
Când moare o persoană 
 apropiată (2)

trei fire cu o lungime de circa 1 metru, de culori diferite. Selectează primul fir (firul B) de culoarea
potrivită pentru tot ceea ce ai experimentat deja în viață, poate culoarea ta favorită. Selectează al
doilea fir (firul C), de data aceasta de culoarea potrivită pentru tot ceea ce va urma să apară în
viața ta. Al treilea fir (firul A) trebuie selectat de culoarea potrivită cel mai bine pentru persoana cu
care vrei să stabilești o legătură specială. Acest fir se va afla mai târziu la interiorul brățării, doar
tu vei ști despre existența sa, fără ca altcineva din exterior să îl vadă.
Bandă adezivă și foarfecă

Pentru a-ți confecționa brățara de legătură ai nevoie de:

Cum poate menține legătura copilul dumneavoastră
după un deces, cu „brățara de legătură"

1) Așază cele trei fire de culori diferite unul lângă
celălalt și înnoadă-le la capătul de sus – trebuie
lăsat un rest de fir de circa 10 cm în partea de
sus.

2) Înainte de a începe să le legi, firele trebuie
fixate cu o bucată de bandă adezivă pe blatul
mesei. Este important ca firele să fie fixate,
înainte de a începe să faci nodurile.

3) Începe cu firul B (stânga) și așază-l peste firul A
din mijloc, ghidează-l prin spatele firului A,
pentru a face un nod. Atenție: firul A, în jurul
căruia se face nodul, rămâne mereu în mijloc și
trebuie să fie mereu bine întins. Asigură-te că
nodul este tras în sus bine de tot. Apoi așază firul
B la loc.

4) Acum e rândul firului C (dreapta). Așază firul C
peste firul A, ghidează-l prin spatele firului A,
pentru a face un nod. Nu uitați din nou să
strângeți bine și așezați firul C la loc.

5) De acum înfășurați alternant firul B și firul C,
până când brățara are lungimea dorită.

La final trebuie să mai rămână încă circa 10 cm de fire, ce se împletesc și apoi se înnoadă. Același
lucru se face cu firele de început fixate. Și gata: brățara de legătură confecționată manual este
finalizată.


