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Habilidade Fabricante (Maker) 

A Habilidade Fabricante permite que você crie itens para sua classe. Assim você pode 
criar qualquer item da sua classe exceto os seguintes itens: 

  
-6 ou mais leveis abaixo do seu level atual 
-Itens Comuns (Capas, Luvas de Trabalho) 
-Que excedam o limite de level da sua Habilidade de Fabricante (75 para o level 1, e 
105 para o level 2) 
 
A Habilidade Fabricane lhe dá uma vantagem sobre os NPCs ou em equipamentos 
dropados, porque você terá muito mais controle na produção do item. 

 

Como Conseguir a Habilidade Fabricante 

 
Qualquer classe com exceção dos Aprendizes pode ter a habilidade.  

Level 1 

 Você deve estar no level 45 para conseguir a Habilidade Fabricante level 1. 

A Habilidade Fabricante pode ser adquirida pelo NPC Moren, encontrado na Loja de 
Armas e Equipamentos de Magatia. Quando você for falar com Moren, ele lhe dará 
três missões que você deve completar 

1. Vá ver o NPC Hughes que pode ser encontrado na sala secreta na torre de Orbis 
no andar B2. Ele irá lhe ensinar uma das três aulas. Preste atenção para 
responder à prova futuramente. 

2. Vá ver o NPC Carson, o Alquimista. Carson pode ser encontrado no prédio da 
Sociedade Zenumista. Novamente, Carson lhe ensinará uma das três aulas. 
 

3. Volte e fale com Moren e ouça sua aula.  
 

Assim que você completar as três aulas, fale com o NPC Moren novamente, ele irá lhe 
fazer três perguntas. O quis é relativamente fácil de se responder. Parabéns, agora 
você possui a habilidade de Fabricante! 

  

Level 2 

Você deve estar no level 75 para conseguir a Habilidade Fabricante level 2. 
 
Volte para Magatia e converse com o NPC Moren. Ele lhe dará uma missão para criar 
um “Cristal de Monstro Intermediário 1. Junte 100 drops etc de algum monstro entre 
os leveis 71~80, e crie seu cristal de monstro. O melhor lugar pra fazer isso são os 
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Homunculus. Depois de conseguir o cristal, volte e fale com o NPC Moren para 
conseguir a habilidade no level 2 
 
Nota: HÁ uma chance de falha nessa quest. Moren NEM SEMPRE aceita o seu cristal. 
Eu consegui na terceira tentativa,  e outras mais de seis vezes...apenas continue 
tentando! 

  

Level 3 

Você deve estar no level 105 para conseguir a Habilidade Fabricante level 3. 
 
Novamente vá falar com o NPC Moren. Moren irá começar uma longa conversa. Assim 
que ele terminar, converse com ele novamente  e ele lhe entregará um pedaço de 
papel. Agora eis o item que você deverá criar: Uma bigorna de ouro! Abra sua janela 
de Fabricante e faça o seguinte: 
 

1. Selecione a opção ETC. do primeiro menu. 
2. Selecione a opção ETC do segundo menu. 
3. Combine 6 placas de ouro, 2 placas de ferro, 1 Lítio e o pedaço de papel. 
4. Clique em criar para fazer a bigorna de ouro 
5. Fale com o NPC Moren. 

 
 

Moren lhe dará a habilidade Fabricante Level 3 

Melhor momento para se criar itens 

A menos que você queira fazer um equipamento razoável e conseguir todos os 
materiais sozinho, a Habilidade Fabricante se torna cara. A melhor hora para se usar é 
a partir do level 90. Pois é a partir desse level que começa a ficar mais difícil conseguir 
equipamentos, e como já é um level alto não chega a ficar tão caro na questão dos 
gastos. 

Guia rápido de como se criar um item 

A Habilidade Fabricante se encontra na Aba de Habilidades de Aprendizes, junto com 
Pés Leves, Cavaleiro dos monstros, etc... 

