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•Pegue dois bastões de madeira. Eles devem ter mais ou menos o comprimento de seu antebraço, a distância de
seu cotovelo ao pulso ou cerca de 1.9 a 2.5 cm de diâmetro. Se quiser, você pode pintá-los de preto ou outra cor
para que tenham uma aparência mais ameaçadora. Mas deixar a madeira intacta também pode ser uma boa ideia.
Cada bastão deve ter cerca de 30 cm, se você tiver menos que 1.80 cm, e cerca de 40 cm se for mais alto, pois o
Nunchaku deve poder dar a volta em seu corpo. Se eles forem pequenos demais, será complicado utilizá-los de
maneira eficaz.Se não conseguir encontrar dois bastões ou pedaços de madeira nestas dimensões, você pode pegar
uma vareta maior e utilizar uma serra de mão, uma serra "vai e vem" ou uma serra de fita para cortá-la em dois
pedaços.

2
Separe 0.6 m de corda. A corda ou corda de couro cru deve possuir pelo menos 0.6 m de comprimento, ou até
maior se você for mais alto que 1.8 m. A melhor opção é comprar corda trançada de náilon ou comprar mais
corda e cortá-la até que chegue no comprimento necessário. Isto não significa que você precisa ter 0.6 m de
corda entre cada nunchuck; você terá menos pois será necessário amarrar cada ponta da corda aos bastões.
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Faça um buraco na parte de cima de cada bastão. O buraco deve ser largo o suficiente para inserir a corda e
entrar ao menos 3.8 cm na parte superior de cada bastão. Use uma furadeira 3/8 ou até mais fina, dependendo do
diâmetro de seu Nunchaku.
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Faça um buraco ainda menor através do lado de cada bastão. Agora, você deve conseguir fazer um buraco
bem pequeno num lado de cada bastão, para que a corda possa ser passada por ele e pelo orifício de cima,
fixando-a. Este buraco deve chegar ao buraco principal de forma que a corda passe facilmente por ele, com
distância 2.5 cm da parte superior de cada bastão; se o buraco for muito perto da parte de cima, a corda pode
abrir o buraco e sair dele após usar com frequência.

5
Passe uma ponta da corda pelo buraco lateral e faça com que ela saia pelo buraco superior de um dos
bastões. Depois, amarre-a bem para fixá-la. Certifique-se de deixar espaço suficiente (ao menos uns 5 cm)
para poder amarrar com firmeza a ponta da corda.

1.6
2.Repita o processo com a outra ponta da corda. Agora que você já prendeu uma ponta da corda ao
bastão de madeira, é possível fazer o mesmo com o outro.

7
Encha os buracos superiores com cola. Use cola normal ou cola maluca para dar estabilidade ao
Nunchaku e prender a corda no lugar.

8
Pronto! Basta esperar alguns minutos para que a cola seque e você pode usar seus nunchucks! Se quiser,
é possível até aprender algumas técnicas de Nunchaku.

