
 
  



Símbolo de proteção decorativo: estrela de 

contas de madeira 

As estrelas fascinam-nos há milhares de anos. A estrela é considerada um símbolo 
de proteção e um guia que nos orienta pela noite. Não é à toa que gostamos de usá-
lo como uma forma geométrica de 5 ou 6 pontas para decoração. E é agora que estas 
instruções de montagem estrela de conta de madeira decorativa personalizada! 

Usamos contas de madeira com 15 mm de diâmetro para fazer a estrela 
decorativa. A estrela acabada tem um diâmetro (de uma das pontas da estrela à 
outra) de aprox. 11 cm. As contas de madeira não devem ser menores, pois o cordão 
passa por elas várias vezes. Também é aconselhável usar um cordão que combine 
com as cores das contas de madeira, pois ficará visível entre elas. 

Criar uma estrela de conta de madeira decorativa é fácil com estas instruções. No 
entanto, requer paciência e destreza. Reserve cerca de 30 minutos para a primeira 
vez que o faça. 

Estas instruções de montagem também são uma ótima oportunidade para fazer 
trabalhos manuais com crianças: Que tal fazer várias estrelas como enfeites de 
árvore de Natal? Ponha a tocar alegres canções de Natal, prepare um chá ou ponche 
infantil e prepare-se para uma tarde aconchegante de artesanato com as crianças. 
Quer experimentar mais projetos DIY? Então descubra as nossas outras instruções 
para acessórios infantis ou decoração de casa. A Schnullerkettenladen fornece 
os materiais artesanais necessários. Desejamos-lhe muita diversão fazendo os seus 
próprios acessórios! 

 

Material necessário para fazer uma estrela decorativa de contas de madeira: 
 

 

 

o aprox. 1,5 m fio (Polipropileno ou cetim) 

o 25 contas de madeira coloridas (mínimo 15 mm diâmetro) 

o opcional: 2 contas de segurança 

  



Necessitará estas pequenas ferramentas: 

 

   
Tesouras Isqueiro Pinças 

 

Instruções de montage 

 

Passo 1: Experimentar com as contas 
 

 

Criar uma forma geométrica como uma estrela de 5 pontas com contas de madeira 
não é muito fácil. Para ter uma ideia inicial da forma, recomendamos primeiro 
organizar as 25 contas de madeira com a forma desejada. 

Especialmente se estiver a utilizar várias cores diferentes, como no nosso exemplo, 
não deve saltar este passo. 

A maneira mais fácil de fazer isso é colocar primeiro o anel interno que consiste em 
10 contas. Em seguida, adicione 3 contas para cada uma dos 5 pontas da estrela. 

  



Passo 2: Enfiar as contas 
 

 

Já se decidiu sobre o design da sua estrela decorativa? Maravilhoso! Primeiro, 
derreta levemente as pontas do fio com um isqueiro e pressione-as para ficarem 
achatadas. Isto torna mais fácil enfiar as contas de madeira. 

Agora enfie as 10 contas do anel interno e deslize-as de modo que restem apenas 
alguns centímetros de cordão livre. 

Passo 3: Fazer o anel interno e a base para a primeira ponta da estrela 
 

 

Feche o anel fazendo um nó duplo apertado com a ponta mais curta do cordão. Enfie 
2 contas na ponta do cordão. Estas serão a base para uma das pontas da estrela. 

Em seguida, passe a extremidade mais longa do cordão pelo aro que está 
posicionado lateralmente abaixo (diagonalmente) das duas contas que acabaram 
de ser enfiadas. 

  



Passo 4: a base das restantes pontas da estrela 
 

 

Agora prossiga conforme descrito no passo 3 (enfie 2 contas de cada vez e passe o 

cordão pela conta que está posicionada lateralmente abaixo delas) à volta do anel 

interno até chegar ao ponto inicial. Aperte o fio corretamente após cada vez. 

Passo 5: A primeira ponta da estrela 
 

 

Agora passe a extremidade do fio longo por uma conta da base do ponto inicial. Em 
seguida, coloque outra conta no fio. Esta conta é a primeira ponta da estrela. 

Passe o cordão pela conta da outra base, pela conta do anel interno que está 
posicionada lateralmente abaixo das duas contas da base e também de novo pela 
primeira conta da base seguinte. 

  



Passo 6: as restantes pontas da estrela 
 

 

Adicione as pontas da estrela restantes conforme descrito no passo 5. Aperte o fio 
corretamente após cada passo. Depois de chegar ao ponto inicial, faça um único nó 
no sítio do nó duplo anterior com a ponta do cordão curto desde o início. Encurte as 
pontas do cordão e solde o nó com o isqueiro. 

Passo 7: Laço para pendurar 
 

 

Agora vamos adicionar outro pedaço de fio para fazer um laço com o qual você 
poderá pendurar a estrela. Para fazer isso, primeiro derreta as pontas do cordão 
com um isqueiro para que seja mais fácil enfiar. 

Passe este pedaço de cordão por uma das contas que representa a ponta de uma 
estrela. 

  



Passo 8: O aro 
 

 

Agora use o cordão para fazer um nó simples que fica alguns centímetros acima da 
conta da ponta da estrela. Desta forma criará um aro. 

Se o nó visível não o incomoda, pode terminar por aqui. Se quiser ocultá-lo, continue 
com os passos 9 e 10. 

Passo 9: A primeira conta de segurança 
 

 

Agora coloque primeiro uma conta de segurança com sua abertura maior. Deslize-a 
sobre o nó do laço. Em seguida, use as duas pontas do cabo para fazer um nó simples 
na conta de segurança. 

  



Passo 10: Finalizar 
 

 

Enfie uma segunda conta de segurança, desta vez com a abertura menor primeiro. 
Empurre a conta com alguma força sobre o nó simples. A maneira mais fácil de fazer 
isso é puxar uma ponta da corda de cada lado. 

Faça um nó duplo e encurte cuidadosamente as pontas do cordão com uma tesoura. 
Derreta o nó duplo com a chama de um isqueiro. Se necessário, use uma pinça para 
empurrar o nó para dentro da abertura maior da conta de segurança até que ele não 
esteja mais visível. 

Parabéns, ótimo trabalho! Por que não levanta a sua estrela feita à mão pelo aro e 
olha bem para ela? Basta fixar um pequeno prego na parede ou colocar fita adesiva 
na porta, e a sua estrela de contas de madeira personalizada tornar-se-á 
imediatamente parte do seu ambiente pessoal. 
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