
 
  



Decoração colorida: grinalda de contas 
de madeira arco-íris 

Quando estamos em casa, queremos sentir-nos bem e relaxar. É por isso que muitos 
de nós queremos uma casa bem decorada. Em vez de paredes brancas, quadros, 
fotos ou posteres decoram nossas paredes. Mas e que tal pendurar uma grinalda? 

A nossa coleção colorida de materiais artesanais oferece a oportunidade de usar 
contas de madeira e crochê para fazer sua própria grinalda. Claro que estas 
instruções de montagem podem ser personalizadas: a nossa proposta de uma 
grinalda de arco-íris feita por nós mesmos é bastante elaborada e colorida. Você 
pode fazer uma versão mais simples, por exemplo, com contas de madeira, contas de 
crochê, estrelas ou corações de tecido. Lembre-se de que quanto mais comprida 
for a grinalda e quanto mais elementos você usar, mais pesada ela se tornará. 

Fazer uma grinalda de contas é um grande projeto. Em qualquer caso, reserve pelo 
menos uma tarde para criar sua grinalda. Você gostaria de experimentar tutoriais de 
artesanato mais simples? A seguir, navegue pelas nossas instruções de montagem 
para acessórios para casa. Desejamos-lhe muita diversão! 

Material necessário para fazer uma grinalda de contas de madeira arco-íris: 
 

 

o contas de madeira coloridas de 15-mm 

o contas de crochet 

o Contas de segurança de 15-mm 

o Meias-argolas de madeira 

o Fio de cetim 

 

Necessitará estas pequenas ferramentas: 

 
 

   

Agulha e linha Agulha grande Tesouras Isqueiro Pinças 

  



Instruções de montagem 

Passo 1: Desenhando e experimentando com as contas e meias-

argolas 
 

 

Fazer uma grinalda de contas de madeira é um grande projeto. Para ter a certeza 
de que a sua grinalda ficará exatamente como que você imagina, recomendamos 
primeiro fazer o esboço do desenho desejado. 

Em seguida, pode organizar as contas e meias argolas necessários para o seu 
desenho de grinalda. É suficiente visualizar apenas uma parte do esboço 
organizando os materiais. Isto porque, normalmente, os elementos da grinalda são 
repetidos (espelhados) para criar uma grinalda harmoniosa. 

Uma dica para planear o seu projeto: Recomendamos o uso de contas de segurança 
para todas as pontas dos fios. Uma conta de segurança tem um orifício maior de um 
dos lados para permitir esconder um nó dentro dela. 

Passo 2: enfiar as correntes de contas horizontais 
 

 

Vamos enfiar a corrente horizontal primeiro: para fazer isso, coloque dois pedaços 
de fio de cetim um em cima do outro. Importante: estes devem ser longos o 
suficiente para fazer dois fios intermediários adicionais para duas meias argolas, bem 
como longos o suficiente para permitir dar duas voltas para pendurar a grinalda. 



Derreta as pontas do cabo com um isqueiro. Isto evita o desfiamento e facilita o 
enfiamento das contas. 

Agora coloque a corrente horizontal da grinalda, conta por conta. Deslize as contas 
para o meio de ambos os pedaços de fio de cetim. 

Passo 3: os laços para pendurar a grinalda 
 

 

Agora faça um laço em cada extremidade da corrente de contas. Faça um nó 

dobrando uma alça com os dois pedaços de fio de cetim e, em seguida, passe a alça 

em volta de si mesma. Tome cuidado e certifique-se de atar o segundo de ambos os 

nós o mais próximo possível da última conta. Puxe os nós para que fiquem o mais 

apertado possível. 

Passo 4: Contas de segurança dos laços 
 

 

Para esconder os nós dos laços, usamos duas contas de segurança. Enfie uma conta 
de segurança em cada laçada de modo a que a sua abertura maior aponte para o nó. 
Ao enfiar, pode ajudar a empurrar as laçadas com cuidado através do orifício do 
cordão com uma agulha de costura. 

Agora puxe um laço com uma mão e pressione com a outra mão contra a conta de 
segurança até que esta deslize com sucesso sobre o nó. 

  



Passo 5: preparar o enfiamento das contas de crochet 
 

 

Agora queremos enfiar a corrente do meio do anel. No nosso exemplo, este contém 
contas de crochet também. 

Para tornar mais fácil enfiá-las, alargar seus orifícios com uma agulha grande é uma 
boa ideia. Usamos uma agulha de saco. Mas também funciona com outra agulha 
grande, por exemplo, uma agulha de tapeçaria. 

As nossas contas de crochet são preenchidas com algodão. É por isso que enfiá-las 
às vezes pode ser um pouco difícil, apesar do terem um orifício preparado. 

