
 
  



Zarámujte si hezky své oblíbené motivy: 
rámeček na obrázky s dřevěnými korálky 

Rámečky patří v domácnosti k univerzálním doplňkům: jeho průhledné zakrytí chrání 
milované rodinné fotografie, umělecké kresby či kvalitní tisky. Dostatečný důvod, 
aby se tento praktický předmět každodenní potřeby stal s trochou trpělivosti 
osobitým rukodělným výtvorem! 

Tento návod vám prozradí, jak můžete rámeček zkrášlit pomocí dřevěných korálků. 
Vybraný rámeček by měl mít dostatečně široké lišty, na které se dají snadno nalepit 
vybrané korálky. Měly by také ladit s barvou korálků, protože polepená plocha 
rámečku bude mezi nimi přece jen trochu vykukovat. Aby byly navlékací otvory 
dřevěných korálků neviditelné a šňůrky korálků byly co nejjednotnější, navlékneme 
je na barevně sladěnou šňůrku. 

Protože budete pracovat stavnou pistolí, doporučujeme vám během procesu lepení 
použít podložku pro kutily. Připravte si kromě toho také kuchyňské utěrky, 
kapesníky a podobně. Jelikož horká lepicí vlákna při práci rychle tuhnou a odpadají, 
je vždycky dobré mít na sobě staré nebo opotřebované oblečení, které se může 
klidně poskvrnit lepidlem. Vyberte si také k pistoli tavné tyčinky, jejichž lepidlo 
zůstává po zaschnutí průhledné. 

Vyhraďte si na tento rukodělný projekt klidně celé odpoledne. Mnohem rychlejším 
rukodělným výtvorem je oblíbený řetízek na dudlíky se jménem. Další návody na 
bytové doplňky má pro vás obchod Schnullerkettenladen již také připravené. Ať už 
se ovšem vrhnete do kteréhokoli výrobku: přejeme vám hodně zábavy při tvorbě! 

Na rámeček s dřevěnými korálky budete potřebovat tento materiál: 
 

 

o 1 rámeček na obrázky 

o barevné dřevěné korálky 

o barevné korálky s motivem 

o případně kostky s písmeny 

o šňůrka (polyesterová (PP) nebo saténová šňůrka) 

  



Potřebovat budete i toto náčiní: 

 

  
 

 

nůžky zapalovač horkovzdušná 
lepicí pistole 

pinzeta 

 

Návod na výrobu 

Krok 1: experimentování s dřevěnými korálky 
 

 

Máte už před sebou rámeček? Skvěle! Tak teď můžete dát průchod své kreativitě: 
vyberte si dřevěné korálky a rozmyslete si svůj originální design. Můžete například 
použít různé barvy a velikosti nebo korálky s motivem. Volba je zcela na vás. 

Chcete-li vyzkoušet, zda váš výběr korálků odpovídá velikosti rámečku, připravte si 
nejprve dostatečně dlouhý kus šňůrky. Konce šňůrky opatrně roztavte zapalovačem. 
Zabráníte tak jejich roztřepení a navlékání bude snazší. 

Navlékněte dřevěné korálky. Jejich položením na rámeček nyní vyzkoušejte, zda je 
počet korálků správný. 

  



Krok 2: nalepení tavnou pistolí 
 

 

Nyní se připravte na práci s tavicí pistolí: umístěte pod ni podložku pro kutily a v 
případě potřeby otevřete okno kvůli výparům z horkého lepidla. Připravte si kromě 
toho také kuchyňské utěrky, kapesníky a podobně. Zapněte tavicí pistoli a 
počkejte, až se lepidlo roztaví. 

Nejprve ho vyzkoušejte na podložce, abyste zjistili, jak se horké lepidlo chová. 
Pokuste se získat cit pro to, jak lepidlem vytvořit co nejčistší tečky. 

Nejlepší je znovu stáhnout ze šňůrky korálky z testovacího kroku 1 až na pár 
posledních. Získáte tak více prostoru pro bezproblémové lepení. 

A pak už postoupíte od teorie k praxi: vezměte si první korálek a umístěte na něj 
trošku horkého lepidla. Přitlačte jej prsty (pokud je příliš mnoho lepidla, tak 
pinzetou) na rámeček a tiskněte asi 20 sekund. Pokud zpod korálku vytéká příliš 
mnoho lepidla, otřete je co nejrychleji, dokud je ještě tekuté, kuchyňskou utěrkou 
nebo papírovým kapesníkem. Samozřejmě se dá odstranit i mírně zaschlé lepidlo, ale 
už se bude ošklivě škrábat. 

Pak se obrňte trpělivostí a lepte jednotlivě korálek po korálku horkým lepidlem – s 
výjimkou posledního. 

  



Krok 3: poslední dřevěný korálek 
 

 

Máte všechno nalepeno až na poslední korálek? Super! Pak máte nejtěžší část 

hotovou. Navlékněte poslední dřevěný korálek. Zkraťte konce šňůrky na šířku 

přibližně 1 cm. Konce šňůrky znovu krátce roztavte zapalovačem. Nyní konce šňůrky 

zasuňte buď do sousedních korálků, nebo mezi ně. Může vám při tom pomoct 

pinzeta. 

Krok 4: zakončení 
 

 

Nakonec nalepte poslední korálek. Pokud je to nutné, můžete přilepit lepidlem i 
konce šňůrky, pokud leží mezi korálky. 

A je to: váš dřevěný rámeček s dřevěnými korálky je hotov. Teď už zbývá jen ho 
pověsit nebo vystavit a kochat se a kochat! 
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