
 
  



Ozdobný pomocník v nouzi: nouzový řetízek pro 

děti se jménem a telefonním číslem 

Tento návod na výrobu pro vás může být užitečný, protože vlastnoručně vytvořený 
SOS nouzový řetízek se jménem a telefonním číslem je nejen hezký na pohled, ale 
může také pomoci v případě nouze. Jistě to znáte: jste s dětmi někde venku, 
například na rodinném výletu, na dovolené nebo na týdenních nákupech a najednou 
je to tady – dítě je pryč! Tento nouzový dětský řetízek může pomoct všímavému a 
ochotnému kolemjdoucímu vás co nejrychleji kontaktovat. 

Sortiment určení pro rukodělné výrobky obchodu Schnullerkettenladen vám 
umožní různé varianty: v našem příkladu jsme použili kroužek na klíče. Můžete ale 
použít i karabinku nebo – pro rychlé uchycení na oblečení – klip na šňůrku na dudlík. 

Tento rukodělný projekt trvá asi 20 minut. Prohlédněte si pak i naše další návody na 
vlastnoruční výrobky pro děti. Pokud je vaše dítě ještě mladší, vyzkoušejte náš 
návod na vlastnoruční výrobu řetízku na dudlíky. Přejeme spoustu zábavy při 
vytváření! 

 

Na nouzový řetízek budete potřebovat tento materiál: 
 

 

 

o 1 kroužek na klíče 

o korálky s motivem 

o kostky s písmenky 

o barevné dřevěné korálky 

o 2 bezpečnostní korálky 

o 1 m šňůrky (PP-polyesterové šňůrky)  



Potřebovat budete i toto malé náčiní: 

 

 nůžky 

 

 zapalovač 

 

 pinzeta 

 

Návod na vytvoření 

Krok 1: Experimentování s korálky 
 

 

Přichystejte si veškerý potřebný materiál. Nyní můžete podle chuti experimentovat 
s dřevěnými korálky. Pohrávejte si s tvary a barvami různých dřevěných korálků. V 
našem příkladu vyrábíme dva řetízky, tj. dvě šňůrky s korálky: Jeden kratší s křestním 
jménem dítěte a druhý delší s vaším telefonním číslem pro naléhavé situace. Na 
konci každé šňůrky s korálky doporučujeme navléknout bezpečnostní korálek. Má 
větší otvor, ve kterém se může schovat uzlík. 

Tip: Mezi předčíslím a zbývajícími číslicemi telefonního čísla použijte korálek jiné 
barvy. Jednotlivé části čísla tak budou od sebe opticky oddělené. 

Krok 2: Upevnění na kroužek na klíče 
 

 

  



Jste už se svým designem spokojeni? Skvěle! Začneme s prvním řetízkem: řetízkem 

se jménem. Přeložte nadvakrát dostatečně dlouhý kus PP-polyesterové šňůrky. 

Vzniklou smyčku protáhněte zezadu kroužkem na klíče a poté ji vytáhněte zpředu z 

kroužku. Vznikne tak uzlík. 

Krok 3: Příprava navlékání 
 

 

Pro snazší navlékání korálků doporučujeme malý trik: roztavte lehce jeden konec 

šňůrky zapalovačem a zmáčkněte jej co nejvíce na plocho – např. pomocí pinzety. 

Nyní přivařte opět zapalovačem druhý konec poněkud odsazeně. 

Krok 4: Navlékání korálků 
 

 

Nyní navlékneme řetízek se jménem. Je vhodné ještě nenavlékat bezpečnostní 

korálek. Existuje totiž malý trik, aby držel ještě pevněji. Odtáhněte oba konce šňůrky 

opět od sebe a vytvořte jednoduchý uzlík na dřevěném korálku, který je navlečený 

před bezpečnostním korálkem. 

  



Krok 5: Zakončení šňůrky s korálky 
 

 

Přetáhněte nejprve s trochou síly bezpečnostní korálek malým otvorem nejprve přes 
jednoduchý uzlík. Za korálkem pak vytvořte velmi pevný dvojitý uzel. 

Opatrně zkraťte konce šňůrky. Svařte uzlík zapalovačem a pomocí pinzety jej 
zasuňte do většího otvoru bezpečnostního korálku. 

Krok 6: Druhá šňůrka korálků 
 

 

Nyní to bude snadné, protože tento krok již znáte: U druhé šňůrky korálků s vaším 
telefonním číslem opakujte kroky 2 až 5. 

A pěkný nouzový řetízek je hotov. Snad s ním budete klidnější, a navíc hezky ozdobí 
vaše dítě.  
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