
 
  



Dekorera det som bevarar barndomsminnen: 
kedja till mjölktandsask 

Inte bara tandfen blir förvånad: en hemgjord kedja till en mjölktandsask dekorerar 
din mjölktandsask i trä på ett speciellt sätt – eftersom du kan arbeta in mer än bara 
motivpärlor i den. Barnets namn gör kedjan till mjölktandsasken till en individuell 
namnpresent till barn. 

Tack vare det stora pysselutbudet hos Schnullerkettenladen kan du anpassa detta 
pyssel utan problem: Naturligtvis kan du också använda trä-askar utan tryck för att 
bevara andra barndomsminnen på ett säkert sätt. Eller vad sägs om en ask till den 
första hårlocken för barnets första hårstrån? Bevara alla små saker som är viktiga 
för dig på ett vackert sätt. 

Det går fort att pyssla ihop en kedja till en mjölktandsask eller hårlocksask. Det tar 
bara cirka 10 minuter. Att skapa en nappkedja går lika snabbt. Upptäck fler 
pysselinstruktioner för barntillbehör hos Schnullerkettenladen. Massor av 
inspiration och glädje! 

 

Du behöver detta pysselmaterial för en kedja till en mjölktandsask: 
 

 

 

o 1 mjölktandsask 

o motivpärlor 

o färgglada träpärlor 

o bokstavstärningar till namnet 

o 2 säkerhetspärlor 

o 1 m snöre (PP-snöre) 

  



Dessa småverktyg behöver du: 

 

 
sax 

 
tändare 

 
pincett 

 
stor nål, ätpinnar, 
grillspett eller 
liknande 

 

Pysselinstruktion 

Steg 1: Experimentera med pärlorna 
 

 

Låt din kreativitet flöda fritt: Lek med dina pärlor och lägg ut två rader av pärlor. I 
vårt exempel visar vi ett pärlband med barnets namn och ett annat med söta 
motivpärlor. 

Det rekommenderas att använda en säkerhetspärla i slutet av snöret, så att knuten 
i slutet av snöret kan försvinna in i den. 

Steg 2: Knyt snöret runt mjölktandsasken 
 

 

Knyt snöret tätt runt mjölktandsasken med en dubbelknut – så att snöret ligger i 

skåran.  



Steg 3: Påträdning av pärlorna 
 

 

Smält änden av snöret med en tändare och tryck den så platt som möjligt med 

fingrarna. Detta gör påträdningen enklare. Träd nu den första pärla på snöret, med 

undantag av en säkerhetspärla. 

Steg 4: Slutet på pärlraden 
 

 

Gör en enkelknut bakom den sista pärlan. Denna bör sitta så nära den sista pärlan 
som möjligt. Du kan använda en stor nål, en ätpinne eller ett grillspett som hjälp. 
Sätt in detta hjälpmedel i slingan i den fortfarande lösa knuten och tryck knuten 
riktigt nära pärlan. 

Trä sedan på säkerhetspärlan, med den större öppningen utåt. Med lite kraft, dra 
säkerhetspärlan över den enkla knuten med den mindre öppningen. 

Gör nu en dubbelknut så nära som möjligt till den större öppningen på 
säkerhetspärlan. Klipp försiktigt av änden med saxen. Smält ihop dubbelknuten med 
tändaren och skjut eller tryck in den i säkerhetspärlans större öppning med hjälp av 
en pincett. 

  



Steg 5: Den andra pärlraden 
 

 

Nu blir det enkelt, eftersom du redan kan detta steg: Upprepa steg 3 och 4 för den 
andra pärlraden. 

Färdigt! Du håller din personliga och vackra kedja till en mjölktandsask i dina 
händer. Må den skydda din älsklings mjölktänder som ett minne. 
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Fler DIY instruktioner från Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 

https://schnullerkettenladen.de/se/
mailto:kontakt@schnullerkettenladen.de
https://schnullerkettenladen.de/se/pysselbeskrivni-gar-for-baby-barn-och-vardagsaccessoarer

