
 
  



Dekorativní ochrana: 

Ručně vyrobená podložka z dřevěných korálků 

Krásný pomocník na jídelním stole: Pomocí tohoto návodu na výrobu vytvoříte 
dekorativní podložku ze surového, neošetřeného javorového dřeva. Tento druh 
dřeva je obzvláště robustní. Vizuálně tato podložka z dřevěných korálků připomíná 
skandinávsky inspirované bytové trendy, které jsou symbolem propojení s přírodou 
a útulnosti. 

Naše rozmanitá nabídka materiálů na kutění Vám otevírá široké možnosti: V našem 
příkladu jsme použili 36 surových dřevěných korálků o průměru 15 mm. Z nich 
vznikne 6hranná podložka o průměru cca 11 cm. Můžete použít i menší dřevěné 
korálky. Všechny by však měly být stejně velké, aby to, co na podložku postavíte, 
stálo rovně a neviklalo se. 

Jako šňůrku doporučujeme barevně vhodný provázek, jako je náš PP polyesterový 
provázek v barvě konopí – protože bude později mezi korálky viditelný. 

Proces výroby je trochu komplikovanější. Doporučujeme, abyste si na výrobu udělali 
alespoň 30 minut času. Přejeme hodně zábavy při kutění! 

Nemáte tolik času nebo si přejete vyrobit něco jednoduššího? Pak zkuste třeba 
výrobu řetízku na dudlík. U nás naleznete i další návody na výrobu bytových 
doplňků a doplňků pro každodenní použití. Přejeme vám mnoho radosti při 
objevování! 

Na podložku z dřevěných korálků potřebujete následující materiál: 
 

 

 

o 36 kulatých korálků (surové, průměr minimálně 15 mm) 

o cca 1,5 m šňůrky (provázek z PP v barvě konopí) 

  



Budete potřebovat toto drobné nářadí: 

 

  
Nůžky Zapalovač 

 

Návod na výrobu 

Krok 1: Vnitřní kroužek 
 

 

Začneme srdcem Vaší ručně vyrobené podložky z dřevěných korálků: vnitřním 
kroužkem! Natavte konce PP provázku opatrně zapalovačem a zploštěte ho mezi 
palcem a ukazovákem. Dřevěné korálky se Vám pak budou snáze navlékat. Nyní 
navlékněte 6 korálků a několik centimetrů před jedním z konců šňůrky vytvořte 
dvojitý uzel. 

Krok 2: Začátek druhé řady dřevěných korálků 
 

 

Navlékněte na dlouhý konec šňůrky další korálek. Ten se nyní nachází přímo nad 
jiným korálkem. Následně provlékněte šňůrku korálkem, který se nachází vedle. 
Doplňte stejným způsobem dokola další dřevěné korálky tak, abyste nakonec 
střídavě získali vždy jeden korálek a jednu mezeru. 

  



Krok 3: První uzel 
 

 

Až se dostanete ke kratšímu konci šňůrky, udělejte na něm jednoduchý uzel u 

předchozího dvojitého uzlu. Opatrně zkraťte krátký konec šňůrky a zatavte uzlík 

zapalovačem. 

Krok 4: Vyplnění mezer druhé řady dřevěných korálků 
 

 

Nyní chceme vyplnit mezery v právě vytvořené druhé řadě korálků: Provlékněte 

provázek jedním z horních korálků. Navlékněte další dřevěný korálek a provlékněte 

šňůrku následujícím horním korálkem. Pokračujte jednou dokola. 

  



Krok 5: Zakončení druhé řady dřevěných korálků 
 

 

Po navléknutí posledního korálku k uzavření druhé řady, doporučujeme pro zvýšení 
stability šňůrku protáhnout dvěma následujícími dřevěnými korálky. 

Krok 6: Začátek třetí řady dřevěných korálků 
 

 

Nyní začneme se třetí a poslední řadou dřevěných korálků: Za tímto účelem 
nejprve navlékněte dva dřevěné korálky najednou. Oba leží nad jedním z dřevěných 
korálků. Nyní provlékněte šňůrku korálkem, který se nachází přesně vedle. 

Krok 7: Pokračování třetí řadou dřevěných korálků 
 

 



Nyní můžete krok 6 pohodlně opakovat tak dlouho, až se projedete jednou dokola. 
Nyní máte tedy vždy dva korálky těsně vedle sebe, mezi kterými je mezera na jeden 
korálek. 

Krok 8: Vyplnění mezer třetí řady dřevěných korálků 
 

 

Nyní chceme, podobně jako v kroku 4, vyplnit mezery ve třetí řadě korálků: Za tímto 
účelem nyní provlékněte šňůrku dvěma horními korálky. Navlékněte další dřevěný 
korálek a provlékněte šňůrku následujícími dvěma horními korálky. Pokračujte tak 
dlouho, dokud nedokončíte celou řadu. 

Krok 9: Dokončení 
 

 

Nyní vytvořte pevný dvojitý uzel. Zkraťte konce šňůrky a zatavte uzel zapalovačem. 

  



Krok 10: Otočení podložky 
 

 

A jste hotoví! Nyní svou ručně vyrobenou podložku z dřevěných korálků otočte. 

Toto je nyní odkládací plocha. Přejeme Vám hodně radosti s tímto elegantním ručně 

vyrobeným bytovým doplňkem! 
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Další návody k vytváření od Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 
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