Passo 6: Enfiamento das contas de crochet 
 

 

Primeiro, enfie as contas que devem ficar na frente, logo acima, do meio anel. As 
contas de madeira podem deslizar-se facilmente pelas pontas do cordão, já 
ligeiramente derretidas. No entanto, para enfiar as contas de crochê, precisamos de 
um pequeno truque. 

Enfie um pedaço de linha de costura por uma agulha de costura. Fure ambas as 
pontas do cordão com a agulha e dê um nó duplo no fio. Agora você pode enfiarar 
facilmente as contas de crochet. 

  



Passo 7: enfiar a corrente do meio 
 

 

Conforme se explicou antes, agora pode enfiar a corrente do meio do primeiro 

elemento da grinalda, incluindo a meia argola. Por favor, não enfie a conta de 

segurança final ainda. 

Passo 8: estabilizar os nós antes das contas de segurança 
 

 

Para nos certificarmos de que a conta de segurança está realmente apertada e o fio 

do cordão também está bem e firme, vamos fazer o seguinte: Faça um nó. Verá que 

um nó simples afunda no material macio da conta de crochet. Portanto, faça mais 

nós até que esse nó múltiplo fique claramente visível na conta de crochet. Em 

seguida, este será capaz de segurar a conta de segurança com firmeza.  



Passo 9: terminar a corrente de contas 
 

 

Agora puxe com alguma força a conta de segurança com sua abertura menor sobre 
o nó preparado. 

Faça mais nós na abertura maior. Como o fio de cetim é mais estreito do que o cordão 
de poliestireno, são necessários vários nós em vez do nó duplo normalmente usado. 
Terá que ir experimentando quantos nós são necessários para preencher o orifício 
maior da conta de segurança. De acordo com a nossa experiência, seriam cerca de 6 
nós. 

Em seguida, encurte cuidadosamente as pontas do fio com uma tesoura. Solde os 
vários nós com a chama de um isqueiro. Finalmente, empurre o nó para a abertura da 
conta de segurança. Usar uma pinça pode ser útil. 

Passo 10: colocar a conta de segurança superior da corrente lateral 
 

 

Para a primeira corrente lateral, dobre outro pedaço de fio de cetim. Enfie uma conta 
de segurança de modo que sua abertura maior fique voltada para o laço. Faça um nó 
duplo apertado no final do laço, passando-o duas vezes em volta de si mesmo. 

Puxe o nó para dentro da conta de segurança. Se necessário, você pode fundir o nó 
com um isqueiro e usar uma pinça para pressioná-lo perfeitamente dentro do orifício. 

  



Passo 11: enfiar o fio dentro do orifício lateral da meia-argola 
 

 

Agora passe as duas pontas do fio pelo orifício lateral da meia argola. Como o fio 
de cetim é estreito e flexível, isto geralmente funciona simplesmente empurrando-
o para dentro. 

Se necessário, você também pode usar a ponta romba de uma agulha de costura para 
empurrar por cima e puxar as pontas do fio por baixo com uma pinça. 

Passo 12: as restantes contas da meia-argola 
 

 

Agora adicione todas as contas da corrente de contas iniciada, bem como uma 
segunda corrente lateral. Voilà! O primeiro elemento da sua grinalda está pronto! 

  



Passo 13: o fio para os restantes elementos da grinalda 
 

 

Para fazer os elementos de grinalda nas suas pontas, podemos usar o excesso de fio 
pendurado nos laços. 

Se a sua corrente de contas horizontal tiver um número par de contas, aplica-se o 
seguinte: Para todos os outros elementos de grinalda, simplesmente dê um nó num 
pedaço adicional de fio de cetim na posição desejada para a respectiva corrente do 
meio. Em seguida, pode completar cada elemento da grinalda como de costume. 

Se a corrente de contas horizontal tiver um número ímpar de contas de madeira, 
como no nosso exemplo, pode adicionar os elementos da grinalda conforme descrito 
acima, mas omita o central. 

Passo 14: o elemento central da grinalda 
 

 

Prossiga aqui se sua grinalda tiver uma corrente horizontal com um número ímpar 
de contas de madeira: neste momento já adicionou todos os elementos conforme 
descrito acima, exceto o elemento central da grinalda. 

Para ter a certeza de que o elemento central está pendurado exatamente no meio 
da corrente horizontal, agora usamos não um, mas dois pedaços de fio de cetim. Dê 
um nó em ambos do lado esquerdo e direito da conta de madeira mais central. 

É mais fácil enfiar as contas de crochet se usar agulha e linha nas duas pontas do 
fio, conforme descrito antes.  



Passo 15: terminar 
 

 

Complete o último elemento da grinalda, assim como os outros que faltem. 

Você Terminou! Esperamos que você e todas as pessoas gostem de ver esta grinalda 
de contas de madeira DIY ao entrar na sala que está embelezada com esta bela peça 
de decoração para casa! 
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