
 
  



Descobrindo o ano inteiro com cores: 

uma corrente do ciclo anual feita por si com 

contas de madeira 

Primavera, verão, outono e inverno – o nosso ano está repleto de experiências 
enriquecedoras ao longo dos seus 365 ou 366 dias. Isso é especialmente fascinante 
para os mais pequenos. Felizmente para as crianças, existe uma forma maravilhosa 
de conhecer o ciclo anual através da brincadeira: com uma corrente anual feita de 
contas de madeira! 

Que tal fazer esta corrente de contas muito especial junto aos seus filhos, por 
exemplo em dezembro para entrar no clima para o ano novo - ou em janeiro para 
receber o ano novo com a família. Um novo ano no jardim de infância ou o início 
das aulas também pode ser uma ótima ocasião para se dedicar a estas instruções 
de montagem quando estiver com as crianças. 

No nosso exemplo, fazemos uma corrente de contas anual que consiste em 366 
contas de madeira com 10 mm de diâmetro para um ano bissexto (isso significa que 
fevereiro tem 29 contas por dia em vez de 28). A corrente anual concluída tem cerca 
de 3,6 metros, incluindo o laço em cada extremidade. 

Estas instruções de montagem são simples, mas a fabricação leva um pouco mais 
de tempo devido ao grande número de contas necessárias. Graças à grande 
variedade de contas de madeira da Schnullerkettenladen, escolher o material de 
artesanato é muito divertido. Assim que as contas de madeira coloridas chegarem 
até si, você pode começar: Coloque uma música adequada - por exemplo, canções 
infantis sobre as estações ou "As Quatro Estações" de Vivaldi. O que quer que 
escolha para sua tarde de trabalhos manuais com amigos e família – esperamos 
que a aproveite ao máximo! 

Temos tutoriais de artesanato mais rápidos, como, por exemplo, aqueles para fazer 
correntes para chucha ou mini anéis de aperto. Espreite também as nossas 
instruções para acessórios para crianças mais velhas. Deixe-nos inspirá-lo! 

  



Material necessário para fazer uma Corrente anual: 
 

 

o aprox. 7,5 m fio (Polipropileno ou cetim) 

o min. 365 contas de madeira 

(366 contas de madeira para um ano bissexto, 

em que o mÊs de fevereiro tem 29 dias em vez de 28) 

 

Necessitará estas pequenas ferramentas: 

   
Agulha e linha Tesouras Isqueiro 

 

Instruções de montagem 

Passo 1: Escolher as cores para as contas de madeira 
 

 

O primeiro passo já é divertido e colorido - porque você vai escolher as cores das 
contas de madeira para cada mês! 

  



Os tons de cores mais usuais para correntes anuais de contas de madeira são 
estas: 

• Primavera: verdes 
• Verao: amarelos 
• Outono: vermelhos 
• Inverno: azuis 

Para o nosso exemplo escolhemos as seguintes cores para as contas de madeira: 

• Janeiro: Azul escuro (31 Contas) 
• Fevereiro: Azul celeste (29 Contas) 
• Março: Turquesa (31 Contas) 
• Abril: Verde (30 Contas) 
• Maio: Limao (31 Contas) 
• Junho: Amarelo-pastel (30 Contas) 
• Julho: Amarelo (31 Contas) 
• Agosto: Laranja (31 Contas) 
• Setembro: Vermelho (30 Contas) 
• Outubro: Fúcsia (31 Contas) 
• Novembro: Bordeaux (30 Contas) 
• Dezembro: Lilás (31 Contas) 

No entanto, Schnullerkettenladen tem uma variedade tão grande de contas de 
madeira coloridas disponíveis para si, que poderá escolher muito mais cores para a 
sua corrente de contas de madeira anual personalizada. 

Passo 2: Preparar o enfiamento das contas 
 

 

Duplique o fio escolhido. Antes de enfiar todas as contas de madeira coloridas, 
usamos um pequeno truque para as enfiar mais facilmente: primeiro, passe um 
pedaço de linha de costura por uma agulha. Em seguida, dê um nó com o fio no laço 
do seu cordão. A agulha facilita o enfiamento das contas de madeira. 

Além disso, recomendamos derreter ligeiramente as duas pontas do fio para que 
não se desgastem. 

  



Passo 3: O laço 
 

 

Em vez de um nó simples, vamos fazer um laço com as duas pontas do cordão 
enrolando-as em torno de si mesmas. Aperte o nó resultante. 

Agora as duas pontas do fio estão visivelmente penduradas no laço. Queremos 
escondê-los. Simplesmente enfie as primeiras contas de madeira, que representam 
o mês de janeiro, com a agulha e deslize-as sobre as pontas do cordão. 

Se isso for difícil, pode empurrar as pontas do cordão com a agulha através dos 
orifícios de enfiamento das contas na direção oposta. 

Passo 4: Enfiamento das contas de madeira 
 

 

Agora enfie as contas de madeira restantes, conta por conta: primeiro as que 
representam janeiro, depois as de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, 
setembro, outubro, novembro e dezembro. 

Não é bom ver a sua corrente personalizada de contas anual a crescer? O gradiente 
de cor de mês a mês é simplesmente lindo de se ver! 

  



Passo 5: Finalizar a corrente 
 

 

Passo final: Agora faça um laço na ponta da corrente de contas de madeira, 
conforme descrito no passo 3. Certifique-se de que o nó esteja o mais próximo 
possível atrás da última conta. 

Corte cuidadosamente as pontas do cabo cerca de um centímetro. Derreta as pontas 
do cordão e empurre-as para dentro dos buracos das últimas contas de madeira. 

Você terminou! Esperamos que a sua família e amigos se divirtam explorando e 
conhecendo o ciclo anual com a sua corrente de contas anual feita por si! 
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Mais ideias de manualidades em Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 

https://schnullerkettenladen.de/pt/
mailto:kontakt@schnullerkettenladen.de
https://schnullerkettenladen.de/pt/instrucoes-de-construcao-para-acessorios-para-bebe-criancas-e-dia-a-dia

