
 
  



Návod na výrobu krásného dětského náramku 

„Dejte svému dítěti jméno, které ho bude v jeho vlastních očích ctít,“ říkal již slavný 
matematik a filozof Pythagoras. To dělá mnoho rodičů, kteří jsou na svou volbu 
jména náležitě hrdí. Šperky se jménem jsou proto mezi dětmi i rodiči velmi oblíbené 
– jsou totiž mimořádně osobní. Když si šperk navíc sami vyrobíte, máte plnou 
svobodu volby z hlediska barev a materiálů. Obchod Schnullerkettenladen nabízí 
kutilům obrovský výběr vhodného materiálu pro ruční práce. 

Tento návod na výrobu vám ukáže, jak můžete z lesklých akrylových korálků 
vyrobit dětský náramek se jménem. Protože jsou materiály pro výrobu jemné a 
nylonová šňůrka mimořádně jemná, byste měli být při výrobě obzvláště opatrní a 
trpěliví. Nicméně i tak dokončíte svůj ručně dělaný dětský náramek již během 10 až 
15 minut. Vyplatí se také si prohlédnout naše další návody na výrobu dětských 
doplňků. Přejeme vám mnoho radosti při vytváření vašich výrobků! 

Pro výrobu dětského náramku se jménem budete potřebovat následující 
materiál: 

 

 

 

o cca 0,5 m nylonové šňůrky 

o broušené korálky z akrylového skla 

o Oddělovače 

o Miniaturní písmenkové korálky na jméno 

  



Budete potřebovat toto drobné nářadí: 

   
 

Jehlu a nit Nůžky Zapalovač Svinovací metr 

 

Návod na výrobu 

Krok 1: Experimentování s korálky 
 

 

Toto je ta zábavná část: Přesouvejte své akrylové korálky, oddělovače a písmenkové 
korálky tak dlouho, až budete s designem svého šperku naprosto spokojení. 

Tam, kde bude později náramek pohromadě udržovat uzlík, byste měli použít dva 
oddělovače. Oddělovače uzlík trochu zakryjí. 

Abyste dokázali správně odhadnout délku hotového dětského náramku, změřte 
svinovacím metrem obvod zápěstí dítěte. Přidejte cca 2 cm, aby bylo možno 
náramek pohodlně natáhnout na ruku. 

Krok 2: Příprava na navlékání 
 

 

  



Nyní jako navlékací pomůcku použijete šicí jehlu a nit. Nejprve vyzkoušejte, zda je 
jehla dostatečně jemná, aby bez problémů prošla akrylovými korálky. 

Přeložte nylonovou šňůrku dvojitě. Připevněte šicí nit s jehlou ke vzniklé smyčce. 

Krok 3: Navlékání korálků 
 

 

Nyní navlékněte všechny oddělovače a korálky na nylonovou šňůrku. Je důležité, 
abyste pracovali trpělivě, aby nedošlo k poškození nylonové šňůrky. 

Nejlépe budete s každým korálkem postupovat následujícím způsobem: Protáhněte 
pomocí jehly malý kousek nylonové šňůrky korálkem. Poté můžete dále tahat přímo 
za nylonovou šňůrku místo za jehlu. 

Krok 4: První uzlík pro zakončení náramku 
 

 

Odstraňte nůžkami opatrně navlékací pomůcku. Udělejte první jednoduchý uzlík a 

co nejvíce ho utáhněte. 

  



Krok 5: Další uzlíky 
 

 

Nyní udělejte čtyři další uzlíky. Přitom každý uzlík několikerým zatáhnutím 

utáhněte. Pouze tak díky elasticitě nylonové šňůrky zajistíte, že bude vícenásobný 

uzlík skutečně pevný. 

Krok 6: Dokončení 
 

 

Ještě jednou obnažte uzlík a zatavte jej opatrně zapalovačem. Nyní nůžkami 
zastřihněte konce nylonové šňůrky na délku několika milimetrů. Přitom dávejte 
pozor, abyste neprostřihli uzlík. Případně podstrčte zastřižené konce tupým koncem 
jehly do oddělovačů. 

Ke stabilizaci uzlů v žádném případě nepoužívejte lepidlo. Lepidlo by pouze 
způsobilo ztvrdnutí nylonové šňůrky a vedlo ke vzniku místa lomu! 

A jste hotoví! Nevypadá náramek na zápěstí dítěte skvěle? Jak se leskne a blýská na 
slunci! Přejeme Vám a dítěti s tímto ručně vyrobeným šperkem hodně zábavy! 

  



 

 

 

 

Schnullerkettenladen GmbH 
Plauener Straße 163-165 
13053 Berlin 
Německo 
 
Webová stránka: Schnullerkettenladen.de 

E-mailová adresa: kontakt@schnullerkettenladen.de 

Telefonní číslo: +49(0)30/42805260 

 

 

Další návody k vytváření od Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 

https://schnullerkettenladen.de/cz
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https://schnullerkettenladen.de/cz/kutilske-navody-doplnky-pro-miminka-deti-a-doplnky-ke-kazdodennimu-pouziti

