
Instruções de montagem para base de copos de contas 

de madeira 

 

Material necessário para fazer uma base de copos de contas de madeira: 

o 36 contas redondas (sem cor, mínimo 15 mm diâmetro) 

o aprox. 1,5 m fio (polipropileno cor cânhamo) 

Necessita as seguintes ferramentas: 

o Tesouras 

o Isqueiro 

Instruções de montagem 

 

Passo 1: o anel interior 

Começamos com o núcleo da sua base para copos de contas de madeira feita em 
casa: o anel interno! Derreta cuidadosamente as pontas do cabo de polipropileno 
com um isqueiro e enrole-o com o polegar e o indicador. Isso torna mais fácil enfiar 
as contas de madeira. Agora enfie 6 contas e faça um nó duplo apertado alguns 
centímetros antes de uma das pontas do cordão. 

Passo 2: começar a segunda roda de contas de madeira 

Passe outra conta na ponta do cabo longo. Esta ficará diretamente acima de outra 
conta. Passe o cordão pela conta mais próxima a essa conta. Adicione mais contas de 
madeira ao redor para que as contas individuais enfiadas alternem com as lacunas. 

Passo 3: o primeiro nó 

Quando chegar à extremidade curta do cordão, use-o para fazer um único nó sobre 

o nó duplo anterior. Encurte com cuidado a extremidade do cabo curto e derreta o 

nó com o isqueiro. 

Passo 4: fechar as lacunas da egunda roda de contas 

Agora queremos fechar as lacunas da segunda roda: para fazer isso, passe o cordão 

por uma das contas superiores. Enfie outra conta de madeira e passe o cordão pela 

próxima conta superior. Prossiga desta forma a toda a volta. 

Passo 5: terminar a segunda roda de contas 

Depois de enfiar a última conta para fechar a segunda fileira, recomendamos passar 
o cordão pelas próximas duas contas de madeira. Dessa forma, a sua base ficará mais 
estável. 

  



Passo 6: começar a terceira roda de contas 

Vamos começar com a terceira e última fileira de contas de madeira: primeiro, 
enfie duas contas de madeira de uma vez. Ambas ficarão diretamente acima de outra 
conta de madeira. Em segundo lugar, passe o fio pela conta que está bem ao lado da 
última conta mencionada. 

Passo 7: Continuar a terceira roda de contas 

Agora você pode repetir o passo 6 até que a base esteja totalmente redonda. O 
resultado é o seguinte: duas contas enfiadas alternam-se com fendas do tamanho de 
uma única conta. 

Passo 8: fechar as lacunas da terceira roda de contas 

Agora queremos fechar as lacunas da terceira fileira de contas, de forma semelhante 
ao passo 4: primeiro, passamos o cordão por duas contas superiores que estão 
próximas uma da outra. Em segundo lugar, enfie outra conta de madeira e passe o 
cordão pelas próximas duas contas superiores. Continue até que toda a linha esteja 
completa. 

Passo 9: terminar 

Agora faça um nó duplo apertado. Encurte-o e solde-o com o isqueiro. 

Passo 10: virar a base para copos ao contrário 

Você Terminou! Agora vire a base de contas de madeira feita por si, de forma a ver 

a superfície de suporte. Esperamos que goste do seu novo acessório de casa DIY 

chique! 
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