Dê dois cliques na habilidade e você verá essa janela: 
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O primeiro Menu lhe permite a opção do item que você deseja criar, sendo eles: 

Cristal de Monstros, Jóias Avançadas, Armas, Equipamentos (Calçados, Macacões, 
Luvas, Chapéus...) 
 

O segundo Menu lhe permite escolher o item específico que você deseja criar.  

Todos os equipamentos necessitam pelo menos um tipo de Cristal de Monstro e um 
tipo de Pó Mágico.  

Armas requerem placas, e outras coisas requerem outras jóias refinadas. 

Simples, basta juntar os requisitos e clicar no botão “Criar”. 

 

Cristais de Monstros e Pós Mágicos 

 
Cristais de Monstros são obtidos pela combinação de 100 drops de etc de um monstro 
de um certo level. Aponte o mouse sobre o Cristal de Monstro para ver o level dos 
monstros que precisam ser caçados. 

Você pode criar cristias de monstros também atravéz da quebra de itens.  

Nota: Nenhum monstro de Zipangu, Showa ou Singapura lhe permite a fabricação de 
cristais de monstro) 

Pós Magicos são usados para pintar, colorir, ou tingir seu item. Roupão Anakamoon 
Preto? Pó Preto. Calas Branco? Pó Branco.  

Os Pós Mágicos têm a mesma drop rate que os minérios e jóias.  
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Quebrando um item 

Essa opção ainda não está funcionando no MapleStory Brasil. Mas basta você abrir a 
sua janela de Fabricante e escolher a opção “Quebrar”. Coloque o item que você 
deseja quebrar e pronto. Você apenas pode quebrar itens que possam ser criados. 
Quebrar qualquer outra coisa irá destruiro  item. Quebrar itens apenas lhe dará cristais 
de monstros. Estimuladores, jóias e outros ingredientes são perdidos. 
 

Vantagem na criação de itens 

Cada item tem um potencial para 2 tipos de modificadores. Os Estimuladores e os 
soquetes de Jóias. O Estimulador aleatóriamente irá afetar uma propriedade do seu 
item, mas ele adiciona 10% de chance de falha no processo de criação, é como se fosse 
um pergaminho de 90%, pra facilitar o entendimento.  

Caso você tenha alta DESTREZA, SORTE ou INTELIGENCIA, você é sortudo, porque você 
terá o atributo “Mãos” em alta, e isso reduz a chance do estimulador falhar. 

Soquetes de Jóias são a parte mais interessante da habilidade Fabricante. Os soquetes 
de jóias lhe permitem adicionar certas jóias, aumentando alguns atributos do seu item. 
O problema é que você pode acidionar apenas um tipo de jóia por item e seus 
soquetes de jóias são limitados de a cordo com o seu level de fabricante: 

  
Level 1 – 1 Soquete 
Level 2 – 2 Soquete 
Level 3 – 3 Soquete 

 
Há também um espaço para um quarto soquete, mas ainda não há um item que 
permita isso.  
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As jóias são as seguintes: 

