
Instruções de montagem para Mini-chocalho 
sem nomes 

 
Material necessário para fazer um Mini-Chocalho: 
 

o 1 anel tamanho L 

o contas de motivos 

o sininhos 

o contas de madeira coloridas 

o opcional: 2 contas de segurança 

o fio de polipropileno 

 
Necessitará estas pequenas ferramentas: 
 

o Agulha e linha 

o Tesouras 

o Isqueiro 

o Isqueiro 

 

Instruções de montagem 
 
Passo 1: Experimentar 

O material de artesanato que escolheu para o seu mini-chocalho está pronto? 
Ótimo! Então vamos começar. 

Coloque as contas e o anel na ordem em que deseja criar o mini-chocalho. Nesta 
etapa você ainda tem a possibilidade de experimentar diferentes designs e trocar 
contas. 

Como cada conta de motivos possui um tamanho diferente, deve também testar 
quantas contas precisa pôr dentro do anel de madeira, colocando-o sobre a mesa: O 
diâmetro interno é 62 mm. 

Passo 2: Preparar o enfiamento das contas 

Duplique o cabo de polipropileno para que seja ligeiramente mais comprido do que 
o conjunto dos elementos do mini-chocalho preparado. 

Enfie um pedaço de linha de costura numa agulha. Dê um nó na linha de costura 
firmemente no final do laço do cordão. Acabámos de criar um auxiliar prático de 
enfiamento. 

  



Passo 3: Enfiar as primeiras duas contas 

Pegue no cordão e use a agulha para enfiar facilmente uma conta achatada e uma 
conta de segurança, esta último com o seu orifício maior apontando para fora. Dê 
um nó duplo na extremidade do fio. Derreta o nó com um isqueiro e enfie-o para 
dentro da conta de segurança. 

Se necessário, pressione o nó corretamente na abertura usando uma pinça. 

Passo 4: Enfiar o anel 

Agora passe a corda por um dos dois orifícios do anel de madeira. 

Passo 5: Enfiar as seguintes contas 
Enfie todas as contas de madeira, bem como a conta com motivo e o sininho que 

deseja que fique colocado dentro do anel de madeira. 

Passo 6: terminar a parte interior do anel 
Passe o fio por dentro do segundo orifício do anel de madeira. 

Passo 7: Auxiliar para enfiar a última conta 

Coloque uma conta achatada. Corte o laço e remova a agulha e também a linha. 

Faça um nó simples atrás da conta achatada. Derreta levemente uma das pontas do 
fio com o isqueiro. Pressione de forma a que fique o mais plano possível com os 
dedos. 

Derreta também a outra extremidade do fioo com o isqueiro e solde-o ligeiramente 
deslocado por baixo do outro. Pressione o mais plano possível igualmente. 

Passo 8: Terminar o Mini-Chocalho 

Usando a extremidade superior do fio, coloque uma segunda conta de segurança 
com o orifício maior apontando para fora. Empurre a conta de segurança sobre o nó 
simples. 

Dê um nó na extremidade do fio duas vezes e solde-a. Faça o nó desaparecer dentro 
na conta de segurança. Se necessário, pode usar uma pinça para empurrar o nó 
corretamente para dentro da conta de segurança. 

Pronto, o seu mini-chocalho está pronto para usar! Desejamos à criança muita 
diversão com seu novo companheiro. 

  



Schnullerkettenladen GmbH 

Plauener Straße 163-165 

13053 Berlin 

Alemanha 

Sítio Web: Schnullerkettenladen.de 

E-Mail: kontakt@schnullerkettenladen.de 

Número de telefone: +49(0)30/42805260 

 

 

Mais ideias de manualidades em Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 

https://schnullerkettenladen.de/pt/
mailto:kontakt@schnullerkettenladen.de
https://schnullerkettenladen.de/pt/instrucoes-de-construcao-para-acessorios-para-bebe-criancas-e-dia-a-dia

