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Casas modernas minecraft pe

Minecraft é para muitos jogos de construção. E uma das coisas mais legais é construir uma casa cheia de personalidade! Neste artigo reunimos algumas ideias muito legais para você se inspirar! Confira abaixo! 1. Medieval House Minecraft: Como construir um pequeno tutorial de casa medieval Todo mundo já viu algumas casas
medievais em Minecraft. Geralmente são feitos de pedra, mas alguns preferem variações de madeira. Eles geralmente tinham torres, lareiras e todas as características que deveriam ter um bom lugar para morar na Idade Média. Essa ideia, que você pode ver no vídeo, é uma mistura de algumas das ideias comuns vistas no jogo.
Mistura pedra e madeira, traz uma simplicidade confortável e vai agradar todos os tipos de jogadores. É muito parecido com jogos caseiros como Skyrim e The Witcher 3. 2. Casa subaquática É o jogo Aquaman ou Bob Esponja e viver sob as ondas do mar! É uma casa muito diferente do padrão, e temos certeza que você nunca pensou
que poderia construir algo assim. Como construí-lo evita que o interior tenha água. Além disso, há um elevador que leva você de volta à superfície sem você se molhar. Em outras palavras, é adequado para quem quer escapar da loucura do mundo em terra firme. 3. Minecraft Tree House 1.14 Starter Tree House Tutorial Quem nunca
sonhou em ter uma casa na árvore?! Bem, é isso. Em Minecraft isso é possível, e nós lhe dizemos que se torna muito legal. Esse tipo de casa não é apenas bonita e diferente, mas também funcional, pois permite que você se defenda melhor do que alguns invasores noturnos inesperados. A única coisa que você precisa prestar atenção
é escolher uma árvore para construir uma casa. Aqui você precisa ter um olhar quase arquiteto, o que pode levar tempo. Ah, e não se esqueça de ter escadas para subir e descer, porque senão você pode acabar preso! 4. Casa Japonesa Como Construir uma Casa do Fazendeiro Japonês | Tutoriais de Minecraft Os fãs da cultura
japonesa vão gostar de construir este aqui. Design é algo único em tudo o que vemos lá fora. De lanternas orientais geralmente a telhados no formato típico que vemos em filmes, anime e mangás representando o Japão. O melhor de tudo, ele é pequeno, não tira muito tempo dos jogadores. Mas é claro que você pode pegar a base e
expandi-la, criando uma fortaleza digna do imperador. 5. Cabine em uma casa compacta florestal confortável com terraço! - Tutoriais de Minecraft Se você é mesmo um fã da natureza, temos outras ideias sobre casa. Além de poder viver em árvores, você pode construir cabanas confortáveis no meio da floresta. Pode ser um grande ou
apenas um pequeno barraco para se isolar do mundo minecraft. A casa é equipada com um homem pequeno, onde você pode construir um banco relaxar antes de partir para novas missões e aventuras. Deixe sua imaginação rolar descontroladamente e faça as melhorias que você acha que estão preocupadas! 6. Casas na praia
aqueles que não vivem sem o som do mar, das ondas que quebram na praia vão definitivamente adorar essa ideia. Há alguns ao redor, de casas grandes para casas de ilha. Este que escolhemos é mais simples, mas tem uma pequena piscina que vai agradar a todos os gostos. Ao redor dela estão árvores para quem gosta de viver à
sombra. À noite a luz amarela dá ar quente à varanda, tornando-se outro ambiente para quem gosta de contemplar a paisagem. Mesmo que seja uma paisagem feita com vigas. 7. Minecraft abriga tecnologia e contemporâneo: Modern House Tour Cansado de viver no meio da selva ou na Idade Média? Sem problemas, temos uma ideia
muito moderna que vai agradar aqueles que não são muito fãs do meio rural. Você vai precisar de tijolos, argila, pedra e vidro, além de muita paciência e tempo. Como falamos sobre uma casa grande com um jardim e com um lago privado, certamente levará algumas horas de jogo para sua nova vila estar pronta. Mas garantimos que
vai valer a pena, especialmente se você adicionar uma lareira. Um brinde ao chamado para casa! 8. Tony Stark's Mansion Minecraft Maps: Tony Stark's Mansion (Homem de Ferro/Homem de Ferro) Esta é apenas uma obra de arte da casa minecraft! Já imaginou ser capaz de viver onde o poderoso Homem de Ferro morava? Claro que
a armadura do Tony não estava lá, mas ainda é muito viável investir seu tempo nesta construção. E essa é a única maneira desta casa é: leva dias, talvez semanas para você construí-la. 9. Estação Espacial Como CONSTRUIR UMA ESTAÇÃO ESPACIAL EM MINECRAFT! A estação espacial também pode estar em casa, já que
restam poucos astronautas. Esta é provavelmente a mais difícil desta lista, o que pode não ser um problema para aqueles que têm paciência e gostam de dedicar seu tempo para construir uma casa. Afinal, esta estação é enorme, mas contém tudo o que uma estação deve ter no espaço. Painel de controle, ponte e vistas das estrelas.
