
Instrukcje wykonania — łańcuszek do kluczy z imieniem 

 

Materiały potrzebne do wykonania łańcuszka do kluczy z imieniem: 

o 1 kółko na klucze 

o 1 m sznurka (sznurek poliestrowo-propylenowy) 

o koralik(i) z motywem/n 

o kolorowe drewniane koraliki 

o 2 koraliki zabezpieczające 

o kostki z literami do ułożenia imienia (nazwy pokoju) 

 

Małe narzędzia, które będą potrzebne: 

o nożyczki 

o zapalniczka 

o pęseta 

Instrukcje wykonania 

Krok 1: Eksperymentowanie z koralikami 

Gdy wszystkie materiały masz już przed sobą, czas na kreatywną zabawę. Ułóż 
koraliki na sznurku łańcuszka do kluczy. 

Najłatwiej jest to zrobić, zaczynając od kostek z literami, a następnie dodając 
drewniane koraliki. Na każdym końcu sznurka zalecamy użycie koralika 
zabezpieczającego, aby schować w nim węzeł. 

Wskazówka: Długie słowa można podzielić na pół i umieścić na dwóch pasmach 
koralików (na przykład „POKÓJ” i „DZIECI”). 

Krok 2: Przyczepianie kółka na klucze 

Jeśli podoba Ci się projekt łańcuszka, czas dodać do niego kółko na klucze: W 

przypadku pierwszego sznura koralików złóż sznurek poliestrowo-propylenowy na 

pół. Przełóż powstałą pętlę od tyłu przez kółko na klucze, a następnie przeciągnij 

przez kółko na klucze od przodu. Dzięki temu powstanie węzeł. 

Krok 3: Przygotowanie do nawlekania koralików 

Aby łatwiej było nawlekać koraliki, zalecamy zastosowanie małego triku: Połącz oba 

końce sznurka tak, aby jeden z nich wystawał na długość około 2 centymetrów. Teraz 

delikatnie zgrzej oba końce za pomocą zapalniczki. Palcami lub pęsetą dociśnij lekko 

dolny koniec sznurka do tego wystającego. W ten sposób można łatwiej nawlec 

drewniane koraliki na podwójny sznurek dzięki wystającemu końcowi.  



Krok 4: Nawlekanie drewnianych koralików 

Teraz można nawlec pierwsze pasmo koralików: Zalecamy, aby nie nawlekać jeszcze 

koralika zabezpieczającego. Ponieważ dzięki sprytnemu trikowi będzie on lepiej 

pasował. W tym celu należy ponownie rozdzielić dwa końce sznurka i zrobić prosty 

węzeł na drewnianym koraliku, który znajduje się przed koralikiem 

zabezpieczającym. 

Krok 5: Wykończenie sznura koralików 

Używając niewielkiej siły, przeciągnij koralik zabezpieczający (zaczynając od 
mniejszego otworu) przez prosty węzeł. Zrób bardzo ciasny podwójny węzeł za 
koralikiem. 

Ostrożnie odetnij oba końce sznurka. Zgrzej węzeł zapalniczką i ściśnij go palcami. 
Wciśnij zgrzany podwójny węzeł do otworu koralika zabezpieczającego za pomocą 
pęsety. 

Krok 6: Tworzenie drugiego sznura koralików 

Jeśli chcesz dodać drugi sznur koralików, po prostu powtórz kroki od 2 do 5. 

I to wszystko! Ciesz się pięknym własnoręcznie wykonanym, osobistym 
łańcuszkiem do kluczy każdego dnia. Mamy nadzieję, że dzięki temu w codziennym 
zgiełku zawsze będziesz mieć pod ręką właściwy klucz. 
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