
 
  



Versátil e perfeito para ordenar: 
um suporte para parede de contas para rolos de 
cozinha, toalhas e mais 

Provavelmente todos nós conhecemos a seguinte situação: Frequentemente, somos 
incomodados por objetos do cotidiano, como lenços ou papéis de cozinha 
espalhados pela casa, atrapalhando o nosso caminho. Ou passamos a vida a perdê-
los de vista. Pendurá-los é a solução! Um suporte de parede feito de contas, que 
pode ser facilmente pendurado num gancho ou prego, é uma forma particularmente 
elegante de fazer isso. 

Estas instruções da Schnullerkettenladen mostram como pode fazer você mesmo 
esse suporte feito de contas. Tem uma haste extraível, por isso não é fechado. 
Portanto, você também pode usá-lo para pendurar rolos, como rolos de cozinha ou 
rolos de papel higiénico. Se você quiser pendurar toalhas, panos de loiça, 
cachecóis, lenços de pescoço ou semelhantes, verifique os suportes de parede de 
contas fechados mencionados abaixo como alternativas. 

Em nosso exemplo, utilizamos contas de silicone, bem como anéis de silicone, que 
são adequados para ambientes húmidos, como cozinhas ou casas de banho. Se quiser 
pendurar algo no seu quarto, sala ou quarto de criança, usar contas e anéis de 
madeira também é uma boa ideia. 

Se for fazer o nosso porta-rolos de cozinha, você definitivamente deve usar um fio 
de cetim. Isso ocorre porque o nosso cordão de poliéster PP não cabe 4 vezes no 
orifício nas contas de silicone de 15 mm que estão localizadas entre os dois fios de 
contas e o anel suspenso. Além disso, o cordão é visível em todas as 3 variações de 
porta-rolos, de forma que um fio de cetim da mesma cor fica particularmente 
bonito. 

Recomendamos estas instruções para entusiastas de artesanato experientes, pois 
os passos 5 a 8 em particular podem ser um pouco complicados. Descubra as nossas 
outras instruções de montagem para acessórios de dia-a-dia – entre elas, você 
também encontrará projetos de artesanato mais simples. Desejamos-lhe muita 
diversão experimentando-os! 

  



Material necessário para fazer um suporte para parede de contas: 

 

o colourful contas de silicone ou contas de madeira coloridas 

o 3 Mini-anéis de silicone ou Mini-anilhas 

o 2 Metros fio de cetim 

o 1 pau redondo, que seja um pouco mais comprido que o dos rolos que deseja 

pendurar 

Necessitará estas pequenas ferramentas: 

 

 
Agulha e linha 

 

 
Tesouras 

 

 
Isqueiro 

 

 
Pinças 

 

Instruções de montagem 

Passo 1: Experimentar com as contas 
 

 

Organize os anéis e contas até que esteja satisfeito com o seu design. Um desses 
anéis será pendurado num prego ou gancho. Os outros dois anéis segurarão o bastão 
redondo. Você eventualmente usará esse pedaço de pau para deslizar um papel de 
cozinha ou papel higiénico sobre ele. 

Escolha também muitas contas coloridas para fazer dois fios de contas bem como 
algumas contas para o troço que conetará os dois fios com o anel suspenso.  



Passo 2: Preparar o enfiamento das contas 
 

 

Para o primeiro cordão de contas, duplique um metro de fio de cetim. Enfie um anel 
e deslize-o até o ponto onde o cordão duplo forme um laço. 

Agora derreta ambas as pontas levemente com um isqueiro. Use os dedos ou uma 
pinça para pressionar a extremidade inferior do fio levemente contra a 
protuberante. Desta forma, você pode enfiar as contas no cordão duplo com mais 
facilidade graças à extremidade saliente. 

Passo 3: Enfiar a primeira conta 
 

 

Graças às pontas do fio derretidas, você pode enfiar facilmente as contas do 

primeiro fio. 

  



Passo 4: Enfiar as contas da segunda corrente 
 

 

A próxima etapa é mais fácil, porque você já a conhece bem: repita os passos 2 a 3 

para o segundo cordão de contas. 

Passo 5: Enfiar as 3 contas de fecho 
 

 

Agora queremos enfiar contas nas 4 pontas de ambas as correntes de contas. Estas 
ligarão ao anel para pendur o suporte. 

Se estiver a usar contas de madeira com diâmetro de 15 mm, pode deslizá-las 
facilmente sobre as pontas do cordão derretidas. 

No entanto, se você usar contas de silicone de 15 mm como no nosso exemplo, terá 
que proceder de forma diferente: pode passar as duas primeiras pontas do cordão 
pelas contas conforme descrito acima. A terceira e a quarta extremidade do cordão 
precisam de um pequeno truque: enfie um pedaço de fio por uma agulha de costura. 
Fure uma extremidade de cada ponta do cordão com a agulha e dê um nó na linha. 
Dessa forma, você pode puxar facilmente as duas últimas pontas do cabo através das 
contas de silicone. 

  



Passo 6: o primeiro nó 
 

 

Agora vamos prender o anel de suspensão à nossa construção de contas. Primeiro, 

faça um nó simples ao redor do anel com todas as 4 pontas do cordão. 

Passo 7: o segundo nó 
 

 

Faça outro nó simples usando todas as 4 pontas do cabo. Desta vez, porém, enrole 

as pontas do cordão em volta do nó anterior. Aperte o nó do lado que deve ser a 

parte de trás. 

Passo 8: o terceiro nó 
 

 

Agora faça um nó simples final, desta vez pegando em duas pontas de cordão em 

cada mão e amarrando-as juntas.  



Passo 9: Soldar as pontas do fio 
 

 

Encurte cuidadosamente as pontas do fio com uma tesoura. Em seguida, derreta-os 

com a chama de um isqueiro. Se necessário, pode pressioná-los juntos com uma 

pinça. 

Passo 10: Finalizar 
 

 

Agora, tudo o que você precisa fazer é adicionar o pauzinho que vai segurar o rolo 

de papel, e pronto! Esperamos que o seu suporte para parede de contas DIY o sirva 

bem na vida cotidiana e que embeleze seu espaço por muito tempo. 
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