
 
  



För rörelse i barnvagnen: 

En hemgjord barnvagnsmobil 

 

Ett barnvagnshänge är idealiskt för en barnvagn, för barnet kan leka med det när 
som helst i barnvagnen och träna sina egna sinnen. Med vår pysselinstruktion för 
barnvagnshänge kan du tillverka ett helt individuellt sådant. Svårighetsgraden på 
pysselinstruktionen är inte någon stor utmaning för vana pysslare, men även de som 
är ovana kan utan problem prova att göra ett barnvagnshänge. Som en inledning för 
de som är ovana rekommenderar vi vår pysselinstruktion för napphållare. 
Tillverkningen av ett barnvagnshänge tar ca. 10 - 15 minuter. Vi önskar dig mycket 
nöje när du pysslar enligt instruktionen. 

 

Du behöver detta pysselmaterial för en barnvagnsmobil: 
 

 

 

o 1 Halvring 

o 1 Clip 

o Motivpärlor 

o Bokstavstärningar 

o Träpärlor 

o 1 Liten bjällra (15mm) 

o 1m PP-polyester-snodd eller Satinsnöre 

o 1m Gummiband 2mm  



Dessa små verktyg behöver du: 
 

 sax 

 

 tändare 

 

 linjal 

 

 pincett 

 

 

 

Pysselinstruktion 

Steg 1: Experimentera med pärlor och ringar 
 

Allt pysselmaterial som du behöver hittar du i vår shop. Om du har materialet 

liggande framför dig, kan du börja med tillverkningen. Först har vi följande viktiga 

information: Barnvagnshänget får ha en lagligt begränsad maximal längd på 22 cm 

(mätt utan clipset). Nu har du möjligheten att prova lite grann med pärlorna, tills du 

är säker på hur ditt barnvagnshänge ska se ut. Om allt ligger redo framför dig kan du 

börja. 

Steg 2: Fäst klämman 
 

 

Först sätter vi en slinga genom clipset och gör en knut med slingan. Nu har du två 
enskilda band. Dessa bör du försiktigt svetsa samman med en tändare. På så sätt blir 
det mycket lättare att trä på pärlorna. 

  



Steg 3: Påträdning av träpärlorna 
 

 

Nu kan du trä på pärlor i olika färger och storlekar. Vid änden trär du sedan på 

halvringen. 

Steg 4: Pärlraden som dinglar 
 

 

Därefter kan du integrera pärlor och även en motivpärla i barnvagnshänget. 

Nu kan du antingen använda en säkerhetspärla till änden, eller en vanlig pärla. 
Fördelen med en säkerhetspärla är att du kan låta knuten försvinna i 
säkerhetspärlan, ty borrhålet är något större på en av de båda sidorna. Trä alltså på 
en pärla och gör en knut och svetsa denna med en tändare. 

  



Steg 5: Fastsättningen för den nedre delen 
 

 

Trä nu gummibandet genom halvringens vänstra hål på utsidan. Trä på några pärlor 
till vid den yttre änden av gummibandet och gör en knut vid änden och svetsa denna. 
Här kan du även ha en säkerhetspärla, för att kunna dölja knuten i denna. 

Steg 6: Påträdning av pärlorna på den dinglande pärlraden 
 

 

Trä nu på pärlorna, bokstavstärningar och eventuellt även en bjällra på 
gummibandet.  



Steg 7: Den färdiga barnvagnsmobilen 
 

 

Trä nu gummibandet genom det högra borrhålet i halvringen och trä sedan på pärlor 
ovanför halvringen. Gör en knut och svetsa även denna med en tändare. Kontrollera 
till slut alla knutar en gång till, för ditt barns säkerhets skull. 

Nu är barnvagnshänget färdigt. 
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Fler DIY instruktioner från Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 

https://schnullerkettenladen.de/se/
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