
Instruções de montagem para uma adorável corrente 
para caixinha de dentes de leite 

 

Material necessário para fazer uma corrente de caixinha de dentes de leite: 

o 1 caixinha para dentes de leite 

o Contas com motivos 

o Contas de madeira coloridas 

o Cubos com letras para os nomes 

o 2 Contas de segurança 

o 1 m fio polipropileno 

 

Necessitará estas pequenas ferramentas: 

o Tesouras 

o Isqueiro 

o Pinças 

o Agulha grande, pauzinho fino, espeto ou similar 

 

Instruções de montagem 

 

Passo 1: Experimentando com as contas 

Deixe sua criatividade correr à solta: brinque com suas contas e crie dois tipos de 
correntes. No nosso exemplo, uma das correntes de contas mostra o nome da 
criança e a outra inclui uma conta com um lindo motivo. 

Recomenda-se a utilização de uma conta de segurança na extremidade de cada 
corrente para que o nó ficar oculto dentro dela. 

Passo 2: Atar o fio à volta da caixinha de dentes de leite 

Amarre o cordão firmemente ao redor da caixinha de dentes de leite, fazendo um nó 

duplo, de modo que o cordão fique preso no entalhe que a caixa possui. 

Passo 3: Enfiar as contas 

Com um isqueiro, derreta a extremidade do fio e pressione-o com os dedos para que 

fique o mais plano possível. Isto tornará mais fácil amarrar as contas. Em seguida 

enfie todas as contas da primeira corrente, exceto a conta de segurança. 

  



Passo 4: Terminação da corrente de contas 

Faça um nó simples atrás da última conta. Deverá estar o mais próximo possível da 
última conta. Pode usar uma agulha grande, um pauzinho ou um espeto para ajudar. 
Insira esta ferramenta no laço do nó ainda solto e empurre o nó bem perto do cordão. 

Em seguida, enfie a conta de segurança com sua abertura maior apontando para 
fora. Puxe a conta de segurança com sua abertura menor sobre o nó simples. 

Agora faça um nó duplo o mais próximo possível da abertura maior da conta de 
segurança. Encurte cuidadosamente a extremidade do cabo com uma tesoura. 
Derreta o nó duplo com o isqueiro e empurre ou pressione-o na abertura maior da 
conta de segurança usando uma pinça. 

Passo 5: A segunda corrente de contas 

Este passo é muito fácil pois já o conhece: para a segunda corrente, repita os passos 
3 e 4. 

Terminado! Já tem nas suas mãos a sua corrente para uma linda caixinha de dentes 
de leite personalizada. Que os dentinhos de leite dos seus pequenos possam servir 
como uma bela recordação. 
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