
 
  



Faça o seu pequeno mover-se no carrinho: 

um mobile para o carrinho feito por si 

 

Um móbile é ideal para o carrinho de bebé, pois com ele a criança pode sempre 
brincar no carrinho e treinar os próprios sentidos. Com nosso manual de instruções 
para construção de móbiles de carrinho você poderá fazer o seu de forma bem 
criativa e individual. Pelo nível de dificuldade, este manual de instrução não será 
nenhum desafio para passoas hábeis e treinadas no trabalho manual, mas também 
pessoas com pouca experiência podem por a mão na massa com esse manual de 
instruções sem problemas. Para estas pessoas nós recomendamos começar com 
nosso manual para prendedores de chupeta. A estimativa de tempo para a 
construção é de 10 à 15 minutos. Divirtam-se com o trabalho! 

 

Material necessário para fazer um mobile para carrinho de bebé: 
 

 

 

o 1 Anel semi circular 

o 1 Clip 

o Contas com motivo 

o Dados com letras 

o Contas de madeira 

o 1 Sininho (15mm) 

o 1m PP-poliéster ou Cordão de Cetim 

o 1m Elásticos 2mm  



Destes pequenos materiais você vai precisar: 
 

 Tesoura 

 

 Isqueiro 

 

 Régua 

 

 Pinça 

 

 

 

Manual de instruções 

Passo 1: Experimentar com as contas e o anéis 
 

O material necessário você encontra na nossa loja. Quando você tiver todo material 

diante de si, podemos começar. Antes de mais nada, uma informação importante: A 

medida máxima legal ara um móbile de carrinho é de 22cm (medido sem clip). Você 

pode experimentar um pouco com as contas até encontrar a ordem e largura ideal 

para você. Quando tudo estiver pronto, o trabalho pode começar. 

Passo 2: Prender os Clips 
 

 

Em primeiro lugar, passmos um laço pelo clip e fazemos com ele um nó. Assim você 
tem 2 cordas soltas. Estas devem ser cuidadosamente queimadas com o isqueiro. 
Assim fica muito mais fácil de passar as contas. 

  



Passo 3: Enfiar as contas de madeira 
 

 

Agora você pode passar as contas de diferentes tamanhos e formas pelo cordão. Ao 

final, o anel semi-circular. 

Passo 4: A corrente de movimento 
 

 

Depois você pode integrar uma conta ou também uma conta com motivo no móbile. 

Agora você pode usar uma conta de segurança no final ou uma conta normal. A 
vantagem da conta de segurança é que você pode esconder o nó dentro dela, pois o 
furo de um dos lados é maior que o outro. Coloque então a última conta, faça um nó 
e queime a onta com o isqueiro. 

  



Passo 5: Prender a parte inferior 
 

 

Então passe o cordão elástico pelo furo esquerdo de fora no anel semi-circular. 
Coloque no fim do cordão elástico mais algumas contas, faça um nó e queime-lhe a 
ponta. Aqui você pode usar outra vez uma conta de segurança para esconder o nó 
lá dentro. 

Passo 6: Enfiar as contas do anel de movimento 
 

 

Coloque então as contas, dados com letra e eventualmente também um sininho no 
cordão elástico.  



Passo 7: Mobile para carrinho de bebé terminado 
 

 

Passe o cordão elástico pelo furo direto do anel semi-circular e coloque mais 
algumas contas por cima do anel. Faça um nó e queime a ponta com um isqueiro. 
Controle ao final mais uma vez todos os nós, pela segurança de sua criança. 

E pronto está o móbile de carrinho. 
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Mais ideias de manualidades em Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 
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