Jóia Estatística Bônus 
Básico 

Bônus 
Intermediário 

Bônus 
Avançado 

Condições 

Diamante + Ataque 
com arma 

+1 +2 +3 Somente 
em armas 

Safira + Ataque 
com magia 

+1 +2 +3 Somente 
em armas 

Granada + Precisão +2 +3 +5  

Opala + Esquiva +2 +3 +5  

Água-
Marinha 

+ Salto +1 +2 +3  

Ametista + 
Velocidade 

+1 +2 +3  

Topázio + HP +10 +20 +30  

Esmeralda + MP +10 +20 +30  

Ônix + ou – 
Random 

+1 +2 +3 Att, M Att, 
Velocidade 
ou Salto 

Cristal 
Negro 

+ ou – 
Random 

+1 +2 +3 FOR, DEX, 
INT, SOR, 
Precisão ou 
Esquiva 

Cristal da 
Força 

+ FOR +2 +3 +5  

Cristal da 
Destreza 

+ DES +2 +3 +5  

Cristal da 
Sabedoria 

+ INT +2 +3 +5  

Cristal da 
Sorte 

+ SOR +2 +3 +5  

Cristal 
Secreto* 

- Level 
Requerido 

-1 -2 -3 Atualmente 
indisponível 
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*O Cristal Secreto funciona assim: Se você criar uma Varinha fênix (Level 78) com um 
Cristal Secreto Avançado, você poderá usá-la no level 75! 

 
Então é possível criar uma arma com 6 ATT arma clean (sem usar o estimulador), mas 
claro, você teria que ser absurdamente sortudo, para isso: 

Faça uma arma com um Diamante Avançado, e um Ônix Avançado. Se o random cair 
em Ataque com Arma, considere-se rico. 
 

Outra coisa importante é que você deve juntar 10 minérios da jóia que você deseja e 
refiná-los no NPC. Então use sua Habilidade Fabricante para refiná-la. Refine 10 Jóias 
Básicas para criar uma Jóia Intermediária, e 10 jóias intermediárias para criar uma Jóia 
Avançada. 

Você também tem uma pequena chance de refinar uma única jóia em uma Jóia de 
nível superior. E a porcentagem é mais ou menos assim: 

  

1 Jóia tem a chance de fazer... 1 Básica 85% 

1 Jóia tem a chance de fazer... 1 Intermediária 10% 

1 Jóia tem a chance de fazer... 1 Avançada 5% 

10 Básica tem a chance de fazer... 9 Básica 10% 

10 Básica tem a chance de fazer... 1 Intermediária 85% 

10 Básica tem a chance de fazer... 1 Avançada 5% 

10 Intermediária tem a chance de fazer... 9 Intermediária 10% 

10 Intermediária tem a chance de fazer... 1 Avançada 90% 

  
Cristais de DES, FOR, INT, SOR, Onix e Cristais Negros têm uma porcentagem diferente: 
 
 

  

1 Jóia tem a chance de fazer... 1 Básica 90% 

1 Jóia tem a chance de fazer... 1 Intermediária 9% 
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1 Jóia tem a chance de fazer... 1 Avançada 1% 

10 Básica tem a chance de fazer... 9 Básica 10% 

10 Básica tem a chance de fazer... 1 Intermediária 89% 

10 Básica tem a chance de fazer... 1 Avançada 1% 

10 Intermediária tem a chance de fazer... 9 Intermediária 75% 

10 Intermediária tem a chance de fazer... 1 Avançada 25% 

 

Essas porcentagens SÃO afetadas pelo level da sua Habilidade Fabricante. As 
porcentagens listadas são para a habilidade fabricante no level 3. As porcentagens 
intermediárias > avançadas parecem se inverter com a habilidade Fabricante em leveis 
inferiores. 

Há também uma especulação sobre o atributo mãos afetar nessa porcentagem, mas 
isso não é confirmado.  

Finalmente, refinar e melhorar jóias tem um custo:  
 

110,000 para refinar uma jóia em uma básica 
330,000 para refinar uma básica em uma intermediária 
550,000 para refinar uma intermediária em uma avançada 
 
 

O Atributo Mãos 

Mãos era um atributo sem um aparente uso que podia ser encontrado nos detalhes da 
sua janela de status. O atributo Mãos é calculado pela adição da sua DEX, INT e SOR 
juntos.  
Exemplo: Mago com 40 INT, 8 SOR e 4 DES, terá 52 no atributo Mãos. 
 
 
O que são equipamentos Reversos e Atemporais? 
Itens Reversos e Atemporais são incrivelmente poderosos que upam junto com você. 
Quando esses equipamentos ganham um level, eles ganham atributos. (Nota: Assim 
que você equipa um Reverso ou Atemporal, ele se torna IMPOSSÍVEL DE TROCAR). No 
Brasil MapleStory, equipamentos Atemporais são impossívels de se conseguir, pois 
eles precisam de um drop do Rosachu (Pink Bean) para ser criados. 

