
 
  



Smyckeshjälpare i nödfall: Nödsituationskedjan 

med namn och telefonnummer för barn 

Dessa pysselinstruktioner kan hjälpa dig, eftersom din hemgjorda SOS-
nödsituationskedja med namnkedja och telefonnummer är bara är trevlig att titta 
på, utan även kan hjälpa i en nödsituation. Du vet vad vi menar: När man är ute med 
barn, till exempel på en familjeutflykt, på semester eller när man vecko-handlar har 
det ibland hänt – ditt barn har försvunnit! Nödsituationskedjan för barn kan hjälpa 
en uppmärksam tredje part med civilkurage att kontakta dig så fort som möjligt. 

Pysselsortimentet från Schnullerkettenladen ger dig stor variation: I vårt exempel 
har vi använt en nyckelring. Du kan också välja en karbinhake eller, för snabb 
fastsättning på kläder, en nappkedjeklämma. 

Detta pysselprojekt är klart på cirka 20 minuter. Därefter kan du upptäcka våra andra 
pysselinstruktioner för barn. Om ditt barn är ännu yngre kan du prova våra 
pysselinstruktioner för en nappkedja. Hoppas att du får det roligt med ditt pyssel! 

 

Du behöver detta pysselmaterial för en nödsituationskedja: 
 

 

 

o 1 nyckelring 

o motivpärlor 

o bokstavstärningar 

o färgglada träpärlor 

o 2 säkerhetspärlor 

o 1 m snöre (PP-snöre)  



Dessa småverktyg du behöver: 

 

 sax 

 

 tändare 

 

 pincett 

 

Pysselinstruktioner 

Steg 1: Experimentera med pärlorna 
 

 

Lägg ut ditt pysselmaterial. Nu kan du experimentera med träpärlorna som du vill. 
Lek med de olika träpärlornas former och färger. I vårt exempel skapar vi två kedjor, 
d.v.s. två pärlrader: en kortare med barnets förnamn och ett längre med ditt 
nödtelefonnummer. I slutet av varje pärlrad rekommenderas en säkerhetspärla. 
Denna har en större öppning där knuten kan försvinna. 

Tips: Använd en olikfärgad pärla mellan riktnumret och de återstående siffrorna i 
telefonnumret. På så sätt blir dessa visuellt åtskilda från varandra. 

Steg 2: Fastsättning på nyckelringen 
 

 

  



Är du nöjd med din design? Perfekt! Vi börjar med den första raden: namnkedjan. 

Lägg en tillräckligt lång bit PP-snöre dubbelt. Dra sedan slingan som uppstår genom 

nyckelringen bakifrån och dra sedan tillbaka den över nyckelringen framifrån. Detta 

skapar en knut. 

Steg 3: Förberedelser för påträdning 
 

 

För att göra det enklare att trä på pärlorna rekommenderar vi ett litet trick: Smält 

försiktigt en ände av snöret med en tändare och tryck den så platt som möjligt, vid 

behov med pincett. Använd sedan tändare för att svetsa fast den andra änden något 

under den. 

Steg 4: Påträdning av pärlorna 
 

 

Då trär vi namnkedjan. Det rekommenderas att inte trä på säkerhetspärlan ännu. För 

det finns ett litet trick för hur man får den att sitta hårdare. För att göra detta, dra 

isär de två snörändarna igen och gör en enkelknut på träpärlan som ligger framför 

säkerhetspärlan. 

  



Steg 5: Slutet på pärlraden 
 

 

Med lite kraft, dra säkerhetspärlan med den mindre öppningen över den enkla 
knuten först. Gör sedan en mycket fast dubbelknut bakom den. 

Förkorta försiktigt snörändarna. Svetsa knuten med en tändare och skjut in den i 
säkerhetspärlans större öppning med hjälp av pincett. 

Steg 6: Den andra pärlraden 
 

 

Nu blir det enkelt, eftersom du redan kan detta steg: Upprepa steg 2 till 5 för den 
andra pärlraden med ditt telefonnummer. 

Din snygga nödsituationskedja är klar. Förhoppningsvis känner du dig lite lugnare 
och kan smycka ditt barn med den. 
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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

