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Para fazer este fecho simples precisamos de 
cortar 5 cm de arame de 1mm. Os fechos tam-
bém podem ser feitos com o arame 0,8mm mas 
como têm de suportar o peso de toda a peça, 
normalmente são feitos com um arame um 
pouco mais grosso.

Primeiro fazemos uma pequena argola na pon-
ta do arame, com o alicate de pontas redondas.

Depois prendemos o arame na parte mais larga 
do alicate para fazer uma curva maior. O cen-
tro desta curva é a cerca de um terço do com-
primento do arame, do lado em que fizemos 
a pequena argola. Curvamos o arame até as 
duas pontas praticamente se tocarem.

Por fim fazemos outra pequena argola na ponta 
oposta do arame.

Se quisermos um fecho mais decorativo 
podemos usar um arame maior e enrolar uma 
espiral em caracol na segunda ponta em vez de 
uma argola simples.

E ao lado vemos o fecho pronto a ser adicio-
nado à nossa peça.

Na ponta oposta do colar ou pulseira devemos 
prender uma argola de tamanho médio onde 
este fecho irá encaixar.
Para finalizar devemos martelar o componente 
com um martelo de nylon para endurecer o 
metal e fortalecer o fecho.

Como fazer um fecho simples para colar ou pulseira

Para terminar uma pulseira ou colar falta-nos um componente essencial: o fecho.

Uma das vantagens dos fechos artesanais é que podemos fazer vários modelos diferentes para 
condizerem com os componentes utilizados numa peça.

Componentes básicos de bijutaria em arame
Parte 3
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O fecho em S é uma variante do que vimos 
anteriormente. Em vez de uma ponta curva tem 
ambas as pontas curvas. Este componente é 
muito versátil porque pode ser utilizado tanto 
como fecho como corrente e porque permite 
prender em ambos os lados.

Para fazer este fecho precisamos de cortar 7 a 
10 cm de arame de 1mm.

Primeiro fazemos uma pequena argola em cada 
uma das duas pontas do arame, viradas para 
lados opostos.

Depois prendemos o arame na parte mais larga 
do alicate para fazer uma curva maior. O centro 
desta curva é a cerca de um quarto do com-
primento do arame. Curvamos o arame até as 
duas pontas praticamente se tocarem.

Por fim fazemos outra curva larga na ponta 
oposta do arame, no sentido inverso à primeira.

E ao lado vemos o fecho pronto a ser adicio-
nado à nossa peça.

Para finalizar devemos martelar o componente 
com um martelo de nylon para endurecer o 
metal e fortalecer o fecho.

Como fazer um fecho em S
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Por vezes necessitamos de um fecho pequeno 
mas resistente. O fecho duplo é ideal para es-
tes casos.

Começamos por cortar 8 a 10 cm de arame de 
0,8 ou 1mm e dobramos o arame precisamente 
a meio utilizando a zona mais fina do arame de 
pontas redondas.

De seguida fazemos uma peqena argola em 
cada ponta do arame. Ambas as argolas são 
perperdiculares à dobra do centro do arame e 
paralelas entre si.

O passo seguinte é prendemos as duas 
metades do arame na parte mais larga do ali-
cate para fazer uma curva larga. O centro desta 
curva é aproximadamente a meio do arame. 
Curvamos o arame até as duas pontas pratica-
mente se tocarem.

Por fim dobramos a dobra central ligeiramente 
para fora para facilitar a entrada do fecho na 
argola. 

E vemos ao lado o fecho pronto a ser adicio-
nado à nossa peça.

Como fazer um fecho duplo


