
Instruções de montagem para corrente SOS 

com número de telefone 

 

Material necessário para fazer uma corrente SOS: 

o 1 Porta-chaves 

o Contas com motivos 

o Cubos com letras 

o Contas de madeira coloridas 

o 2 Contas de segurança 

o 1 m fio polipropileno 

Necessitará estas pequenas ferramentas: 

o Tesouras 

o Isqueiro 

o Pinças 

 

Instruções de montagem 

 

Passo 1: Experimentando com as contas 

Prepare seus materiais. Agora você pode experimentar as contas de madeira como 
quiser. Brinque com as várias formas e cores das contas de madeira. No nosso 
exemplo, fazemos duas correntes, ou seja, dois fios de contas: um mais curto com o 
primeiro nome da criança e outro mais longo com o seu número de telefone de 
emergência. No final de cada corrente de contas, recomendamos o uso de uma 
conta de segurança. Possui uma abertura maior na qual o nó pode ficar escondido. 

Dica: Que tal usar uma conta de cor diferente entre o código de área do número do 
telefone e os dígitos restantes? Desta forma, eles ficarão separados visualmente um 
do outro. 

Passo 2: Prender ao porta-chaves 

Está feliz com seu design? Ótimo! Começamos com a primeira corrente: a corrente 

de nomes. Dobre um pedaço suficientemente longo de cordão de poliéster PP. 

Passe o laço resultante pelo porta-chaves por trás, e puxe-o de volta pela frente. Ao 

fazer isso criará um nó. 

  



Passo 3: Preparação para enfiar as contas 

Para enfiar as contas mais facilmente, usaremos um pequeno truque: coloque as 

duas pontas do fio juntas de forma que uma delas se projete cerca de 2 centímetros. 

Agora derreta ambas as pontas levemente com um isqueiro. Use os dedos ou uma 

pinça para pressionar levemente a extremidade inferior do cabo contra a 

protuberante. Desta forma, você pode amarrar as contas de madeira no cordão 

duplo mais facilmente graças à extremidade saliente. 

Passo 4: Enfiar as contas 

Em seguida fazemos a corrente de nomes. Recomenda-se não enfiar a conta de 

segurança ainda, porque há um pequeno truque para tornar a corrente mais 

apertada. Para fazer isso, separe as duas pontas do cordão novamente e faça um nó 

simples na conta de madeira que está antes da de segurança. 

Passo 5: Terminação da corrente de contas 

Com alguma força, puxe a conta de segurança com sua abertura menor primeiro 
sobre o nó simples. Faça um nó duplo bem apertado atrás dela. 

Corte com cuidado as duas pontas do cabo. Solde o nó com o isqueiro e pressione-o 
com os dedos. Pressione o nó duplo soldado no orifício da conta de segurança 
usando uma pinça. 

Passo 6: A segunda corrente de contas 

Esta etapa é fácil, pois você já sabe como fazê-la: Para fazer o segundo cordão de 
contas da corrente com seu número de telefone, basta repetir os passos 2 a 5. 

E já está. Basta olhar para sua bela corrente de emergência acabada. Esperamos 
que isso ajude a tranquilizar-se um pouco, e ao mesmo tempo possa ser um acessório 
decorativo para seu filho. 
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