Assim também para os equipamentos Reversos, que precisam de muitos materiais, 
incluindo Peças do Tempo que são encontradas de monstros do Templo do Templo. 
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Ferro Mágico de Gordon 
O NPC Stan, em Magatia, lhe dará uma missão para que você vá ver o NPC Gordon, o 
sapateiro de El Nath. Assim que você falar com Gordon, ele vai pedir que você junte 
100 Peles de Jr. Yetis. Fale com Gordon e você receberá o “Ferro Mágico de Gordon”. 
Equipe esse item e você poderá fazer 2 pergaminhos: 
“Pergaminho para Aquecimento com Capa 10%” e  
“Pergaminho para Tração com Sapatos 10%”. O pergaminho de capa encantará sua 
capa, seja ela qual for para prevenir que você perca HP em El Nath pelo frio. Enquanto 
o pergaminho fará seu sapato, seja ele qual for, ter o mesmo efeito dos sapatos de 
neve (não deslizando no gelo) 
Ambos os pergaminhos NÃO USAM slots, e podem ser usados em um item sem slots.  
 

Melhores locais para se produzir Cristais de Monstros 
Abaixo uma tabela sugerindo os melhores locais de monstros com um bom ETC Drop. 

 

Cristal Monstro Level Observações Melhor Mapa 

Cristal Básico 1 
(31~50) 

Olho Ártico 40 Boa 
Experiência 

“Calabouço: 
Outro 
Caminho” 

Cristal Básico 2 
(51~60) 

Zumbi 
Operario 

Soldado 
Esqueleto 

57 

 

57 

Zumbis 
dropam livro 
preto 

Esqueletos 
dropam 
pergaminho 
60% att luvas 

Floresta das 
Árvores 
Mortas 

Campo 1,2 ou 
3 

Cristal Básico 3 
(61~70) 

Site 68 Apenas para 
conseguir ETC 
rápido, não é 
bom para upar 
ou pegar 
drops. 

Rua Secreta: 
Somente 
Pessoal 
Autorizado 
(entrada pelo 
Lab. Alcadno 
C2 

Cristal 
Intermediário 
1 (71~80) 

Furizã 

Homúnculo 

80 

73 

Se o loot 
estiver baixo, 
tente pedir à 
outros 
jogadores 

Leafre 

Magatia 
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Cristal 
Indermediário 
2 (81~90) 

Benu 

Enguia (Goby) 

83 

85 

Idem ao acima Leafre 

Estrada Aqua 

Cristal 
Intermediário 
3 (91~100) 

Wyvern 
Vermelho 

97 Idem ao acima Leafre 

Cristal 
Avançado 1 
(101~110) 

Esquelegonte 110 Treine e 
recolha os 
drops 

Leafre 

Cristal 
Avançado 2 
(111~120) 

Esquelogonte 
Ancião 

113 Oura opção 
seria monstros 
do Templo do 
Templo 

Leafre 

Cristal 
Avançado 3 
(121+) 

Guardião 
Esquecido 

Clérigo 
Esquecido 

128 

 

121 

Indisponível no 
Brasil 
MapleStory 

Alameda do 
Tempo 

 
 

Considerações Finais 

A Habilidade Fabricante possui uma variação natural programada junto a ela. Pode ser 
que isso seja afetado pelo atributo Mãos, e pelo level da sua habilidade fabricante, 
mas nada confirmado.  
 

Créditos 

Tradução: Mian 

Autor: Alalme (http://www.basilmarket.com/MapleStory-Guide-Maker-Skill-275.html) 

 

Os status das jóias foram tirados desse post: 

http://forum.nexon.net/MapleStory/forums/thread/3013066.aspx 


