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Organizador de Bijuterias

Tempo aproximado: 3 horas e 10 min.
Indicação: Público em Geral
Carina Cristina Agnes Calegari

Materiais
- papelão com dimensões aproximadas de 16
cm x 35 cm ou caixa de sapatos
- cola branca ou isopor
- cola quente
- estilete
- tesoura
- régua
- lápis
- papel de presente
- 03 miolos de rolos de papel alumínio
- fita para enfeitar (optativo)
Neste passo a passo utilizou-se uma caixa de
sapatos.
Recortou-se com a tesoura a tampa da caixa
com aproximadamente 16 x 35 cm.
As bordas da tampa devem ficar bem
alinhadas após o corte.

Com o papel de presente ou uma estampa,
caso preferir, cobrir com cola a tampa da
caixa (frente e verso), deixando-a secar.

Com um dos miolos dos rolos de alumínio,
com lápis e régua, faça marcações de 10 em
10 cm. Finalizadas as marcações, recorte com
estilete, transformando-os em pequenos
rolinhos.
Obs.: Pode-se utilizar, em vez do miolo do
rolo de alumínio, um miolo de rolo de papel
higiênico, sendo necessários três neste caso.
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Com cola, cubra os rolos com o papel de
presente ou com a estampa.
Com o restante do papelão que sobrou faça
pequenos círculos com o lápis conforme a
figura ao lado, cortando-os com tesoura.
Esses círculos irão servir para cobrir as
extremidades abertas dos rolos.

Os círculos deverão ficar por fora da base do
rolo. Para isso, recortam-se as beiradas até que
os círculos caibam dentro do rolo, logo em
seguida passe cola.
Passe cola quente na base nos três pequenos
rolos já pronta anteriormente.

Se preferir, pode-se colocar uma fita nos
extremos para enfeitar, conforme mostra a
figura ao lado.
Com os três rolos pequenos colados na base, é
hora de passar cola branca por cima dos
círculos pequenos da base e colar os outros
dois rolos de alumínios deitados por cima dos
mesmos.

Para reforçar, passe cola quente nas
extremidades de cada rolo, para não correr o
risco de descolar e suas bijuterias cair.
Com a base pronta, seca, é hora de organizar as
bijuterias.
Veja como ficou lindo!

