
 
  



Dekoracyjne wsparcie: Samodzielnie wykonana 

podkładka z drewnianych koralików 

Ładny i pomocny dodatek na stół w jadalni: Te instrukcje wykonania przedstawiają, 
jak zrobić ozdobną podstawkę z koralików z surowego, naturalnego drewna 
klonowego. Ten rodzaj drewna jest szczególnie wytrzymały. Wygląd tej podkładki z 
drewnianych koralików nawiązuje do skandynawskiego stylu życia, który 
odzwierciedla zarówno bliskość z naturą, jak i przytulność. 

Nasze różnorodne materiały do rękodzieła oferują rozmaite możliwości: W naszym 
przykładzie użyliśmy 36 koralików z surowego drewna o średnicy 15 mm. W 
rezultacie otrzymaliśmy sześciokątną podkładkę o średnicy ok. 11 cm. Można 
również użyć mniejszych drewnianych koralików. Jednak wszystkie powinny być tej 
samej wielkości. W przeciwnym razie postawione na podkładce przedmioty będą się 
chwiać, zamiast stać równo. 

Zalecamy użycie sznurka w kolorze, który będzie pasował do koloru drewnianych 
koralików — na przykład naszego sznurka poliestrowo-propylenowego w kolorze 
beżowym. To dlatego, że będzie on widoczny pomiędzy koralikami. 

Wykonanie jest nieco bardziej skomplikowane. Zalecamy, aby poświęcić na nie co 
najmniej 30 minut. Dobrej zabawy podczas tworzenia! 

Nie masz tyle czasu lub chcesz zrobić coś prostszego? Możesz spróbować zrobić 
łańcuszek do smoczka z imieniem. Możesz również wypróbować inne instrukcje 
dotyczące codziennych akcesoriów oraz domowych akcesoriów dekoracyjnych. 
Życzymy miłej zabawy przy ich odkrywaniu! 

Materiały potrzebne do wykonania podkładki z drewnianych koralików: 
 

 

 

o 36 okrągłe koraliki (niemalowane, o średnicy co najmniej 15 mm) 

o ok. 1,5 m sznurka 

(sznurek polipropylenowo – poliestrowy w kolorze beżowym) 

  



Małe narzędzia, które będą potrzebne: 

 

  
nożyczki zapalniczka 

 

Instrukcje wykonania 

Krok 1: Wykonanie wewnętrznego pierścienia 
 

 

Zaczynamy od środka własnoręcznie wykonanej podkładki z drewnianych 
koralików: wewnętrznego pierścienia! Ostrożnie stop końcówki sznurka 
poliestrowo-poliestrowego zapalniczką i zroluj je na płasko kciukiem i palcem 
wskazującym. Ułatwi to nawlekanie drewnianych koralików. Teraz nawlecz 6 
koralików i zawiąż ciasny podwójny węzeł na kilka centymetrów przed jednym z 
końców sznurka. 

Krok 2: Rozpoczęcie drugiego rzędu koralików 
 

 

Nawlecz kolejny koralik na długi koniec sznurka. Będzie on umieszczony 
bezpośrednio nad innym koralikiem. Przeciągnij sznurek przez koralik tuż obok tego 
koralika. Dodaj więcej drewnianych koralików dookoła w taki sposób, aby 
nawleczone pojedyncze koraliki ułożone były na przemian z przerwami. 

  



Krok 3: Pierwszy węzeł 
 

 

Po dotarciu do końca krótkiego sznurka użyj go do zrobienia pojedynczego węzła 

na poprzednio zawiązanym podwójnym węźle. Ostrożnie skróć krótki koniec sznurka 

i stop węzeł zapalniczką. 

Krok 4: Wypełnianie luk w drugim rzędzie koralików 
 

 

Teraz chcemy wypełnić luki w drugim rzędzie: Aby to zrobić, przeciągnij sznurek 

przez jeden z górnych koralików. Nawlecz kolejny drewniany koralik i przeciągnij 

sznurek przez kolejny górny koralik. Postępuj w ten sposób na całej długości. 

  



Krok 5: Zakończenie drugiego rzędu koralików 
 

 

Po nawleczeniu ostatniego koralika w celu zakończenia drugiego rzędu zalecamy 
przeciągnięcie sznurka przez dwa kolejne drewniane koraliki. W ten sposób 
podkładka będzie bardziej stabilna. 

Krok 6: Rozpoczęcie trzeciego rzędu koralików 
 

 

Zacznijmy trzeci i ostatni rząd drewnianych koralików: Najpierw nawlecz dwa 
drewniane koraliki na raz. Oba będą umieszczone bezpośrednio nad innym 
drewnianym koralikiem. Następnie przeciągnij sznurek przez koralik, który znajduje 
się tuż obok ostatnio wspomnianego koralika. 

Krok 7: Kontynuacja trzeciego rzędu koralików 
 

 



Teraz możesz spokojnie powtarzać krok 6 aż do samego końca. Rezultat wygląda tak: 
dwa nawleczone koraliki na przemian z przerwami o wielkości jednego koralika. 

Krok 8: Wypełnianie luk w trzecim rzędzie koralików 
 

 

Teraz chcemy wypełnić luki w trzecim rzędzie koralików, podobnie jak w kroku 4: 
Najpierw przeciągamy sznurek przez dwa górne koraliki, które są obok siebie. 
Następnie nawlekamy kolejny drewniany koralik i przeciągamy sznurek przez kolejne 
dwa górne koraliki. Kontynuujemy aż do ukończenia całego rzędu. 

Krok 9: Wykończenie podkładki z drewnianych koralików 
 

 

Teraz zrób ciasny podwójny węzeł. Skróć go i zgrzej zapalniczką.  



Krok 10: Obracanie podkładki 
 

 

I to wszystko! Odwróć swoją własnoręcznie wykonaną podkładkę z drewnianych 

koralików. Teraz patrzysz na jej wierzch. Mamy nadzieję, że spodoba Ci się Twój 

nowy, własnoręcznie wykonany, stylowy element wyposażenia! 
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