
Instrukcja rzemieślnicze łańcuszka z ratunkowym 

z numerem telefonu 

 

Potrzebujesz tego do łańcuszka ratunkowego: 

o 1 Pierścien do kluczy 

o Koraliki z motywami 

o Kostki z literami 

o Barwne drewniane koraliki 

o 2 koraliki zabezpieczające 

o 1 m sznurek (sznurek PP) 

Potrzebujesz tych małych narzędzi: 

o Nożyczki 

o Zapalniczka 

o Pinceta 

 

Instrukcja rzemieślnicze 

Etap 1: Eksperymentowanie z koralikami 

Przygotujcie swoje materiały rzemieślnicze. Teraz możesz eksperymentować z 
drewnianymi koralikami, jak chcesz. Baw się kształtami i kolorami różnych 
drewnianych koralików. W naszym przykładzie wykonujemy dwa naszyjniki, tj. dwa 
ciągi koralików: krótszy z imieniem dziecka i dłuższy z numerem telefonu 
alarmowego. Na końcu każdej nitki koralika zalecamy zastosowanie koralika 
zabezpieczającego. Ma on większy otwór, gdzie węzeł może zniknąć. 

Wskazówka: Dlaczego nie użyć koraliki w innym kolorze pomiędzy numerem 
kierunkowym a pozostałymi cyframi numeru telefonu. W ten sposób są one 
optycznie od siebie oddzielone. 

Etap 2: Mocowanie do breloczka 

Jesteś zadowolony ze swojego projektu? Wspaniale! Zaczynamy od pierwszej nitki: 

łańcuszka z imieniem. W tym celu należy dwukrotnie położyć wystarczająco długi 

kawałek sznurka PP. Przepuść powstałą pętlę przez brelok z kluczami od tyłu, a 

następnie przeciągnij ją do tyłu przez brelok z przodu. To tworzy węzeł. 

  



Etap 3: Przygotowanie gwintowania 

Dla łatwiejszego nawlekania koralików zalecamy małą sztuczkę: stop jeden koniec 

sznurka nieco lżejszym narzędziem i dociśnij go jak najbardziej płasko, w razie 

potrzeby przy pomocy pincety. Teraz zespawamy ponownie drugi koniec z 

zapalniczką, lekko przesunięty pod spodem. 

Etap 4: Nawlekanie koralików 

Więc teraz zwijamy łańcuszek z imieniem. Zaleca się nie nawlekać jeszcze koraliki 

zabezpieczające. Bo jest taka mała sztuczka, żeby pasowało mocniej. W tym celu 

należy ponownie rozdzielić dwa końce sznurka i zrobić prosty węzeł na drewnianym 

koraliku przed koralikiem zabezpieczającym. 

Etap 5: Koniec sznurka koralika 

Przy użyciu niewielkiej siły pociągnij kulkę zabezpieczającą z mniejszym otworem 
najpierw przez prosty węzeł. Potem zrób za nim bardzo ciasny podwójny węzeł. 

Ostrożnie skróć końcówki sznurka. Spawamy węzeł zapalniczką i wciskamy go za 
pomocą pincety do większego otworu listwy zabezpieczającej. 

Etap 6: Drugie pasmo koralików 

Teraz staje się to łatwe, ponieważ już znasz ten krok: Powtórz kroki 2 do 5 dla 
drugiego pasma koralików z numerem telefonu. 

Twój piękny naszyjnik jest gotowy. Miejmy nadzieję, że to cię trochę uspokoi i 
będziesz mogła obdarować swoje dziecko. 
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