
 
  



Dekoracyjny symbol ochrony: 

gwiazda z drewnianych koralików 

Gwiazdy fascynują ludzi od setek lat. Są symbolem ochrony i przewodnika 
wskazującego właściwą drogę. Nic dziwnego, że jako 5- lub 6-ramienny kształt często 
stosowana jest do dekoracji. Teraz z pomocą przychodzi niniejsza instrukcja 
wykonania gwiazdy: przy użyciu tego samouczka możesz wykonać własną 
dekoracyjną gwiazdę z drewnianych koralików! 

Do utworzenia dekoracyjnej gwiazdy użyliśmy koralików o średnicy 15 mm. W ten 
sposób gotowa gwiazda będzie mieć średnicę ok. 11 cm (od punktu końcowego 
jednego ramiona gwiazdy do punktu końcowego przeciwległego ramiona). 
Drewniane koraliki nie mogą być mniejsze, ponieważ trzeba kilkakrotnie 
poprowadzić sznurek przez koraliki. Poza tym polecamy zastosowanie sznurka, 
który jest dopasowany kolorystycznie do drewnianych koralików, ponieważ będzie 
widoczny między koralikami. 

Dzięki naszym instrukcjom utworzenie dekoracyjnej gwiazdy z drewnianych 
koralików jest proste, ale wymaga cierpliwości i dobrego wyczucia. Na pierwsze 
wykonanie gwiazdy należy przeznaczyć około 30 minut. 

Niniejsze instrukcje można także wykonać razem z dziećmi, spędzając wspólnie 
czas na pracach ręcznych. A może zrobicie razem kilka gwiazd jako 
bożonarodzeniową dekorację? Możecie włączyć wesołe kolędy, przygotować 
herbatę lub poncz dla dzieci i spędzić wspólnie przytulne popołudnie. Chcesz 
wykonać jeszcze więcej dekoracji? Zobacz także nasze inne samouczki tworzenia 
akcesoriów dla dzieci lub dekoracji domowych. Schnullerkettenladen ma dla 
Ciebie wiele różnych materiałów do tworzenia ozdób. Życzymy świetnej zabawy 
podczas tworzenia dekoracji! 

Do utworzenia dekoracyjnej gwiazdy z drewnianych koralików potrzebne będą 
następujące materiały: 

 

 

 

o Sznurek o długości ok. 1,5 m (sznurek polipropylenowy lub satynowy) 

o 25 kolorowych drewnianych koralików (o średnicy przynajmniej 15 mm) 

o Opcjonalnie 2 koraliki zabezpieczające  



Potrzebne będą także te drobne narzędzia: 

 

   
Nożyczki Zapalniczka Pęseta 

 

Instrukcje wykonania 

Krok 1: Eksperymentowanie z koralikami 
 

 

Nie jest łatwo przedstawić kształt 5-ramiennej gwiazdy za pomocą drewnianych 
koralików. Aby uzyskać wstępny projekt, zalecamy, aby najpierw ułożyć 25 
drewnianych koralików w pożądanym kształcie. 

Nie pomijaj tego kroku, szczególnie jeśli stosujesz wiele kolorów – tak jak my w 
niniejszym przykładzie. 

Najłatwiej będzie, jeśli najpierw utworzysz pierścień wewnętrzny składający się z 10 
koralików. Następnie uzupełnij 3 koralikami każde z 5 ramion gwiazdy. 

Krok 2: Nawlekanie sznurka 
 

 

Wybrałaś drewniane koraliki do swojej dekoracyjnej gwiazdy? Świetnie! Najpierw 
za pomocą zapalniczki lekko stop końcówki sznurka i dociśnij je. To ułatwi nawlekanie 
drewnianych koralików. 



Następnie nawlecz 10 koralików tworzących pierścień wewnętrzny i przesuń je kilka 
centymetrów od końca sznurka. 

