inteiramente de si. 

Para confirmar que as pérolas que escolheu se ajustam ao tamanho da moldura, 
primeiro use um pedaço de fio suficientemente longo. Derreta as pontas do fio 
cuidadosamente com um isqueiro. Isto evita que elas se desfiem e torna mais fácil 
enfiar as pérolas. 

Enfie as pérolas de madeira. Confirme, colocando-as sobre a moldura, se o número 
de pérolas necessárias está correto. 

Passo 2: Colar com a pistola de cola quente 

Vamos preparar-nos para usar a pistola de cola quente: coloque uma esteira de 
artesanato sobre a mesa, e talvez seja melhor abrir uma janela por causa dos fumos 
que a cola quente possa libertar. Disponha papel de cozinha, lenços ou algo 
semelhante perto de si. Ligue a pistola de cola quente e espere até que a cola 
derreta. 

Primeiro, teste na esteira de artesanato o manuseio da cola quente. Experimente 
um pouco até sentir que consegue fazer pontos de cola bonitos e limpos. 



É melhor remover as algumas das pérolas que enfiou no passo 1, deixando apenas 
algumas de madeira. Assim terá mais espaço para colá-las tranquilamente. 

Passamos agora da teoria para a prática: pegue na primeira pérola e coloque uma 
gota de cola quente sobre ela. Pressione-a sobre a moldura com os dedos (ou com 
uma pinça se houver excesso de cola) durante cerca de 20 segundos. Se houver 
demasiada cola saindo por debaixo da pérola, limpe o mais rápido possível enquanto 
ainda está líquida, com papel de cozinha ou lenços. Ainda podeá remover a cola se 
esta estiver ligeiramente seca, mas pode desfiar a corrente, o que não resultará 
muito bem. 

Em seguida, cole pacientemente cada pérola, uma a uma, com a cola quente – exceto 
a última pérola de madeira. 

Passo 3: As últimas pérolas de madeira 

Já colou com sucesso todas as pérola, exceto a última? Ótimo! Então já fez a parte 

mais difícil. Enfie a última pérola de madeira. Encurte as pontas do fio até ficarem 

com cerca de 1 cm. Derreta-as novamente com o isqueiro. Agora passe as pontas do 

cordão pelas pérolas adjacentes ou entre elas. Um par de pinças pode ser útil para 

fazer isto. 

Passo 4: Terminar 

Finalmente, cole a última pérola. Se necessário, você também pode fixar as pontas 
do cordão com cola, se estiverem entre as pérolas. 

Você conseguiu! A sua moldura com pérolas de madeira DIY está pronta para usar. 
Agora só falta: pousar num móvel ou pendurar na parede para disfrutar todos os dias! 
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