
Návod na výrobu celoročního řetízku 

 

Na celoroční řetízek budete potřebovat tento materiál: 

o cca 7,5 m šňůrky (polyesterová (PP) nebo saténová šňůrka) 

o min. 365 dřevěných korálků 

(366 dřevěných korálků pro přestupný rok, 

když má únor 29 místo 28 dnů) 

 

Potřebovat budete i toto malé náčiní: 

o jehla a nit 
o nůžky 
o zapalovač 

 

Návod na výrobu 

Krok 1: výběr barvy na dřevěné korálky 

První krok bude ve znamení barev a zábavy – protože teď si pro každý měsíc vyberete 
vhodnou barvu pro dřevěné korálky! 

Obvyklé barvy pro dřevěné korálky celoročního řetízku jsou tyto: 

• jaro: zelené odstíny 
• léto: žluté odstíny 
• podzim: červené odstíny 
• zima: modré odstíny 

V našem příkladu jsme vybrali následující barvy dřevěných korálků: 

• leden: tmavě modrá (31 korálků) 
• únor: nebeská modrá (29 korálků) 
• březen: světlá tyrkysová (31 korálků) 
• duben: zelená (30 korálků) 
• květen: citronová (31 korálků) 
• červen: pastelová žlutá (30 korálků) 
• červenec: žlutá (31 korálků) 
• srpen: oranžová (31 korálků) 
• září: červená (30 korálků) 
• říjen: tmavě růžová (31 korálků) 
• listopad: bordó (30 korálků) 
• prosinec: modro-lila (31 korálků) 



Obchod Schnullerkettenladen však má pro vás připravenou natolik širokou 
nabídku barevných dřevěných korálků, že si můžete pro svůj individuální 
celoroční řetízek z dřevěných korálků vybrat mnohem více barev. 

Krok 2: příprava navlékání 

Přeložte nyní vybranou šňůrku na dvakrát. Než začnete navlékat tu spoustu 
barevných dřevěných korálků, pojďme si to pomocí malého triku usnadnit: 
provlékněte nejprve kousek nitě uchem jehly. Pak uvažte nit na smyčku šňůrky. 
Pomocí jehly teď bude navlékání dřevěných korálků hračka. 

Doporučujeme také roztavit konce šňůrky zapalovačem, aby se netřepily. 

Krok 3: smyčka 

Namísto jednoduchého uzlu teď vytvoříte s oběma konci šňůrky smyčku tím, že obě 
šňůrky omotáte kolem sebe. Tímto vzniklý uzel nyní utáhněte. 

Oba konce šňůrky teď ještě stále viditelně visí ze smyčky. Chceme je skrýt. Pomocí 
jehly navlékněte první lednové dřevěné korálky a nasuňte je na konce šňůrky. 

Pokud to jde ztuha, můžete konce šňůrky protlačit z opačného směru pomocí jehly 
skrz otvory korálků. 

Krok 4: navlékání dřevěných korálků 

Nyní navlékněte zbývající dřevěné korálky, pěkně korálek po korálku: nejprve ty 
lednové a pak korálky na měsíce únor, březen, duben, květen, červen, červenec, 
srpen, září, říjen, listopad a prosinec. 

Není hezké sledovat, jak se váš osobní celoroční řetízek rozrůstá? Přechod barev 
mezi jednotlivými měsíci je prostě pěkná podívaná! 

Krok 5: zakončení 

Závěrečný sprint: na konci řetízku z dřevěných korálků nyní uvažte smyčku jako v 
kroku 3. Dbejte na to, aby byl uzlík co nejblíže za posledním korálkem. 

Opatrně zastřihněte konce šňůrky asi na šířku jednoho centimetru. Konce šňůrky 
roztavte a zasuňte do navlékacích otvorů posledních dřevěných korálků. 

A máte hotovo! Teď už si můžete užívat spoustu zábavy při hravém prozkoumávání a 
poznávání ročního cyklu pomocí svého vlastnoručního celoročního řetízku! 
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