Krok 3: Pierścień wewnętrzny i podstawa ramienia gwiazdy 
 

 

Zamknij pierścień, wykonując ciasny węzeł podwójny za pomocą krótszego końca 
sznurka. Na dłuższy koniec sznurka nawlecz 2 koraliki. Są to dwa dolne koraliki 
ramienia gwiazdy. 

Następnie przeprowadź dłuższy koniec sznurka przez koralik, który znajduje się z 
boku pod dwoma nawleczonymi koralikami. 

Krok 4: Podstawa pozostałych ramion gwiazdy 
 

 

Teraz postępuj tak jak w kroku 3 (za każdym razem nawlecz 2 koraliki i przeprowadź 

sznurek przez koraliki znajdujące się poniżej z boku) po kolei, aż dojdziesz do punktu 

wyjścia. Za każdym razem odpowiednio napnij sznurek. 

  



Krok 5: Czubek ramiona gwiazdy 
 

 

Przeprowadź teraz długi koniec sznurka przez koralik podstawy ramiona. Następnie 
nawlecz kolejny koralik na sznurek. Jest to czubek ramiona gwiazdy. 

Przeprowadź sznurek przez drugi koralik podstawy ramiona gwiazdy, przez koralik z 
pierścienia wewnętrznego, który znajduje się poniżej z boku oraz poprowadź sznurek 
w górę przez kolejny koralik podstawy ramiona. 

Krok 6: Pozostałe czubki gwiazdy 
 

 

Uzupełnij pozostałe czubki gwiazdy jak podano w kroku 5. Po każdym kroku 
ponownie odpowiednio napnij sznurek. Następnie za pomocą krótkiego końca 
sznurka zrób na początku węzeł prosty na poprzednim węźle podwójnym. Skróć 
końce sznurka i zgrzej węzeł zapalniczką. 

  



Krok 7: Sznurek do zawieszenia 
 

 

Aby zawiesić gwiazdę, dodamy teraz pętlę wykonaną z innego kawałka sznurka. W 
tym celu najpierw stopimy zapalniczką także te końce kawałka sznurka, aby można 
było je lepiej nawlec. 

Przeprowadź także ten kawałek sznurka przez jeden z koralików czubka gwiazdy. 

Krok 8: Pętla 
 

 

Teraz zrób węzeł prosty ze sznurka kilka centymetrów nad koralikiem czubka 
gwiazdy tak, aby powstała pętla. 

Jeśli nie przeszkadza Ci, że węzeł jest widoczny, gwiazda jest już gotowa. Jeśli chcesz 
schować węzeł, wykonaj kroki 9 i 10. 

  



Krok 9: Pierwszy koralik zabezpieczający 
 

 

Nawlecz teraz koralik zabezpieczający, zaczynając od większego otworu. Przesuń go 
nad węzeł pętli. Następnie na koraliku zabezpieczającym wykonaj węzeł prosty za 
pomocą obydwu końców sznurka. 

Krok 10: Zakończenie 
 

 

Nawlecz teraz drugi koralik zabezpieczający, tym razem zaczynając od mniejszego 
otworu. Mocno przesuń koralik nad węzeł prosty. Najłatwiej będzie to wykonać, 
pociągając każdy koniec sznurka w lewo i prawo. 

Wykonaj teraz węzeł podwójny i skróć ostrożnie końce sznurka nożyczkami. Stop 
węzeł podwójny za pomocą ognia z zapalniczki. Jeśli to konieczne, użyj pęsety, aby 
wepchnąć węzeł w większy otwór koralika zabezpieczającego, aż nie będzie już 
widoczny. 

Dekoracja gotowa! Powieś teraz własnoręcznie wykonaną gwiazdę na pętli i przyjrzyj 
się jej. Wbij mały gwóźdź do ściany lub użyj taśmy samoprzylepnej na drzwiach, aby 
Twoja własnoręcznie wykonana dekoracyjna gwiazda z drewnianych koralików 
ozdobiła Twoje mieszkanie. 
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