
Linha
2 crd. Anchor Mouliné em c. 0328 e 00382, assim como
3 crd. em cb. 01025

Material adicional
Milward: agulha de costura, tesoura de croché, fita métrica
Outros:
6 missangas de madeira com 20 mm ø
1 botão de madeira com 15 mm ø
Fita adesiva e verniz incolor para as unhas

Variantes de cores

Técnica: Freestyle

Marca: Anchor Mouliné

Tempo necessário: Uma noite

makeitcoats.com

Colar com missangas de 
madeira enroladas
Grau de dificuldade - Simples

De Amy Pierce

Seleção de cores 1 ✳ 00328 ✳ 00382 ✳ 01025

Seleção de cores 2 ✳ 00072 ✳ 00075 ✳ 00896

✳ Anchor Mouliné 4635000- 

Seleção de cores 2
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1 2 3 4

5

Cortar 100 cm de cor 00328. Passar pela missanga de madeira. Fixar a extremidade do fio com um nó.

Enfiar o nó no orifício da missanga.

6 7 8

9 10

Cortar o fio após 7 cm. Prender um fio de cor 01025.

Passar o fio ainda mais 3 vezes.

11 12

Missanga 3 -cor 00382, Missanga 4 - cor 00382.
Missanga 5 - cor 01025. Missanga 6 -cor 00328.

Passar o fio aprox. 14 vezes.

Repetir os passos 6 a 10.Em seguida prender a próxima missanga de madeira.
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16

17 18 19

Repetir o passo 15 para os outros cordões.

Colocar todos os fios retos. Dividir cada mecha de fios em duas metades. Amarrar uma extremidade em 8 cm de distância.

20

21 22 23 24

Fazer uma trança com os fios e amarrar a outra 
extremidade como indicado na figura.

Amarrar a extremidade. Amarrar 2 mm ao lado, o segundo fio 
em c. 01025.

Fixar a extremidade com fita 
adesiva sobre uma superfície.

Enrolar este fio bem justinho em volta da 
mechaa de fios.

14

Usar um cordão completo das cores 00328, 
00382 e 01025.

15

Cortar o cordãozinho em uma extremidade.

13

Depois de 6 missangas de madeira, fixar tudo com 
um nó. Aplicar um pouco de verniz para as unhas 
nas extremidades para proteger contra desfiar.
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29 30 31 32

33

Repetir os passos 29 a 30 para o outro lado. Prender um botão em uma extremidade.

Na outra, faça uma argolinha, de modo 
que o botão passe.

Enfiar a agulha pelo enrolamento e costurar o fio. 
Selar com verniz para unhas e deixar secar.

Passar a extremidade do fio pela missanga de 
madeira.

36

Enfiar o botão pela argolinha.

3734

Enfiar a agulha pelo enrolamento.

35

Enrolar em volta de toda a argolhinha e 
costurar a extremidade do fio.

25 26 27 28

Para fixar, enfiar uma agulha pelo pedaço enrolado. Cortar as extremidades dos fios. Selar com verniz para unhas e deixar secar.Enrolar todas as extremidades, só deixando 
6 mm livres no fim.


