
 
  



Spersonalizowany, uniwersalny i sprzyjający 

rozwoju zmysłów dziecka – własnoręcznie 

utworzony chwytak z imieniem 

Obracanie koralików, przesuwanie pierścieni i dzwonienie dzwoneczkiem o 
przyjemnym dźwięku: chwytak z imieniem to wspaniała zabawka dla niemowlęcia, 
która sprawi, że na twarzy Twojego dziecka zagości uśmiech. Chwytak sprzyja 
rozwojowi zmysłu dotyku i wzroku u dzieci. Możesz połączyć różne elementy, aby 
utworzyć swój indywidualny chwytak. 

Przy odrobinie zdolności manualnych także niedoświadczeni majsterkowicze 
utworzą piękny chwytak w niecałe 30 minut. Jeśli chcesz wcześniej wypróbować 
swoje umiejętności na łatwiejszych akcesoriach dla niemowląt, polecamy naszą 
instrukcję wykonania łańcuszka do smoczka. 

Do utworzenia chwytaka z imieniem potrzebne będą następujące materiały: 
 

 

• 1 drewniany półpierścień 

• 2 minipierścienie bez otworu 

• Kolorowe koraliki drewniane 

• 3 koraliki zabezpieczające 

• 2 koraliki z motywami 

• 1 dzwoneczek 

• Sznurek (sznurek polipropylenowy) 

• lub kawałek sznurka satynowego do nawlekania 

• Kostki z literami wybranego imienia 

 

Potrzebne będą także te drobne narzędzia: 

 

 Nożyczki 

 

Zapalniczka 

 

 Pęseta 

  



Instrukcja wykonania 

Krok 1: Eksperymentowanie z koralikami, pierścieniami i 

dzwoneczkiem 
 

 

Masz już przygotowany materiał potrzebny do wykonania chwytaka? Świetnie! 
Bierzemy się do pracy: teraz potrzebna będzie Twoja kreatywność! Najpierw 
poeksperymentuj z ustawieniem koralików, pierścieni i dzwoneczka. Powymieniaj 
poszczególne elementy, wypróbuj różne kolory i kształty i krok po kroku przybliżaj 
się do swojego wymarzonego chwytaka. 

W naszej instrukcji stosujemy koraliki zabezpieczające. Koralik zabezpieczający ma 
dwa otwory o różnych rozmiarach, aby można było schować pod nim węzeł na końcu 
sznurka. Zapewnia ładniejszy wygląd projektu. Zwróć uwagę na to, aby większy 
otwór leżał na zewnątrz koralika zabezpieczającego. Możesz użyć także innych 
koralików drewnianych. W tym przypadku węzeł będzie widoczny. 

Aby ułatwić nawlekanie, polecamy zastosowanie narzędzia do nawlekania. W tym 
celu odetnij kawałek sznurka lub użyj (jak w naszym przykładzie) kawałka sznurka 
satynowego. Stop końce zapalniczką, aby podczas nawlekania uniknąć strzępienia się 
sznurka. Kolejny kawałek sznurka polipropylenowego będzie potrzebny potem do 
pasma środkowego chwytaka. 

  



Krok 2: Początek sznurka 
 

 

Podoba Ci się Twój projekt chwytaka? Świetnie! Teraz czas zacząć nawlekanie. 
Rozłóż sznurek polipropylenowy podwójnie – aby był nieco dłuższy niż 
przygotowana mini zabawka do chwytania. Wystarczy długość 50 cm. Zamocuj 
narzędzia do nawlekania na pętli. 

Teraz nawlecz najpierw koralik zabezpieczający z większym otworem. Przesuń go 
nieco przed koniec sznurka. Wykonaj teraz węzeł podwójny i odetnij ostrożnie końce 
sznurka nożyczkami. Zespawaj mocno węzeł podwójny za pomocą zapalniczki. 
Przesuń węzły do większego otworu koralika zabezpieczającego. Sprawdź, czy węzeł 
jest stabilnie ukryty pod koralikiem i nie przesuwa się. Mocny węzeł pomoże 
zapewnić bezpieczeństwo Twojego dziecka! 

Krok 3: Nawlekanie sznurka 
 

 

Ten krok na pewno Ci się spodoba, bo Twój chwytak wreszcie przybierze odpowiedni 
kształt. Nawlecz koraliki płaskie, kostki z literami i koraliki z motywami w 
odpowiedniej kolejności – i obserwuj z przyjemnością, jak powstaje Twój chwytak. 
Teraz nawlecz koraliki aż do końca dolnego pasma koralików, które potem połączysz 
z półpierścieniem. 

