
Návod na výrobu dekorační hvězdy z dřevěných korálků 

 

Na dekorační hvězdu z dřevěných korálků budete potřebovat tento materiál: 

o cca 1,5 m šňůrky (polyesterová (PP) nebo saténová šňůrka) 

o 25 barevných dřevěných korálků (minimální průměr 15 mm) 

o volitelně 2 bezpečnostní korálky 

Potřebovat budete i toto malé náčiní: 

o nůžky 

o zapalovač 

o pinzeta 

Návod na výrobu 

 

Krok 1: Experimentování s korálky: 

Vytvořit geometrický tvar, jakým je pěticípá hvězda, pomocí dřevěných korálků, 
není tak jednoduché. Chcete-li získat počáteční cit pro tvar hvězdy, doporučujeme, 
abyste v prvním kroku rozložili 25 dřevěných korálků do požadovaného tvaru. 

Zvláště pokud pracujete s různými barvami jako v našem příkladu, byste tento krok 
neměli přeskočit. 

Nejjednodušší je, když si nejprve rozložíte vnitřní kroužek z 10 korálků. Poté 
dotvořte vždy ze 3 korálků 5 cípů. 

Krok 2: Navlékání 

Vybrali jste si dřevěné korálky na svou dekorační hvězdu? Skvěle! Nejprve lehce 
zatavte konce šňůrky zapalovačem a stlačte je naplocho. Díky tomu se vám budou 
dřevěné korálky snáze navlékat. 

Nyní navlékněte 10 korálků na vnitřní kroužek a posuňte je až několik centimetrů od 
konce šňůrky. 

Krok 3: Vnitřní kroužek a základ cípů hvězdy 

Ukončete kroužek tím, že kratším koncem šňůrky vytvoříte dvojitý uzel. Na dlouhý 
konec šňůrky navlékněte 2 korálky. Jsou to dva spodní korálky cípu hvězdy. 

Poté protáhněte delší konec šňůrky korálkem, který se nachází na straně pod dvěma 
navlečenými korálky. 

  



Krok 4: Základ zbylých cípů hvězdy 

Nyní postupujte kolem dokola jako v kroku 3 (pokaždé navlékněte 2 korálky a 

provlékněte šňůrku korálkem, který se nachází níže na straně), dokud se nedostanete 

zpět k výchozímu bodu. Pokaždé šňůrku pořádně utáhněte. 

Krok 5: Špička cípu hvězdy 

Nyní protáhněte dlouhý konec šňůrky korálkem základny cípu. Poté navlékněte na 
šňůrku další korálek. Je to špička prvního cípu hvězdy. 

Protáhněte šňůrku dalším korálkem základny cípu hvězdy, korálkem ležícím na 
straně pod ním a pak nahoru dalším korálkem základny cípu. 

Krok 6: Zbývající cípy hvězdy 

Dokončete zbývající cípy hvězdy jako v kroku 5. Po každém kroku šňůrku pořádně 
utáhněte. Nyní vytvořte krátkým koncem šňůrky jednoduchý uzel na předchozím 
dvojitém uzlu. Zkraťte konce šňůrky a zatavte uzel zapalovačem. 

Krok 7: Šňůrka na zavěšení 

Pro zavěšení hvězdy můžeme nyní připojit smyčku vyrobenou z jiného kusu šňůrky. 
Zatavte tyto konce šňůrky zapalovačem, aby se daly snáze navléknout. 

Provlékněte tuto šňůrku jedním z korálků cípu hvězdy. 

Krok 8: Smyčka 

Nyní vytvořte pomocí šňůrky jednoduchý uzel několik centimetrů nad korálkem ze 
špičky cípu hvězdy, aby vznikla smyčka. 

Pokud vám nevadí viditelný uzel, máte hotovo. Chcete-li jej skrýt, pokračujte kroky 9 
a 10. 

Krok 9: První bezpečnostní korálek 

Nyní nejprve navlékněte větším otvorem bezpečnostní korálek. Posuňte jej na uzel 
smyčky. Poté vytvořte na bezpečnostním korálku dvěma konci šňůrky jednoduchý 
uzel. 

  



Krok 10: Zakončení 

Nyní navlékněte druhý bezpečnostní korálek, tentokrát menším otvorem napřed. 
Silou nasuňte korálek přes jednoduchý uzel. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je 
vytáhnout vždy jeden konec šňůrky vlevo a vpravo. 

Nyní vytvořte dvojitý uzel a konce šňůrky opatrně zkraťte nůžkami. Nyní zatavte 
dvojitý uzel plamenem zapalovače. Pokud je to nutné, zatlačte uzel pomocí pinzety 
do většího otvoru bezpečnostního korálku, aby nebyl vidět. 

A máte hotovo! Teď vezměte svou vlastnoručně vyrobenou hvězdu za smyčku a 
pěkně si ji prohlédněte. Můžete ji zavěsit na malý hřebíček na zeď nebo pomocí lepicí 
pásky na dveře: a vaše originální dekorační hvězda z dřevěných korálků se rychle 
stane součástí vašeho domova. 
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Další návody k vytváření od Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 

https://schnullerkettenladen.de/cz
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