Simplesmente se foi mesmo que não tenha gravidade ou contenha monstros alienígenas. 10. Mansão Wayne Minecraft: Mansão BATMAN com BATCAVE! (Mansão Wayne) Se pertencermos à casa do bilionário marvel, é claro que devemos incluir a casa do bilionário dc. Esta é apenas uma das dezenas de variações que a casa de
Bruce já fez em Minecraft. São todos gigantes, têm vários quartos, banheiros e um grande jardim. Mas o que torna isso especial? Assim como você pensa: esta versão ensina como construir uma Batcaverna também! Sim, pode levar um mês para preparar tudo, mas é certo que no final você não quer sair e explorar nada além dessa
casa grande. Um artigo mais imperdível de Minecraft: By Editor Publicado em 30 de julho de 2015 Modern House é uma casa grande moderna construída (ou talvez ancorada) em um mundo infinito. Possui um interior grande e luxuoso construído com dois andares decorados com Moderno. Do lado de fora você pode encontrar uma
piscina, jardim com piscina e heliponto. Definitivamente tem tudo o que você esperaria ter em uma casa grande de algumas celebridades. Criadores: LazyCraft Download Map (MediaFire) Download Texture (MediaFire) Tags: Tags: Tags: Mapas por Editor Publicado em 30 de julho de 2015 Modern House é uma grande casa moderna
construída (ou talvez ancorada) em um mundo infinito. Possui interiores grandes e luxuosos construídos com dois andares decorados com móveis modernos. Do lado de fora você pode encontrar uma piscina, jardim com piscina e heliponto. Definitivamente tem tudo o que você esperaria ter em uma casa grande de algumas
celebridades. Criador: LazyCraft Download Map (MediaFire) Download Textures (MediaFire) Tags: Creation Maps Minecraft é um excelente jogo: freedom. Ele permite que o jogador faça o que quiser, dependendo apenas dos recursos disponíveis. O jogo vale muito da sua criatividade e, claro, tempo livre para construir tudo. Veja dicas
de como criar uma casa moderna em Minecraft, com detalhes de decoração ou não. Como fazer uma corda em Minecraft [Laços]Como fazer uma fundação em MinecraftHouses na casa MinecraftA em Minecraft pode ser quase qualquer coisa: buracos na montanha, estruturas criadas com apenas alguns pedaços de madeira ... O mais
comum é usar blocos de concreto para iniciar a construção básica e inicial, mas nem sempre é fácil fazer concreto em Minecraft.O principal objetivo da casa é ter um lugar para acomodar seu personagem e, por sinal, manter as coisas no peito, bancada você e ter uma cama para dormir. O que você precisa entender é que não há
receita para fazer uma casa e isso se aplica a exemplos tradicionais ou modernos. Não há nada certo ou errado no jogo, o suficiente. Como criar uma casa moderna em MinecraftHá um vídeo no YouTube com um tutorial milimétrico, mostrando uma certa quantidade de material para construir sua casa moderna em Minecraft, mas eles
são apenas isso: um tutorial para você copiar a casa que alguém criou. Se você quer produzir sua própria casa com tons modernos, o máximo que você pode fazer é tentar entender alguns conceitos de minecraft e saber como criar itens específicos no jogo. Abaixo você encontrará alguns links do Tecnoblog sobre como desenvolver
este item que vai ajudá-lo na decoração de todos os tipos. Com muitos desses itens já é possível criar e decorar uma casa muito atraente e diferenciada. Não se limite, use e abuse da criatividade e siga seus próprios gostos. O que é realmente importante é aprender a fazê-lo – e estes são apenas alguns exemplos. Exemplos de casas
modernasNão todos os itens de casas modernas estão em Minecraft. Os sofás, por exemplo, devem ser feitos manualmente, combinados com blocos. Você também pode usar um pequeno quadro adesivo para anexar outros itens à parede e fazer uma marca. Nas casas mostradas na imagem neste texto, por exemplo, muitos dos
recursos listados nos links acima são usados. Além disso, outros elementos naturais em si, como flores e frutas, um ambiente mais moderno para sua casa em Minecraft - saiber como plantar sementes, o que pode ajudá-lo no processo. Processo. Processo.
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