
 
  



Diversão colorida em movimento: 
uma corrente de contas para carrinho de bebé 

O prendedor de carrinho de bebé pertence a qualquer carrinho de bebé que se 
preze, pois com o prendedor a criança treina os próprios sentidos e pode assim ainda 
passar o tempo. Assim fica mais fácil para os pais acalmarem as crianças e ocupaá-las 
no passeio de carrinho. Faa com nosso manual de instruções seu próprio e único 
prendedor de carrinho. Na nossa loja online você encontra produtos em mais de 30 
cores diferentes, com diferentes motivos e dizeres. Os prendedors de chupeta são 
um pouco mais difíceis de fazer do que um prendedor de chupeta com nome por 
exemplo. A confecção de um prendedor de carrinho demora cerca 30-60 minutos. 
Nós ficaríamos felizes de receber uma foto da sua obra de arte quando ela estiver 
pronta. 

Material necessário para fazer uma corrente de contas para carrinho de bebé: 
 

 

 

o 2 Clipes 

o Contas com motivo 

o 2 Argolas (6,5 cm) 

o 2 Mini-argolas 

o Sininhos (15 mm) 

o 2m Cordões (PP-poliéster o Cordão de Cetim) 

o Dados com letras 

o Contas de madeira 

 

Destes pequenos materiais você vai precisar: 
 

 Tesoura 

 

 Isqueiro 

 

 Régua 

 

  



Passo 1: Experimentar com as contas e os anéis 

Passo 1: Experimentar com as contas e os anéis 
 

Quando você tiver todo o material necessário à sua frente, pode colocar as contas 
na ordem desejada. Prove todas as ordens, até encontrar a ordem perfeita para o 
seu prendedor de carrinho. Depois já não se poderá mais mudar essa ordem. Antes 
de começar a montagem, mais uma dica importante: Trabalhe com cuidado. 
Controle cada nó mais de uma vez. Se um nó se desfizer mais tarde, há perigo com as 
peças pequenas que podem ser engolidas. 

Importante no planejamento do prendedor é saber qual a largura da abertura do 
carrinho, onde o rendedor deverá ser montado. O comprimento legal de um 
prendedor de carrinho não pode passar dos 38cm (medido sem clips). Para que o 
prendedor pendure um pouco ra fora, é bom que ele tenha uma largura um pouco 
maior que a abertura do carrinho. 

Passo 2: O início do fio 
 

 

Quando o material necessário estiver a disposição,podemos começar. 
Primeiramente passe um laço pelo clip e faça um nó. Em seguida, queime a ponta do 
nó com um isqueiro para que ele não possa se abrir. 

  



Passo 3: Enfiar as primeiras contas e os primeiros anéis 
 

 

O final mais comprido do cordão deve também ser queimado com o isqueiro para 
que seja mais fácil passar as contas por ele. Agora você pode passá-las na ordem que 
quiser: contas achatadas, com motivo, redondas... o número e forma das contas 
podem variar individualmente. 

No nosso exemplo nós usamos o mini pegador e os dados com letrinha. Você pode 
utilizar outros materias também, como desejar. Por exemplo anéis no tamanho S ou 
M. 

Passo 4: Construir os elementos do meio 
 

 

Passe o resto das contas pelo cordão. Depois vem mais um clipe. Mas antes disso 
cheque se o prendedor te agrada como está, ou se esqueceu algumas contas. 

  



Passo 5: Prender o segundo clip 
 

 

Em seguida, puxe o cordão bem firme. Prenda o clipe com o cordão e queime a ponta 

deste com o isqueiro. Prove se o nó está bem firme e não se irá desfazer. 

Passo 6: Preparar a primeira corrente 
 

 

Agora você pode colocar uma linha secundária onde você achar melhor. Para isso 

pegue um pedaço de cordão do tamanho desejado. Prenda-o com um nó simples 

entre as contas. Queime as duas pontas cuidadosamente uma na outra. Assim fica 

mais fácil de passar as contas. 

Passo 7: Enfiar as contas da primeira corrente 
 

 

Agora você pode passar contas na ordem e forma que desejar. No osso exemplo nós 

utilizamos adicionalmente um anel no tamanho M.  



Passo 8: Finalizar a primeira corrente de contas 
 

 

Am No final da linha secundária você pode fazer um nó simples. Se você quiser pode 
deixar o nó "sumir" numa conta de segurança. As contas de segurança tem o furo 
de um lado maior. Desse lado se pode colocar o nó ra dentro com os dedos ou com 
uma pinça. No nosso exemplo utilizamos sininhos no final. Este pode ser preso com 
um nó duplo bem queimado. 

Passo 9: Construir a segunda corrente 
 

 

A seguir faça uma nova linha secundáriado outro lado do prendedor de carrinho. 
Quando este estiver posto, o trabalho estará terminado. 
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