
COLAR FEITO COM ECOLÁPIS DE

COR FABER-CASTELL®



Transforme seus EcoLápis de cor usados em um lindo colar
Atenção, essa atividade requer o acompanhamento de um adulto!

COLAR FEITO COM ECOLÁPIS DE COR FABER-CASTELL®

• EcoLápis usados de diversas cores;  
• Fio de aço, próprio para bijuteria;
• Miçangas;
• Fecho de colar de rosquear;
• 4 travas de metal 1,5mm, próprias    
   para bijuteria. 

MATERIAL NECESSÁRIO 
• Mini retífica com broca de 1mm;
• Serra mini 12 polegadas;
• Base de madeira;
• Alicate para bijuteria;
• Régua

FERRAMENTAS 



COLAR FEITO COM ECOLÁPIS DE COR FABER-CASTELL®

PASS0 1 Com o auxílio de uma régua, meça os lápis (previamente 
apontados) em 4cm a contar da ponta.

PASS0 2

PASS0 3

Apoiado na base de madeira, corte 7 peças de lápis 
de cor,  cada uma medindo 4cm de comprimento. 

Utilize a retífica com broca de 1mm para furar as laterais dos 
lápis previamente cortados. Os furos devem ser realizados a 
0,5cm de distancia do final da peça. 

DICAS
Ao cortar as peças, cuidado para não 
quebrar a ponta do lápis. 
O fio de aço pode ser substituído 
por nylon ou silicone, próprios para 
bijuterias. 



Insira a 2ª trava de metal e prense-a rente ao fecho, 
para evitar que este deslize pelo fio do colar

Com o auxílio do alicate, remova as alças de ambos os 
lados do fecho. 

PASS0 6

PASS0 4

Introduza o fio de aço pelo orifício de um 
dos fechos. Prenda a ponta do fio com a 1ª 
trava de metal e prense-a com o auxílio do 
alicate para que a peça fique presa ao fio, 

impedindo-o de passar pelo orifício do fecho. 

Coloque os lápis, encaixando na outra 
extremidade do fio de aço.

Intercale as peças de lápis de cor com  as miçangas, 
sendo 1 ou 2 miçangas para cada peça de lápis.

PASS0 5

PASS0 7
PASS0 8



Insira a outra metade do fecho. Prenda 
a ponta do fio com a 4ª trava de metal e 
pressione-a com o auxílio do alicate para 
que a peça fique presa ao fio, impedindo-o 
de passar pelo orifício do fecho.

Deslize a 3ª trava de metal e prense-a 
rente ao fecho, para evitar que este deslize 

pelo fio do colar.

Após inserir todas as peças de lápis, insira a 3ª 
trava de metal.  

PASS0 10

PASS0 11

PASS0 9
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Sign up for the TerraCycle Brigades at www.terracycle.com



SEU COLAR ESTÁ PRONTO PARA SER USADO!


