
Porta-chaves de parede artesanal com lettering

Toda a gente sabe como é andar à procura das chaves freneticamente antes de sair de casa, especialmente
quando temos um compromisso importante.

Com este porta-chaves de parede artesanal não vai ser preciso procurar mais e as tuas chaves passarão a estar
guardadas num utensílio prático e bonito.

45 MIN

https://www.staedtler.com/pt/pt/


Um artigo de Vera

Instruções passo a passo

Para o teu porta-chaves de parede podes mandar cortar
uma placa de madeira numa loja de bricolage (p. ex.,
uma placa de contraplacado) ou cortar placas ou barras
de madeira usadas e uni-las com cola adequada. 
Descarrega o molde com o bonito lettering “Welcome”.
Nas definições da impressora ajusta a inscrição para o
tamanho mais adequado para o teu porta-chaves de
parede e imprime-na numa folha A4.

Em seguida, fixa o molde na metade de cima do porta-
chaves usando fita crepe. 
Usa uma esferográfica para traçar todas as linhas do
lettering com alguma força, para que fiquem marcadas
na madeira do porta-chaves.
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Retira o molde e verifica se todas as linhas ficaram bem
marcadas na madeira. 
Agora traça todas as linhas exteriores visíveis que
ficaram marcadas com o marcador Lumocolor
permanente duo em preto. O melhor será usares a
ponta mais fina “F”.
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Com o marcador Lumocolor permanent de ponta
redonda espessa podes, em seguida, preencher os
pontos ainda em branco no interior do lettering e pintar
as letras.
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No lado de trás do porta-chaves podes fixar pequenos
ganchos para pendurar (camarões), usando um martelo.
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Distribui os ganchos para as chaves de modo uniforme
na parte da frente do porta-chaves, por baixo da
inscrição “Welcome” e assinala as posições com um
lápis.

Fixa todos os ganchos no porta-chaves com a ajuda de
parafusos e uma chave de fendas.
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Se preferires pendurar o porta-chaves só por um ponto
de fixação, podes enfiar um cordel resistente nos
orifícios dos ganchos na parte de trás e dar um nó no
cordel. 

Só falta pendurar e já está!
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Resumo do material



Material necessário!

Produto N.º art. Quantidade

Lumocolor  permanent duo 348 Marcador permanente de ponta dupla
com ponta redonda e de bisel - Single black

348 B-9 1

Lumocolor  permanent marker 352 Marcador permanente com ponta
redonda - Single black

352-9 1

Noris  120 Lápis - Single HB 120-2 1

Também necessita:

Tábua de madeira ou barras/placas de madeira unidas com cola, 2x camarões com pregos
pequenos, 3x ganchos para chaves/ganchos de pendurar roupa pequenos com parafusos

adequados, chave de fendas, opcional: cordel resistente

®

®

®

https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/marcadores/marcador-permanente/lumocolor-permanent-duo-348-marcador-permanente-de-ponta-dupla-com-ponta-redonda-e-de-bisel-m348/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/marcadores/marcador-permanente/lumocolor-permanent-marker-352-marcador-permanente-com-ponta-redonda-m352/
https://www.staedtler.com/pt/pt/produtos/l-pis-e-acess-rios/l-pis/noris-120-l-pis-m120/

