
Linha
1 meada de Anchor Mouliné das cores 00885 e 01025,  
2 meadas de cor 00328
1 carretel de Anchor Metallic da cor 00300

Material adicional
Milward: agulha de bordado, tesoura e fita métrica
Outros: 31 missangas douradas de 0,8 mm de Ø e 3 missangas 
de cor turquisa de 0,4 mm de Ø

Técnica: Trançar

Marca: Anchor Mouliné, Anchor Metallic 

Tempo necessário: Uma noite
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Multi-pulseiras

Grau de dificuldade - Simples

De Amy Pierce

Variantes de cores

✳ Anchor Mouliné 4635000- ≠ Anchor Metallic 4716000 -

Seleção de cores 1 ✳ 00328 ✳ 00885 ✳ 01025 ≠ 00300

Seleção de cores 2 ✳ 00896 ✳ 00885 ✳ 00075 ✳ 00063

Seleção de cores 2



Multi-pulseiras
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Cortar a linha de acordo com a fig. e apertar a 
mecha de fios com um fio extra.

3

Dividir a mecha em 3 mechas, fazer uma trança 
e amarrar no final com um fio.

4

Cortar os fios de acordo com a fig. e fazer 
uma trança. Trabalhar uma outra trança do 
mesmo modo.

9 10

Enrolar o fio em volta da extremidade final. 
Trabalhar a trança fina no sentido oposto.

11

Costurar o fio que usou para enrolar e cortar.

12

Cortar os fios para que fiquem retos.  
Repetir tudo no lado oposto.

5 6

Cortar os fios, fazer duas tranças. Estas tranças 
devem ser usadas como cordões para fechar a 
pulseira.

7

Trabalhar na trança, distribuídas uniformemente, 3 
missangas de cor turquisa e 2 missangas douradas.

8

Fazer uma pulseira passando um pedaço de 
Mouliné por 29 missangas douradas. Dar um 
nó no início e no fim.

Cortar os fios e começar a trançar.

Juntar todas as pulseirinhas e amarrar com um 
fio. Não cortar o fio.
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