
Návod k vytvoření řetízku 

s abecedou a řetízku na počítání 

 

Na výrobu řetízku s abecedou s řetízkem na počítání a se jménem budete 

potřebovat: 

o 1 kroužek na klíče 

o 3 m šňůrky (PP-polyesterové šňůrky) 

o 1 korálek s motivem 

o barevné dřevěné korálky 

o volitelně 2 bezpečnostní korálky 

o kostky s písmenky pro složení požadovaného jména a celé abecedy 

 

Potřebovat budete i toto malé náčiní: 

o nůžky 
o zapalovač 
o pinzeta 

Návod k vytvoření řetízku 

s abecedou a řetízku na počítání 

Krok 1: Experimentování s korálky 

Rozmyslete si jeho design. Přichystejte si materiál na řetízek s abecedou s 
řetízkem na počítání a se jménem. Přesouvejte korálky a kostky s písmenky tak 
dlouho, dokud nebudete spokojeni. 

Tip: U řetízků se jménem a s abecedou je na konci každého vždy bezpečnostní 
korálek. Má větší dírku, ve které se může schovat uzlík. 

Naopak u řetízku na počítání není bezpečnostní korálek vhodný. Protože korálky 
řetízku na počítání by mělo dítě samo posunovat sem a tam a neměly by zůstávat 
pevně na jednom místě. V našem příkladu jsme navíc na řetízek na počítání použili 
větší korálky, aby se daly snáze uchopit. 

Dbejte také na to, abyste na řetízek na počítání použili delší šňůrku, než kolik 
použijete korálků. Na konci totiž budete potřebovat několik centimetrů volně 
viditelné šňůrky. Jen tak se dají korálky na konci posunovat sem a tam. 

  



Krok 2: Připevnění kroužku na klíče 

Jste už se svým designem spokojeni? Skvěle! Začneme s prvním řetízkem: řetízkem 

se jménem. Přeložte nadvakrát dostatečně dlouhý kus PP-polyesterové šňůrky. 

Vzniklou smyčku protáhněte zezadu kroužkem na klíče a poté ji vytáhněte zepředu z 

kroužku. Vznikne tak uzlík. 

Krok 3: Příprava navlékání 

Pro snazší navlékání korálků doporučujeme malý trik: Roztavte lehce jeden konec 

šňůrky zapalovačem a zmáčkněte jej co nejvíce na plocho – např. pomocí pinzety. 

Nyní přivařte opět zapalovačem druhý konec poněkud odsazeně. 

Krok 4: Navlékání dřevěných korálků 

Nyní navlékneme řetízek se jménem. Je vhodné ještě nenavlékat bezpečnostní 

korálek. Existuje totiž malý trik, aby držel ještě pevněji. Odtáhněte oba konce šňůrky 

opět od sebe a vytvořte jednoduchý uzlík na dřevěném korálku, který je navlečený 

před bezpečnostním korálkem. 

Krok 5: Závěrečný uzlík na konci řetízku s korálky 

Přetáhněte nejprve s trochou síly bezpečnostní korálek malým otvorem nejprve přes 
jednoduchý uzlík. Za korálkem pak vytvořte velmi pevný dvojitý uzel. 

Opatrně odstřihněte konce šňůrky. Svařte uzel zapalovačem a stiskněte jej prsty 
dohromady. Pomocí pinzety zatlačte svařený dvojitý uzel do otvoru v 
bezpečnostním korálku. 

Krok 6: Řetízek s abecedou 

V případě řetízku s písmenkovými korálky postupujte obdobně. Opakujte tedy kroky 

2 až 5 s kostkami s písmenky a případně i s dalšími korálky řetízku s abecedou. 

Krok 7: Řetízek na počítání 

U řetízku na počítání budete v zásadě opakovat kroky 2 až 4 – ovšem s tím zásadním 
rozdílem, že záměrně necháte několik centimetrů šňůrky viditelné, tedy je 
ponecháte volné, aby se daly korálky posunovat sem a tam. I v tomto případě 
zůstane dvojitý uzel na konci šňůrky s korálky viditelný. I zde svařte uzel dohromady 
zapalovačem, aby dobře držel. 

Přejeme vašemu dítěti hodně zábavného a hravého učení s vlastním řetízkem s 
abecedou a s řetízkem na počítání! 
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