
 
  



Roligt lärande på språng: 

ABC-band med räkneband och namn 

Håller någon du känner på att skolas in? Det är fantastiskt! Ett personligt ABC-band 
med räkneband och namn är en underbar gåva till alla som vill lära sig alfabetet. 
Tack vare nyckelringen kan man fästa detta praktiska pärlhantverk på, till exempel, 
barnets skolväska eller pennfodral. På så sätt kan barnet lekfullt lära känna alfabetet 
och alla tal upp till 20. Denna pysselguide visar dig hur du gör ditt eget personliga 
räkneband med alfabetsband och namnband. 

ABC-band och räkneband kan vara långa, men är lätta att göra. Planera ca 20 minuter 
för detta pyssel. Vi tror att du kommer gilla det! 

Om du vill inte har så mycket tid för pyssel rekommenderar vi att du skapar en 
nappkedja för bebisar. Ta även en titt på våra andra pysselinstruktioner för barn-
tillbehör. Schnullerkettenladen erbjuder dig passande, färgstarkt pysselmaterial. 

Du behöver detta pysselmaterial för ett ABC-band med räkneband och namn: 
 

 

o 1 nyckelring. 

o 3 m snöre (PP-snöre) 

o 1 motivpärla 

o färgglada träpärlor 

o 2 säkerhetspärlor vid behov 

o bokstavstärningar för önskat namn och hela alfabetet 

 

Dessa små verktyg behöver du: 

 

 sax 

 

 tändare 

 

 pincett 

 

  



Pysselinstruktioner 

Steg 1: Experimentera med pärlorna 
 

 

Fundera över din design. Du lägger då ut pysselmaterialet för ditt ABC-band med 
räkneband och namn. Flytta dina pärlor och bokstavstärningar tills du är nöjd. 

Tips: För namnsträngen och ABC-strängen finns en säkerhetspärla i slutet av varje 
sträng. Denna har ett större hål där knuten kan gömmas. 

När det gäller pärlsträngen i räknebandet är en säkerhetspärla inte till någon hjälp, 
eftersom pärlorna i räknebandet ska kunna skjutas fram och tillbaka av barnet — och 
inte sitta fast på sin plats. I vårt exempel har vi också använt större pärlor för 
räknebandet för att göra dem lättare att greppa. 

Observera också att för räknebandet använder du mer snöre än pärlor. Några 
centimeter snöre ska synas, annars kan pärlorna inte skjutas fram och tillbaka. 

Steg 2: Fäst nyckelringen 
 

 

  



Är du nöjd med din design? Bra! Vi börjar med den första strängen: namnbandet. 

Lägg en tillräckligt lång bit PP-snöre dubbelt. För slingan genom nyckelringen 

bakifrån och dra sedan tillbaka den framifrån över nyckelringen. Du har nu gjort en 

knut. 

Steg 3: Förbereda trädningen av pärlorna 
 

 

För enklare trädning av pärlorna rekommenderar vi ett litet knep: Smält försiktigt 

en av ändarna med en tändare och tryck den så platt som möjligt, vid behov med 

hjälp av en pincett. Använd nu tändaren för att svetsa fast den andra änden, något 

förskjutet. 

Steg 4: Att träda på träpärlorna 
 

 

Nu är det dags att träda på pärlorna på namnbandet. Vi rekommenderar att inte ta 

bort säkerhetspärlan ännu. För det finns ett litet knep som gör att den sitter fast 

ännu bättre. Dra ihop de två ändarna av snöret igen och gör en enkel knut på 

träpärlan, som ligger framför säkerhetspärlan. 

  



Steg 5: Den sista knuten vid på änden 
 

 

Med lite kraft drar du först säkerhetspärlan med den mindre öppningen över den 
enkla knuten. Gör sedan en mycket solid dubbelknut bakom dem. 

Skär försiktigt av snörändarna. Svetsa knuten med tändaren och kläm ihop den med 
fingrarna. Tryck in den svetsade dubbelknuten i hålet på säkerhetspärlan med 
pincett. 

Steg 6: ABC-bandet 
 

 

Gör detta på samma sätt som pärlsträngen i ABC-bandet. Upprepa steg 2 till 5 med 

dina bokstavstärningar och, om du så vill, andra pärlor i ABC-strängen. 

  



Steg 7: Räknebandet 
 

 

Upprepa i princip steg 2 till 4 för räknebandet — med skillnaden att du medvetet 
lämnar några centimeter snöre synliga, så att pärlorna kan skjutas fram och 
tillbaka. Även här är dubbelknuten vid pärländen synlig. Svetsa knuten med 
tändaren så att den håller. 

Vi hoppas att ditt barn har roligt vid inlärningen med sitt eget ABC-band med 
räkneband! 
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