
Instrukcja samodzielnego wykonania łańcuszka 
z pojemnikami na zęby mleczne 

 

Oto materiał do majsterkowania, potrzebny do wykonania łańcuszka z 

pojemników na zęby mleczne: 

o 1 pojemnik na zęby mleczne 

o Wzorzyste koraliki 

o Kolorowe drewniane koraliki 

o literki potrzebne do imienia 

o 2 koraliki zabezpieczające 

o 1 m sznurka (nić polipropylenowa) 

 

Oto drobne narzędzia, które będą potrzebne: 

o nożyczki 

o zapalniczka 

o pinceta 

o duża igła, pałeczka, rożen lub podobny przedmiot 

 

 

 

Instrukcja samodzielnego wykonania 

 

Krok 1: eksperymentowanie z koralikami 

Uwolnij swoją kreatywność: Baw się swoimi koralikami i wykorzystaj dwa złożone z 
nich sznury. W naszym przykładzie na jednym sznurze koralików są imiona dzieci, a 
na drugi składają się piękne wzorzyste koraliki. 

Zaleca się, by zawsze na końcu sznura umieścić korali zabezpieczający, w którym 
można ukryć supeł końcowy. 

Krok 2: Sznurek do powiązania pojemników na zęby mleczne 

Mocno zawiąż sznurek podwójnym supłem wokół pojemnika na zęby mleczne, tak 

by przebiegał w przeznaczony dla niego rowku. 

Krok 3: Nawlekanie koralików 

Używając zapalniczki, stop koniec sznurka i możliwie płasko ściśnij go palcami. Ułatwi 

to nawlekanie. Teraz nawlecz koraliki z pierwszego sznura, za wyjątkiem koralików 

zabezpieczających.  



Krok 4: Zakończenie sznura koralików 

Za ostatnim koralikiem wykonaj prosty supeł. Powinien się on znaleźć jak najbliżej 
ostatniego koralika. Możesz sobie pomóc, używając dużej igły, pałeczki lub rożna. 
Wprowadź ten przedmiot do pętli jeszcze niezaciągniętego supła i przesuń supeł 
bardzo blisko do koralika. 

Następnie nawlecz koralik zabezpieczający, kierując duży otwór na zewnątrz. Dość 
mocno przeciągnij koralik zabezpieczający z mniejszym otworem przez prosty supeł. 

Teraz jak najbliżej dużego otworu koralika zabezpieczającego wykonaj podwójny 
supeł. Ostrożnie skróć koniec nożyczkami. Używając zapalniczki, stop podwójny 
supeł i wsuń go lub wciśnij pincetą do dużego otworu koralika zabezpieczającego. 

Krok 5: Drugi sznur koralików 

Teraz już pójdzie łatwo, bo ten krok już znasz: Powtórz kroki 3 i 4 dla drugiego sznura 
koralików. 

Gotowe! Trzymasz w rękach pojemniki na zęby mleczne z pięknym łańcuszkiem z 
pojemników na zęby mleczne. Możesz w nich zachować na pamiątkę zęby mleczne 
swoich kochanych dzieciaków. 
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