
Pysselinstruktioner gripleksak med namn 
 
Du behöver detta pysselmaterial för en gripleksak med namn: 

 
• 1 halvring av trä 

• 2 mini-ringar utan hål 

• Färgglada träpärlor 

• 3 säkerhetspärlor 

• 2 motivpärlor 

• 1 liten klocka 

• Snöre (PP-snöre) 

• En bit satinsnöre som ett påträdningshjälpmedel, vid behov 

• Bokstavskuber för önskat namn 

 
Dessa småverktyg behöver du: 
 

• Sax 

• Tändare 

• Pincett 

 
 

Pysselinstruktioner 
 
Steg 1: Experimentera med pärlor, ringar och klocka 

Har du pysselmaterialet till din gripleksak framför dig? Perfekt! Då kan vi börja 
pyssla: låt din kreativitet flöda! Experimentera med designen av pärlor, ringar och 
klocka. Byt individuella element, prova olika färger och former – och njut av hur du 
kommer närmare och närmare drömdesignen för din gripleksak. 

I våra pysselinstruktioner använder vi säkerhetspärlor. En säkerhetspärla har två 
olika stora hål, så att knuten på snörändarna kan försvinna in i den. Detta har en 
estetisk fördel. Se till att säkerhetspärlans större hål pekar utåt. Du kan också 
använda andra träpärlor. I detta fall kommer knuten att synas. 

För att förenkla påträdningen rekommenderar vi att du använder en 
påträdningshjälp. Klipp antingen av en bit av PP-snöre eller använd (som i vårt 
exempel) en bit satinsnöre. Smält ändarna med tändaren för att förhindra att snöret 
fransar sig på påträdningen av pärlorna. Du kommer även att behöva en annan bit 
PP-snöre för gripleksakens mittenrad. 

  



Steg 2: Början på snöret 

Gillar du din gripleksaksdesign? Fantastiskt! Då börjar vi med förberedelserna för 
påträdning. Lägg PP-snöret dubbelt – något längre än din förberedda gripleksak. En 
längd på 50 cm räcker. Fäst påträdningshjälpen på öglan. 

Nu trär du på säkerhetspärlan med det större hålet först. Skjut in dem nästan hela 
vägen till snöränden. Gör en dubbelknut och klipp försiktigt av snörets ändar med 
sax. Svetsa dubbelknuten ordentligt med hjälp av tändaren. Skjut in knuten i 
säkerhetspärlans större hål. Kontrollera att knuten ligger stadigt i pärlan och inte 
kan slinka igenom. Den fasta knuten är för ditt barns säkerhet! 

Steg 3: Påträdning 

Nu blir det riktigt kul eftersom din gripleksak nu verkligen börjar ta form: trä på 
linspärlor, bokstavstärningar och motivpärlor, ett efter ett, och njut av att se din 
gripleksak växa fram. Trä bara på pärlorna till slutet av den nedre pärlraden som du 
senare knyter ihop med halvringen. 

Mängden pärlor som krävs beror på din design och namnets längd. Ju längre namn, 
desto färre pärlor bör du använda. Du kan också använda linspärlor istället för runda 
pärlor för att spara längd. På så sätt blir gripleksaken vackert rund. 

Steg 4: Sätt in mini-ringarna 

För ännu mer baby-glädje skjuter du nu in mini-ringarna på halvringen. Dessa kan 
lätt röra sig och lockar ditt barn till lek. 

 
Steg 5: Stäng gripleksaken 

Nu kan du trä snöret genom det andra hålet i halvringen. Använd vid behov pincett. 
På den utstickande snöränden träder du nu på samma sorts pärlor som på andra 
sidan av halvringen. Klipp nu öglan så att du får två lika långa snörändar. Du kan nu 
ta bort påträdningshjälpen. 

Dra ut ett av snörena ur säkerhetspärlan. Knyt en enkelknut med den utdragna 
snöränden framför pärlan som ligger framför säkerhetspärlan. Trä åter på 
säkerhetspärlan på den snöränden du just har dragit ut. Skjut säkerhetspärlan över 
knuten. Tack vare denna dolda knut blir den nedre pärlraden fastare. Som i det 
första steget gör du nu en dubbelknut på snörändarna och svetsar den. Med hjälp 
av pincett försvinner knuten lätt in i säkerhetspärlan. 

  



Steg 6: Den mellersta raden 

Nu skapar du den mellersta raden av din gripleksak. Det är en bra idé att fästa en 
liten klocka i den nedre änden av den mellersta raden. Den första fördelen är att 
barnet att det är roligt när den plingar. Den andra fördelen är att du, om du använder 
en pärla istället, skulle du behöva göra en extra knut i bottenänden för att hålla fast 
den. 

Lägg nu ditt snöre dubbelt och dra klockan till öglan. För enklare påträdning är det 
bäst att försiktigt svetsa ihop de två snörändarna. Nu kan du lägga till olika pärlor. 
Se till att hålla den mellersta raden ganska kort. Detta är mycket viktigt: eftersom 
bebisar ofta stoppar leksaker i munnen. Om den mellersta raden är för lång finns det 
risk för kvävning. 

Steg 7: Fäst den mellersta raden på gripleksaken 

Trä nu mittenraden genom halvringen underifrån. Kontrollera att det finns en mini-
ring på vardera sida. Trä nu på pärlor på det utstickande snöret. Dra isär de två 
snörändarna. 

Dra ut en av snörändarna ur säkerhetspärlan. Gör en enkel knut med det utdragna 
snöret framför pärlan som ligger framför säkerhetspärlan. Trä återigen upp 
säkerhetspärlan på den utdragna snöränden. Skjut säkerhetspärlan över knuten. Gör 
nu en dubbelknut på snöränden och svetsa den. 

Du är klar! Nu kan du njuta av din hemgjorda gripleksak med namn. Vi hoppas att 
barnet som får det har mycket roligt med sin nya följeslagare! 
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