
Návod pro kutily: přívěsek na klíče 

 

Tento materiál potřebujete pro vlastnoruční výrobu přívěsku na klíče se 

jmenovkou: 

o 1 kroužek na klíče 

o 1 m šňůrka (PP polyester) 

o korálek/korálky s motivem 

o pestré dřevěné korálky 

o 2 bezpečnostní korálky 

o hranaté korálky s potřebným jménem (názvem pokoje) 

 

Potřebujete tyto malé nástroje: 

o nůžky 
o zapalovač 
o pinzetu 

Návod pro kutily 

Krok 1: Experimenty s korálky 

Jestliže už před vámi leží materiál pro vlastnoruční kutilský projekt, můžete využít 
svoje tvůrčí schopnosti. Přichystejte si korálky nebo šňůrky korálků pro výrobu 
vašeho přívěsku na klíče. 

Nejjednodušší je začít s hranatými písmenkovými korálky a potom přidávat 
dřevěné korálky. Konec každé šňůrky vám doporučujeme uzavřít bezpečnostním 
korálkem, kterým zakryjete koncový uzel. 

Tip: Dlouhé názvy můžete snadno rozdělit a označit je dvěma řetězci hranatých 
korálků s písmenky (například „DĚTSKÝ“ a „POKOJ“). 

Krok 2: Připojení kroužku na klíče 

Jestliže už jste vymysleli vhodný design přívěsku na klíč, připravte si kroužek na 

klíče: Dále si připravte první šňůrku na navlékání dřevěných korálků: vezměte 

dostatečně dlouhou PP šňůrku a přeložte ji na polovinu. Vznikající kličku protáhněte 

kroužkem na klíče a poté šňůrku zpředu přetáhněte přes kroužek. Takto vznikne 

uzel. 

Krok 3: Příprava navlékání 

Chcete-li si navlékání korálků zjednodušit, doporučujeme malý trik: Zapalovačem 

lehce natavte konec šňůrky a stiskněte jej třeba pinzetou, aby byl co nejplošší. Poté 

natavte zapalovačem také opačný konec šňůrky a oba konce přitiskněte k sobě.  



Krok 4: Navlékání dřevěných korálků 

Nyní pokračujte navlékáním korálků na šňůrku: Doporučujeme zatím nenavlékat 

bezpečnostní korálek. Neboť existuje malý trik, jak tento korálek lépe připevnit. Oba 

konce šňůrky totiž můžete roztáhnout daleko od sebe a udělat jednoduchý uzel na 

dřevěném korálku, který patří před bezpečnostní korálek. 

Krok 5: Utáhněte šňůrku s korálky 

Bezpečnostní korálek s menším otvorem protáhněte, trochu silou, přes jednoduchý 
uzel. Za bezpečnostním korálkem poté zavažte velmi pevný dvojitý uzel. 

Nůžkami opatrně zkraťte konce šňůrky a dvojitý uzel natavte zapalovačem. Dvojitý 
uzel vsuňte pinzetou do otvoru bezpečnostního korálku. 

Krok 6: Druhá šňůrka s korálky 

Chcete-li udělat druhou šňůrku s korálky, při její výrobě jednoduše opakujte kroky 
2 až 5. 

Hotovo! Každý den se můžete radovat pohledem na vlastnoručně vyrobený, 
individuálně přizpůsobený přívěsek na klíče. Doufejme, že vám v každodenním 
shonu pomůže pokaždé vyhledat ten správný klíč. 
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