
 
  



Vyrobte si krásný přívěsek ke krabičce 
na mléčné zuby 

Okouzlí nejen zubní vílu: Vlastnoručně vyrobený přívěsek ke krabičce na mléčné 
zuby zkrášlí vaši dřevěnou krabičku na mléčné zuby – k jeho výrobě můžete použít 
například hezké korálky s motivem. Přívěsek ke krabičce na mléčné zuby bude 
individualizovaným dárkem pro děti, neboť na něj doplníte jméno dítěte. 

Díky širokému sortimentu v obchodě Schnullerkettenladen si tento návod pro 
kutily můžete upravit dle svých individuálních potřeb. Samozřejmě můžete použít 
též nepotištěné, dřevěné krabičky, kde bezpečně uchováte jiné památky na dětství. 
Což třeba použít dřevěnou krabičku na první vlásky určenou na první pramínky 
vlasů vašeho děťátka? V hezkém obalu můžete uchovávat všechny maličkosti, které 
vám připadají důležité. 

Přívěsek ke krabičce na mléčné zuby nebo první vlásky vyrobíte velmi rychle. Asi za 
10 minut budete hotovi. Podobně rychlá je vlastnoruční výroba řetězu na dudlík. 
Objevte ještě další kutilské návody na dětské doplňky od Schnullerkettenladen. 
Užijete si přitom mnoho inspirace a radosti! 

 

Tento materiál potřebujete pro vlastnoruční výrobu řetězu ke krabičce na mléčné 
zuby: 

 

 

 

o 1 krabička na mléčné zuby 

o korálky s motivem 

o pestré dřevěné korálky 

o hranaté korálky s písmenky pro sestavení jména 

o 2 bezpečnostní korálky 

o 1 m šňůrka (PP polyester) 

  



Potřebujete toto drobné nářadí: 

 

 
nůžky 

 
zapalovač 

 
pinzetu 

 
velkou jehlu, 
tyčku, špíz nebo 
něco podobného 

 

Návod na vytvoření 

Krok 1: Experimenty s korálky 
 

 

Své kreativitě nechejte volný průběh: Pohrajte si se svými korálky a připravte si dvě 
šňůrky. V naší ukázce je na první šňůrce jméno dítěte a na druhé jsou hezké korálky 
s motivy. 

Na konci šňůrky doporučujeme použít bezpečnostní korálek, kterým se dá zakrýt 
uzel na konci šňůrky. 

Krok 2: Uvažte šňůrku kolem krabičky na mléčné zuby 
 

 

Pevně přivažte šňůrku dvojitým uzlem kolem krabičky na mléčné zuby – tak, aby 

šňůrka ležela v k tomu určené rýze.  



Krok 3: Navlékejte korálky 
 

 

Zapalovačem natavte konec šňůrky a pomocí prstů jej co nejvíce zploštěte. Poté se 

vám bude snáze navlékat. Nyní navlékejte první šňůrku s korálky, ale bezpečnostní 

korálek zatím nenavlékejte. 

Krok 4: Utáhněte šňůrku s korálky 
 

 

Za posledním korálkem udělejte jednoduchý uzel. Ten by měl ležet co nejblíže k 
poslednímu korálku. Můžete si pomoci velkou jehlou, tyčkou nebo třeba špízem. 
Tuto pomůcku vložte do smyčky dosud neutaženého uzle a posuňte uzel co nejblíže 
ke korálku. 

Poté navlečte bezpečnostní korálek, větším otvorem směrem ven. Nyní trochu 
využijte sílu a přetáhněte bezpečnostní korálek menším otvorem přes jednoduchý 
uzel. 

Co nejblíže od většího otvoru bezpečnostního korálku nyní vytvořte dvojitý uzel. 
Opatrně zkraťte konec nůžkami. Dvojitý uzel natavte zapalovačem a posuňte jej nebo 
natlačte pinzetou do většího otvoru bezpečnostního korálku. 

  



Krok 5: Druhá šňůrka s korálky 
 

 

Teď to bude snadné, neboť tento krok už znáte: S druhou šňůrkou na korálky nyní 
zopakujte kroky 3 a 4. 

Hotovo! Nyní již držíte v ruce svou personalizovanou krabičku na mléčné zuby s 
hezkým přívěskem. Na památku si v ní můžete uchovávat mléčné zuby vašeho 
dítěte. 
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Další návody k vytváření od Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 

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

