
Návod na výrobu chrastítka se jménem 
 
Na chrastítko se jménem budete potřebovat tento materiál: 

 
• 1 půlkroužek ze dřeva 

• 2 mini kroužky bez vyvrtaných otvorů 

• barevné dřevěné korálky 

• 3 bezpečnostní korálky 

• 2 korálky s motivem 

• 1 zvoneček 

• šňůrka (PP-polyesterová šňůrka) 

• příp. kousek saténové šňůrky (jako navlékač) 

• kostky s písmenky pro požadované jméno 

 
Potřebovat budete i toto malé náčiní: 
 

• nůžky 

• zapalovač 

• pinzeta 

 
 

Návod na výrobu 
 
Krok 1: Experimentování s korálky, kroužky a zvonečkem 

Máte před sebou materiál na vlastnoruční výrobu chrastítka? V tom případě se 
pusťte do výroby: vaší kreativitě se meze nekladou! Můžete teď hravě 
experimentovat s uspořádáním korálků, kroužků a zvonečku. Vyměňujte jednotlivé 
prvky, vyzkoušejte různé barvy a tvary – a přibližujte se kousek po kousku zábavným 
způsobem ke svému vysněnému chrastítku. 

V našem návodu používáme bezpečnostní korálky. Bezpečnostní korálek má dva 
otvory různých velikostí, aby se v nich mohl skrýt uzel z konce šňůrky. Je to estetická 
výhoda. Dbejte na to, aby větší otvor v bezpečnostním korálku ležel vně. Můžete 
použít i jiné dřevěné korálky, ale uzel zůstane v tomto případě viditelný. 

Pro usnadnění navlékání doporučujeme použít pomůcku. Odstřihněte k tomu kousek 
šňůrky nebo použijte kousek saténové (jako v našem příkladu). Její konce krátce 
zatavte zapalovačem, abyste zabránili jejímu roztřepení při navlékání. Pro střední 
šňůrku chrastítka budete později potřebovat další kousek PP šňůrky. 

  



Krok 2: Začátek šňůrky 

Líbí už se vám váš design chrastítka? Super! Pak se můžete pustit do přípravy 
navlékání. Položte PP-šňůrku dvojitě tak, aby byla o něco delší než zamýšlené 
chrastítko. Délka 50 cm je dostatečná. Připevněte pomůcku pro navlékání na smyčku. 

Nyní navlékněte bezpečnostní korálek větším otvorem napřed. Posuňte ho až téměř 
před konec šňůrky. Nyní vytvořte dvojitý uzel a konce šňůrky opatrně zkraťte 
nůžkami. Dvojitý uzel pevně zatavte pomocí zapalovače. Posuňte uzel do většího 
otvoru bezpečnostního korálku. Zkontrolujte, zda je uzel pevně usazen v korálku a 
nemůže proklouznout. Pevný uzel je důležitý pro zajištění bezpečnosti vašeho 
dítěte! 

Krok 3: Navlékání 

Na tento krok se můžete těšit, protože teď už bude chrastítko získávat na podobě. 
Navlékejte postupně čočkovité korálky, kostky s písmenky a korálky s motivem a 
užívejte si toho, jak se vám bude před očima stále více rýsovat hotové chrastítko. 
Nyní navlékněte korálky až ke konci spodní korálkové šňůrky, kterou později spojíte 
s půlkroužkem. 

Množství korálků, které budete potřebovat, závisí na vašem návrhu a délce jména. 
Čím je jméno delší, tím méně korálků byste měli použít. Pro zkrácení délky můžete 
také místo kulatých korálků použít i čočkovité. Chrastítko pak zůstane pěkně kulaté. 

Krok 4: Připojení mini kroužků 

Aby si miminko užilo ještě více zábavy, nasuňte mini kroužky na půlkroužek. Dá se s 
nimi báječně pohybovat a motivují dítě ke hře. 

Krok 5: Uzavření chrastítka 

Nyní můžete provléknout šňůrku druhým otvorem půlkroužku. Je-li to nutné, 
použijte k tomu pinzetu. Na vyčnívající konec šňůrky nyní navlékněte stejné korálky, 
jako jsou na druhé straně půlkroužku. Nyní přestřihněte smyčku tak, abyste získali 
dva konce stejně dlouhé konce šňůrky. Pomůcku k navlékání teď můžete odstranit. 

Vytáhněte jednu šňůrku z bezpečnostního korálku. Pomocí vytaženého konce šňůrky 
vytvořte jednoduchý uzel před korálkem, který se nachází před bezpečnostním 
korálkem. Navlečte bezpečnostní korálek zpět na předtím vytažený konec korálku. 
Nasuňte bezpečnostní korálek na uzel. Díky tomuto skrytému uzlu bude spodní 
šňůrka s korálky napjatější. Stejně jako v prvním kroku vytvořte na konci šňůrky 
dvojitý uzel a zatavte ho. Pomocí pinzety uzel snadno zmizí v bezpečnostním 
korálku. 

  



Krok 6: Střední šňůrka 

Nyní vytvoříte střední šňůrku chrastítka. Přínosem je připevnit na spodní konec 
střední šňůrky ještě zvoneček. Jednak dítě jemné cinkání baví, jednak byste museli 
při použití korálku vytvořit na spodním konci střední šňůrky další uzel, který by ho 
udržel. 

Přeložte tedy šňůrku nadvakrát a natáhněte zvoneček až ke smyčce. Pro snazší 
navlékání je nejlepší oba konce šňůrky opatrně zatavit. Teď můžete přidávat různé 
korálky. Dbejte na to, aby střední šňůrka zůstala poměrně krátká. Tohle je velmi 
důležité, protože malé děti si často strkají hračky do úst. Pokud by byla střední 
šňůrka příliš dlouhá, mohlo by dojít k dávivému reflexu. 

Krok 7: Připojení střední šňůrky k chrastítku 

Nyní provlékněte střední šňůrku zespodu půlkroužkem. Dbejte na to, aby byl na levé 
a pravé straně vždy jeden mini kroužek. Nyní navlékněte korálky na vyčnívající 
konec šňůrky. Oddělte jeden z obou konců šňůrky zase od druhého. 

Vytáhněte jednu šňůrku z bezpečnostního korálku. Pomocí vytaženého konce šňůrky 
vytvořte jednoduchý uzel před korálkem, který se nachází před bezpečnostním 
korálkem. Navlečte bezpečnostní korálek zpět na předtím vytažený konec šňůrky. 
Nasuňte bezpečnostní korálek na uzel. Vytvořte na konci šňůrky dvojitý uzel a 
zatavte ho. 

A máte hotovo! A už se můžete dmout pýchou nad vlastnoručně vyrobeným 
chrastítkem se jménem. Přejeme vašemu dítěti hodně zábavy při objevování jeho 
nové hračky! 
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