Liczba potrzebnych koralików zależy od wybranego projektu i długości imienia. Im 
dłuższe imię, tym mniej koralików należy użyć. Zamiast okrągłych koralików możesz 
także użyć koralików płaskich, aby oszczędzić na długości. W ten sposób chwytak 
będzie mieć piękny okrągły kształt. 



Krok 4: Dodawanie minipierścieni 
 

 

Aby dziecko miało jeszcze więcej zabawy, przesuń teraz minipierścienie na 

półpierścień. Można nimi świetnie ruszać i dodatkowo zmotywują Twoje dziecko do 

zabawy. 

Krok 5: Zamykanie chwytaka 
 

 

Teraz możesz przewlec sznurek przez drugi otwór półpierścienia. Do tego celu 
możesz także użyć pęsety. Teraz nawlecz te same koraliki na wystający koniec 
sznurka, jak z drugiej strony półpierścienia. Teraz przetnij pętlę, aby uzyskać dwa 
kawałki sznurka o jednakowej długości. Możesz usunąć narzędzia do nawlekania. 

Wysuń jedno z pasm sznurka z koralika zabezpieczającego. Za pomocą 
wyciągniętego końca sznurka zrób węzeł prosty wokół koralika, który znajduje się 
przed koralikiem zabezpieczającym. Ponownie nawlecz koralik zabezpieczający na 
wcześniej wyciągnięty koniec sznurka. Przesuń koralik zabezpieczający przez węzeł. 
Dzięki temu schowanemu węzłowi dolne pasmo koralików stanie się sztywniejsze. 
Podobnie jak w pierwszym kroku, zwiąż teraz koniec sznurka podwójnie i zespawaj 
go. Przy użyciu pęsety bezproblemowo możesz schować węzeł w koraliku 
zabezpieczającym. 

  



Krok 6: Środkowe pasmo 
 

 

Teraz utwórz środkowe pasmo chwytaka. Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie 
dzwoneczka na dolnym końcu środkowego pasma. Z jednej strony dzwoneczek 
swoim pięknym brzmieniem sprawi dziecku wiele przyjemności, a z drugiej strony 
pozwoli uniknąć zastosowania koralika na dolnym końcu środkowego pasma, do 
którego konieczne byłoby wykonanie dodatkowego węzła, który go podtrzyma.  

Złóż teraz sznurek na pół i przeciągnij go przez dzwoneczek aż do pętli. Aby ułatwić 
nawlekanie, zespawaj ostrożnie ze sobą obydwa końce sznurka. Teraz można dodać 
różne koraliki. Zwróć przy tym uwagę na to, aby środkowe pasmo było dość krótkie. 
Jest to bardzo ważne, ponieważ dzieci często wkładają zabawki do buzi. Jeśli 
środkowe pasmo jest za długie, może dojść do odruchu wymiotnego. 

Krok 7: Zamocuj środkowe pasmowe na chwytaku 
 

 

Teraz przewlecz środkowe pasmo od dołu przez półpierścień. Zwróć uwagę na to, 
aby z lewej i prawej strony znajdował się półpierścień. Na wystający koniec sznurek 
nawlecz teraz koraliki. Teraz ponownie rozdziel dwa końce sznurki. 

Wysuń jedno z pasm sznurka z koralika zabezpieczającego. Za pomocą wyciągniętego 
końca sznurka zrób węzeł prosty wokół koralika, który znajduje się przed koralikiem 
zabezpieczającym. Ponownie nawlecz koralik zabezpieczający na wcześniej 
wyciągnięty koniec sznurka. Przesuń koralik zabezpieczający przez węzeł. Zwiąż 
koniec sznurka podwójnie i zespawaj go. 



Zabawka gotowa! Teraz możesz być dumna ze swojego własnoręcznie wykonanego 
chwytaka z imieniem. Mamy nadzieję, że Twoje dziecko będzie mieć dużo 
przyjemności podczas odkrywania swojej nowej zabawki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnullerkettenladen GmbH 

Plauener Straße 163-165 

13053 Berlin 

Niemcy 

Strona internetowa: Schnullerkettenladen.de 

E-Mail: kontakt@schnullerkettenladen.de 

Numer telefonu: +49(0)30/42805260 

 

 

Dalsze instrukcje rzemieślnicze od Schnullerkettenladen.de: 
Schnullerkettenladen.de 
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