
Preparando a maquininha 
1. Com a ajuda de uma caneca, faça um 

círculo no papelão. 
2. Faça um furo no meio. Sugerimos usar 

o prego para perfurar depois aumentar 
o buraco com o lápis ou caneta. 

3. Escolha um lugar e faça um corte com 
u m p o u c o m a i s d e 1 c m d e 
profundidade (na direção do centro do 
circulo). Faça outro corte oposto a 
esse primeiro. 

4. Refaça o processo até alcançar 8 
cortes como na foto.

Maquina de fabricar pulseirinhas 
Descobrimos essa atividade no site www.cabaneaidees.com 

Você vai precisar de: 
- 1 pedaço de papelão de mais ou menos 15cm x 15 cm. Ele não pode estar dobrado 

nem marcado e deve ser bem durinho. 
- 7 pedaços de fio da cor que quiser. Quanto maior o fio, maior a pulseira.  
- Lápis ou caneta 
- Tesoura 
- Régua  e prego (ajuda, mas não é obrigatório)

www.vempratoca.com         Instagram @TOCACONTRATURNO 

Instalando os fios 
5. Pegue os 7 pedacinhos de fio, 

corte-os para que fiquem com o 
mesmo tamanho e dê um nó para 
que não se separem. 

6. Passe os fios no buraquinho da 
máquina deixando o nó de um 
lado e os fios soltos do outro. 

7. Passe cada fio em um dos cortes. 

Tecendo 
8. Coloque seu dedo no corte que está vazio e conte: 1, 2 e 3. Esse terceiro fio, você retira e coloca no corte que estava vazio.  
9. Repita a operação e a pulseirinha vai começar a sair por baixo! 
10. Veja aqui como tecer  

https://www.youtube.com/watch?v=AAsU-vd_Oxw Atenção! Sempre conte para a mesma direção para que a trança se faça. Se você fizer hora para um lado, hora para o outro, a pulseirinha vai se desmanchar! 
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