
 
  



Bijuteria brilhante com nome para crianças: 

uma pulseira infantil com nome feita por si 

O famoso matemático e filósofo Pitágoras disse: "Dê ao seu filho um nome que ele 
considere uma honra." Muitos pais agem de acordo com isso e têm orgulho da 
escolha do nome dos seus filhos. As bijuterias com nomes são, portanto, muito 
populares entre as crianças e os pais - são particularmente pessoais. Se fabricar as 
suas próprias bijuterias, terá total liberdade de escolha de cores e materiais. A 
Schnullerkettenladen oferece aos fãs de artesanato uma grande seleção de 
materiais artesanais coloridos. 

Estas instruções de montagem mostram como fazer uma estreita pulseira infantil 
com o nome em contas de vidro acrílico brilhantes e espaçadores. Devido aos 
materiais de filigrana e à fina faixa de nylon, deverá ser especialmente cuidadoso e 
paciente ao fazer a pulseira. No entanto, esta pulseira infantil feita por si fica pronta 
em cerca de 10 a 15 minutos. Vale a pena dar uma olhadelha nas nossas outras 
instruções de montagem de acessórios infantis. Divirta-se criando os seus próprios 
projetos DIY! 

Material necessário para fazer uma pulseira infantil com nome: 
 

 

 

o aprox. 0,5 m fio de Nylon 

o contas de acrílico facetadas 

o espaçadores 

o Mini-contas com letras para os nomes 

  



Necessitará estas pequenas ferramentas: 

   
 

Agulha e linha Tesouras Isqueiro Fita métrica 

 

Instruções de montagem 

Passo 1: Experimentar com as contas 
 

 

Esta é a parte divertida: organize as suas contas de acrílico, espaçadores e contas de 
letras até ficar feliz com o design da pulseira. 

No sítio onde atará o nó mais tarde, deve colocar dois espaçadores. Eles vão cobrir 
um pouco o nó. 

Para estimar o comprimento da pulseira das crianças, basta medir a circunferência 
do pulso da criança com uma fita métrica. Adicione aprox. 2 cm para que a pulseira 
acabada possa ser puxada confortavelmente sobre a mão. 

Passo 2: Preparar para enfiar as contas 
 

 



Agora precisa de uma agulha de costura e linha para fazer um auxiliar para enfiar 
as contas. Primeiro, verifique se a agulha é fina o suficiente para passar pelas contas 
de acrílico sem problemas. 

Estenda o fio de nylon em duplicado. Em seguida cosa a linha de costura com a 
agulha no laço que foi criado. 

Passo 3: Enfiar as contas 
 

 

Agora enfie todos os espaçadores e contas no fio de nylon. É importante que você 
faça isto com paciência para não danificar o fio de nylon. 

A melhor maneira de fazer isso é para cada conta: Usando a agulha, puxe um pequeno 
pedaço de fio de nylon pela conta. Em seguida, pode continuar puxando 
diretamente o fio de nylon – em vez de puxar a agulha. 

Passo 4: O primeiro nó para fechar a pulseira 
 

 

Remova cuidadosamente o auxiliar de enfiar usando uma tesoura. Faça um nó 

simples e aperte o mais possível. 

  



Passo 5: Os seguintes nós 
 

 

Agora faça mais quatro nós. Depois de cada nó, puxe várias vezes com força. Esta é 

a única maneira de tornar os nós múltiplos realmente apertados devido à 

elasticidade do fio de nylon. 

Passo 6: Finalizar 
 

 

Puxe o elástico de ambos os lados para expor o nó mais uma vez e solde-o 
cuidadosamente com um isqueiro. Agora corte as pontas do fio de nylon com uma 
tesoura alguns milímetros. Tenha cuidado para não cortar o nó. Se necessário, 
empurre as pontas do fio sob os espaçadores com a ponta romba da agulha. 

Nunca use cola para tentar estabilizar o nó. A cola apenas endureceria o fio de nylon, 
resultando num ponto de ruptura predeterminado a longo prazo! 

Já Terminou! A pulseira no pulso da criança não parece ótima - a maneira como brilha 
e brilha ao sol? Desejamos à criança muita diversão com sua nova bijuteria DIY! 
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Mais ideias de manualidades em Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 
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