
Instrukcja wykonania uchwytu ściennego z koralików 
 
Do utworzenia uchwytu ściennego z koralików potrzebne będą następujące 
materiały: 
 

o kolorowe koraliki silikonowe lub koraliki drewniane 

o 3 silikonowe mini pierścienie lub mini chwytaki 

o 2-metrowy sznurek satynowy 

o 1 okrągły drążek, który jest nieco dłuższy niż rolka, którą chcesz zawiesić 

 
Potrzebne będą także te drobne narzędzia: 
 

o Igła z nitką 

o Nożyczki 

o Zapalniczka 

o Pęseta 

Instrukcja wykonania 
 
Krok 1: Eksperymentowanie z koralikami 

Poukładaj pierścienie i koraliki. Na jednym pierścieniu możesz potem zawiesić 
uchwyt ścienny z koralików na gwoździu lub haku. Pozostałe dwa pierścienie 
utrzymują okrągły drążek, na który na końcu wsuniesz rolkę papieru toaletowego lub 
ręczników kuchennych. 

Poza tym należy wybrać wiele kolorowych koralików do dwóch koralikowych 
pasemek oraz kilka koralików końcowych. 
Krok 2: Przygotowanie nawlekania 

Do pierwszego koralikowego pasma ułóż złożony na pół metrowy sznurek 
satynowy. Nawlecz pierścień i przesuń go tam, gdzie złożony na pół sznurek tworzy 
pętlę. 

Aby nawlekanie koralików było łatwiejsze, stop końce sznurka zapalniczką. 
Przymocuj jeden koniec sznurka nieco pod drugim, topiąc go. Za pomocą pęsety 
dociśnij mocno dolny koniec sznurka. 

Krok 3: Nawlekanie pierwszego koralikowego pasma 

Za pomocą stopionych końców sznurka nawlecz koraliki na pierwsze pasmo. 

Krok 4: Nawlekanie drugiego koralikowego pasma 

Teraz będzie prościej, ponieważ znasz już ten krok: powtórz kroki 2 do 3 w celu 

utworzenia drugiego koralikowego pasma.  



Krok 5: Nawlekanie 3 koralików końcowych 

Teraz na łącznie 4 końce sznurka obydwu pasem chcemy nawlec koraliki 
prowadzące do pierścienia służącego do zawieszania. 

Jeśli stosujesz koraliki drewniane o średnicy 15 mm, można w prosty sposób 
przeciągnąć je przez stopione końce sznurka. 

Jeśli jednak stosujesz koraliki silikonowe o średnicy 15 mm, tak jak w naszym 
przykładzie, trzeba będzie postępować nieco inaczej. Pierwsze dwa końce sznurka 
możesz nawlec tak jak opisano powyżej. Do trzeciego i czwartego końca sznurka 
trzeba zastosować małą sztuczkę. Przełóż kawałek nici przez igłę do szycia. Przełóż 
igłę przez każdy koniec sznurka i zawiąż nić. W ten sposób możesz po prostu 
przeciągnąć dwa ostatnie końce sznurka przez koraliki silikonowe. 

Krok 6: Pierwszy węzeł 

Teraz chcemy zamocować pierścień służący do zawieszania na naszej konstrukcji z 

koralików. W tym celu najpierw wykonaj węzeł prosty wokół pierścienia z wszystkimi 

4 końcami sznurka. 

Krok 7: Drugi węzeł 

Teraz ponownie wykonaj węzeł prosty wokół pierścienia z wszystkimi 4 końcami 

sznurka. Tym razem jednak zapętl go wokół poprzedniego węzła. Zaciśnij węzeł po 

tej stronie, po która ma być stroną tylną. 

Krok 8: Trzeci węzeł 

Zrób teraz ostatni węzeł prosty, biorąc do ręki dwa końce sznurka i wiążąc je ze 

sobą. 

Krok 9: Spawanie końców sznurka 

Ostrożnie skróć końce sznurka nożyczkami. Następnie stop końce za pomocą ognia 

z zapalniczki. Możesz ewentualnie docisnąć je pęsetą. 

Krok 10: Zakończenie 

Teraz trzeba tylko dodać okrągły drążek na rolkę ręczników kuchennych i już 

wszytko gotowe! Mamy nadzieję, że Twój własnoręcznie wykonany uchwyt z 

koralików będzie użyteczny i na długo ozdobi Twoje mieszkanie. 
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