
Návod na výrobu závěsné ozdoby do kočárku 

 

Na závěsnou ozdobu do kočárku budete potřebovat tento materiál: 

o 1 Půlkroužky 

o 1 Klipy 

o Korálky s motivem 

o Kostky s písmenky 

o Dřevěné korálky 

o 1 Zvonečky (15mm) 

o 1m Šňůra 

o 1m Klobouková guma 2mm 

 

Tyto malé pomůcky budou potřeba: 

o Nůžky 

o Zapalovač 

o Pravítko 

o Pinzeta 

 

 

Návod na výrobu 

Krok 1: Experimentování s korálky a kroužky 

Potřebný tvůrčí materiál seženete v našem e-shopu. Leží-li před Vámi všechny výše 

zmíněné nezbytnosti, můžete začít kutit. Ještě jedna důležitá informace, než 

začnete: Délka závěsné ozdoby do kočárku nesmí podle zákona přesáhnout 22 

centimetrů (měřeno bez klipu). Pohrajte si chvilku s korálky, dokud si nebudete 

naprosto jisti, že by takhle měla Vaše závěsná ozdoba do kočárku vypadat. Pokud 

máte vše nachystané, pusťte se do práce. 

Krok 2: Upevnění klipu 

Nejprve provlečte smyčku klipem a udělejte na ní uzlík. Vzniknout by Vám měly dva 
stejně dlouhé provázky. Opatrně jejich konce spojte ohněm zapalovače. Tím si 
usnadníte navlékání korálků v dalších krocích. 

Krok 3: Navlékání dřevěných korálků 

Nyní můžete navléknout korálky různých barev a velikostí. Na konec přidejte 

připravený půlkroužek. 

  



Krok 4: Šňůrka s korálky 

Následně můžete do ozdoby začlenit korálky a také jednu perlu s motivem. 

Nyní můžete použít k ukončení buď bezpečnostní korálek nebo normální perlu. 
Výhodou korálku bezpečnostního je, že má na jedné straně větší otvor, do kterého 
lze zapustit ukončovací uzlík. Navlékněte tedy perlu, kterou upřednostňujete, 
udělejte uzlík a zapečeťte jej zapalovačem. 

Krok 5: Upevnění spodní části 

Nyní provlečte kloboukovou gumu levým otvorem v půlkroužku. Z vnější strany 
přidejte na gumu libovolné korálky, udělejte na konci uzlík a zapečeťte ho 
zapalovačem. I zde se dá použít perla bezpečnostní a uzlík v ní ukrýt. 

Krok 6: Navlečení korálků na šňůrku 

Nyní navlékněte na gumu korálky, kostky s písmenky a případně také zvoneček. 

Krok 7: Hotová závěsná ozdoba do kočárku 

Provlečte nyní kloboukovou gumu Provlečte nyní kloboukovou gumu pravým 
otvorem v půlkroužku a poté přidejte na vnější stranu ještě nějaké korálky. Udělejte 
uzlík a zapečeťte ho zapalovačem. Zkontrolujte nakonec ještě jednou pevnost všech 
uzlíků. Tímto krokem zajistíte bezpečnost Vašeho děťátka. 

A závěsná ozdoba do kočárku je hotová! 
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