
Návod na výrobu nástěnného držáku z korálků 
 
Na nástěnný držák z korálků potřebujete následující materiál: 
 

o barevné silikonové korálky nebo dřevěné korálky 

o 3 miniaturní silikonové kroužky nebo miniaturní chrastítka 

o 2 metry saténové šňůrky 

o 1 kulatou tyčku, která je o něco delší než role, kterou chcete zavěsit 

 
Budete potřebovat toto drobné nářadí: 
 

o Jehlu a nit 
o Nůžky 
o Zapalovač 
o Pinzeta 

 

Návod na výrobu 
 
Krok 1: Experimentování s korálky 

Rozložte kroužky a korálky podle potřeby. Za jeden kroužek budete moci později 
nástěnný držák z korálků pověsit na hřebík nebo háček. Ostatní dva kroužky budou 
držet kulatou tyčku, na kterou nakonec nasunete roli kuchyňských utěrek nebo 
roličky toaletního papíru. 

Kromě toho vyberte řadu barevných korálků na dva korálkové řetízky a několik 
zakončovacích korálků. 

Krok 2: Příprava na navlékání 

Pro první korálkový řetízek přehněte jeden metr saténové šňůrky na půl. 
Navlékněte jeden kroužek a protáhněte ho až tam, kde přeložená šňůrka tvoří 
smyčku. 

Pro usnadnění navlékání natavte konce šňůrky zapalovačem. Nyní upevněte lehce 
natavený konec jedné šňůrky pod druhý. Spodní konec šňůrky případně přitlačte 
pinzetou. 

Krok 3: Navléknutí prvního korálkového řetízku 

Nyní přes natavené konce šňůrky jednoduše navlékněte korálky svého prvního 
korálkového řetízku. 

Krok 4: Navléknutí druhého korálkového řetízku 

Nyní to bude jednodušší, protože tento krok již znáte: Opakujte kroky 2 až 3 pro 
druhý korálkový řetízek.  



Krok 5: Navléknutí 3 zakončovacích korálků 

Nyní chceme na celkem 4 konce šňůrky obou korálkových řetízků navléknout korálky, 
které vedou k závěsnému kroužku. 

Pokud používáte 15 mm dřevěné korálky, můžete je jednoduše přetáhnout přes 
natavené konce šňůrky. 

Pokud však jako v našem příkladu používáte 15 mm silikonové korálky, musíte 
postupovat jinak: První dva konce šňůrky můžete navléknout podle výše uvedeného 
popisu Pro třetí a čtvrtý konec šňůrky budete potřebovat malý trik: Provlékněte šicí 
jehlou kousek nitě. Propíchněte jehlou vždy jeden konec šňůrky a udělejte na niti 
uzel. Takto můžete silikonovým korálkem snadno protáhnout i zbývající dva konce 
šňůrky. 

Krok 6: První uzel 

Nyní chceme na náš výrobek z korálků připevnit závěsní kroužek. Nejprve vytvořte 
pomocí všech 4 konců šňůrky kolem kroužku jednoduchý uzel. 

Krok 7: Druhý uzel 

Nyní vytvořte pomocí všech 4 konců šňůrky opět jednoduchý uzel. Tentokrát ho však 
obtočte kolem předchozího uzlu. Uzel utáhněte na té straně, která má být vaše zadní 
strana. 

Krok 8: Třetí uzel 

Nyní vytvořte finální jednoduchý uzel tak, že vezmete do každé ruky vždy dva 

konce šňůrky a vzájemně je zauzlujete. 

Krok 9: Zatavení konců šňůrky 

Nůžkami opatrně zkraťte konce šňůrky. Na závěr konce šňůrky zatavte plamenem 

zapalovače. Případně je můžete zmáčknout pinzetou. 

Krok 10: Dokončení 

Nyní již stačí pouze doplnit kulatou tyčku na roli kuchyňských utěrek a jste hotovi! 

Věříme, že vám vlastnoručně vyrobený nástěnný držák z korálků ve vašem 

každodenním životě dobře poslouží a na dlouhou dobu zkrášlí váš obytný prostor. 
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