
Manual de instruções prendedor de chupeta com nome 

 

Material necessário para a construção de uma corrente para chucha: 

o 1 Clip 

o Cordões (PP-poliéster ou Cordão de Cetim) 

o 1 Conta de segurança(12 mm ou 10 mm) 

o 1 Conta com motivo 

o Dados com letras 

o Contas redondas (10mm)/(8mm) e Contas achatadas (10/5 mm) 

Destes pequenos materiais você vai precisar: 

o Agulha e Fio 

o Tesoura 

o Isqueiro 

o Régua 

 

 

Manual de instruções 

 

Passo 1: Experimentar com as contas 

Assim que você tiver todo material reunido você pode começar com o trabalho. 
Primeiramente coloque as contas na ordem desejada. Aqui uma pequena dica: O 
prendedor de chupeta só pode ter no máximo 22 cm de comprimento (medida 
sem o clip). 

Agora você ainda tem a chance de provar e mudar as contas de lugar até encontrar a 
ordem perfeita. A última conta no fim da linha ode ser uma conta de segurança, pois 
o furo desta é maior de um dos lados, permitindo que o nó final aí se esconda. O uso 
da conta de segurança não é estritamente necessário, só que o nó final ficará à vista 
com uma conta normal, é questão de gosto. 

Passo 2: Preparar para o enfiamento das contas 

Agora que você tem tudo na ordem certa, podemos começar. Para isso, pegue o 

cordão de pp e a agulha com fio. Pegue duas tiras do cordão de pp assim que 

cadauma tenha no minimo 25 – 30 cm de comprimento. Passe o fio na agulha e 

prenda o fio com um nó no laço do cordão. 

Passo 3: Enfiar as contas de madeira 

Agora você pode passar todas as contas sem problemas. No final você pode soltar o 

fio do cordão outra vez. O fio não será mais necessário. 

  



Passo 4: Atar o final do laço 

Faça um nó no lado onde está o laço e puxe as contas para perto do nó. Se você usou 

uma conta de segurança, então pode esconder o nó dentro do furo da conta. 

Passo 5: Preparar a ponta do fio para o clip 

Agora faça um meio nó com as duas cordas do outro lado. E prenda o clip com um nó 
duplo. Corte as duas pontas que sobraram e queime-as com o isqueiro. Aqui é 
importante queimar bem a ponta, para que o nó não se abra. 

Passo 6: Prova de segurança 

Agora você pode fazer um teste puxando o prendedor com força para ver se o nó 
realmente está bem dado. Pois também os pequenos puxam forte na corrente e o 
ponto fraco do prendedor é o nó. 

Pronto está o prendedor de chupeta. Esperamos que você tenha tido muito prazer 

com a montagem e esteja orgulhoso do seu prendedor de chupeta individual. 
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