
Instrukcje wykonania — sznur koralików na cały rok 

 

Materiały potrzebne do wykonania sznura koralików na cały rok: 

o ok. 7,5 m sznurka (sznurka poliestrowo-propylenowego lub satynowego) 

o co najmniej 365 drewnianych koralików 

(366 drewnianych koralików dla roku przestępnego 

— w lutym będzie 29 dni zamiast 28) 

 

Małe narzędzia, które będą potrzebne: 

o igła i nitka 

o nożyczki 

o zapalniczka 

 

Instrukcje wykonania 

Krok 1: Wybór kolorów drewnianych koralików 

Już pierwszy krok to kolorowa zabawa, bo trzeba wybrać kolory drewnianych 
koralików na każdy miesiąc! 

Zazwyczaj stosowane kolory drewnianych koralików są następujące: 

• wiosna: odcienie zielonego 
• lato: odcienie żółtego 
• jesień: odcienie czerwonego 
• zima: odcienie niebieskiego 

W naszym przykładzie zastosowaliśmy następujące kolory drewnianych koralików: 

• Styczeń: ciemno niebieski (31 koralików) 
• Luty: średnie przeciętne (29 koralików) 
• Marzec: turkusowe światło (31 koralików) 
• Kwiecień: zielony (30 koralików) 
• Maj: cytrynowy (31 koralików) 
• Czerwiec: pastelowy żółty (30 koralików) 
• Lipiec: żółty (31 koralików) 
• Sierpień: pomarańczowy (31 koralików) 
• Wrzesień: czerwony (30 koralików) 
• Październik: ciemno różowy (31 koralików) 
• Listopad: bordeaux (30 koralików) 
• Grudzień: niebieski fioletowy (31 koralików) 



Jednak firma Schnullerkettenladen oferuje tak duży wybór kolorowych 
drewnianych koralików, że można wybrać wiele innych kolorów na swój osobisty 
sznur drewnianych koralików na cały rok. 

Krok 2: Przygotowanie do nawlekania koralików 

Złóż wybrany sznurek na pół. Przed nawleczeniem wszystkich kolorowych 
drewnianych koralików stosujemy mały trik ułatwiający nawlekanie: Najpierw 
przeciągnij kawałek nitki przez igłę do szycia. Następnie przywiąż nitkę do pętli ze 
sznurka. Dzięki igle nawlekanie drewnianych koralików jest bardzo łatwe. 

Ponadto zalecamy lekko stopić oba końce sznurka, aby się nie strzępiły. 

Krok 3: Pętla 

Zamiast prostego węzła zrób pętlę z obu końców sznurka, owijając je wokół siebie. 
Zaciągnij węzeł, który powstał. 

Teraz oba końce sznurka będą zwisały z pętli. Chcemy je ukryć. Wystarczy za pomocą 
igły nawlec pierwsze kolorowe koraliki symbolizujące styczeń nasunąć je na końce 
sznurka. 

Krok 4: Nawlekanie drewnianych koralików 

Teraz nawlecz pozostałe drewniane koraliki, koralik po koraliku: najpierw te 
symbolizujące styczeń, potem te z lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca, lipca, 
sierpnia, września, października, listopada i grudnia. 

Czyż nie jest przyjemnie patrzeć, jak osobisty sznur koralików na cały rok się 
powiększa? To, jak jeden kolor przechodzi w drugi, wygląda po prostu pięknie! 

Krok 5: Zakończenie sznura koralików na cały rok 

Ostatnie szlify: Teraz zawiąż pętlę na końcu sznura drewnianych koralików, tak jak 
opisano to w kroku 3. Upewnij się, że węzeł znajduje się możliwie najbliżej za 
ostatnim koralikiem. 

Ostrożnie odetnij końce sznurka na długość około jednego centymetra. Stop 
końcówki sznurka i wciśnij je w otwory w ostatnich drewnianych koralikach. 

I to wszystko! Mamy nadzieję, że Twoja rodzina i przyjaciele będą się dobrze bawić, 
odkrywając i poznając cykl roczny z własnoręcznie wykonanym sznurem koralików 
na cały rok! 
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Dalsze instrukcje rzemieślnicze od Schnullerkettenladen.de: 
Schnullerkettenladen.de 
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