
Instruções de montagem para porta-chaves 

 

Material necessário para fazer um porta-chaves com nomes: 

o 1 anel de porta-chaves 

o 1 m fio (Polipropileno) 

o pérolas de motivos/n 

o pérolas de madeira coloridas 

o 2 pérolas de segurança 

o cubos de letras para o nomes (quartos) desejados 

 

Necessita as seguintes ferramentas: 

o Tesouras 

o Isqueiro 

o Pinças 

 

Instruções de montagem 

 

Passo 1: Experimentar com as pérolas 

Agora que seus materiais artesanais estão à sua frente, você pode ser criativo. 
Organize as pérolas para o (s) fio (s) do seu porta-chaves. 

A maneira mais fácil de fazer isso é começar com os cubos de letras e adicionar as 
pérolas de madeira depois. No final de cada cordão recomendamos o uso de uma 
pérola de segurança, pois o respectivo nó pode ficar oculto nela. 

Dica: as palavras mais longas podem ser simplesmente divididas em duas e 
representadas por dois fios de pérolas (por exemplo como "CRIANÇAS" e 
"QUARTO“). 

Passo 2: Prender o anel do porta-chaves 

Se você gosta do design do seu porta-chaves, é hora de prendê-lo ao anel: para o 

primeiro cordão de pérolas de madeira, dobre um pedaço de fio de polipropileno. 

Passe o laço resultante pelo porta-chaves por trás e puxe-o de volta sobre o porta-

chaves pela frente. Ao fazer isso criará um nó. 

  



Passo 3: Preparar o enfiamento das pérolas 

Para facilitar o enfiamento das pérolas, recomendamos usar um pequeno truque: 

Junte as duas pontas do cordão 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 enfiar as pérolas de madeira no 

cordão duplo mais facilmente graças à extremidade saliente. 

Passo 4: Enfiamento das pérolas de madeira 

Agora vamos enfiar as pérolas do primeiro cordão: Recomenda-se não enfiar ainda 

as pérolas de segurança. Porque há um pequeno truque para tornar o nó mais 

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

simples junto à pérola de madeira que está à frente da pérola de segurança. 

Passo 5: Terminar a corrente de pérolas 

Com alguma força, puxe a pérola 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 fio. Solde o nó com o isqueiro e pressione-o 
com os dedos. Pressione o nó duplo soldado no orifício da pérola de segurança 
usando uma pinça. 

Passo 6: a segunda corrente de pérolas 

Se você planeou fazer uma segunda corrente de pérolas, simplesmente repita os 
passos 2 a 5. 

Já Terminou! Desfrute da bela vista do seu porta-chaves personalizado feito por si 
todos os dias. Esperamos que isso o ajude a ter sempre a chave certa à mão durante 
a sua agitação diária. 
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