
 
  



Praktisk och snygg: Nyckelring med namn 

En nyckelring med färgglada träpärlor är ett snyggt komplement till din nyckel 
eller nyckelknippa. Dels är den en vacker prydnad för dina nycklar. Dels kan du med 
hjälp av individuella bokstavspärlor förse den med text: Ska det vara ett passande 
rumsnamn? Kanske namnet på ägaren till nyckeln? Eller föredrar du motivpärlor, 
som med bilder och utan ord beskriver vart nyckeln hör (exempelvis en bil-
motivpärla)? Valet är ditt! 

Denna pysselguide för en nyckelring med namn passar utmärkt för 
pysselnybörjare. Inom bara ca 15 minuter är du klar med detta personliga 
pysselprojekt. Är du sugen på ytterligare ett snabbt pyssel? Då kan du göra en 
napphållare med namn. Upptäck också våra andra pysselguider för 
inredningsaccessoarer och vardagstillbehör. Ha en trevlig pysselstund! 

Följande pysselmaterial behövs för en nyckelring med namn: 
 

 

 

o 1 nyckelring 

o 1 m snöre (PP-snöre) 

o Motivpärla/or 

o Färgglada träpärlor 

o 2 säkerhetspärlor 

o Bokstavspärlor med önskat (rums-)namn 

  



Dessa redskap behöver du: 

 

 Sax 

 

 Tändare 

 

 Pincett 

 

Pysselguide 

Steg 1: Experimentera med pärlor 
 

 

När du nu har ditt pysselmaterial framför dig kan du börja vara kreativ. Lägg upp 
pärlorna för pärlsträngen eller pärlsträngarna i den ordning som de ska vara på din 
nyckelring. 

Enklast är att börja med bokstavspärlorna och sedan lägga till träpärlorna. I slutet 
på varje sträng rekommenderar vi att du fäster en säkerhetspärla, i vilken du kan 
gömma den respektive knuten. 

Tips: Långa ord kan delas upp på två strängar (exempelvis “BARN“ och “RUM“). 

Steg 2: Så fäster du nyckelringen på nyckeln eller nyckelknippan 
 

 

  



När du är nöjd med din nyckelringsdesign, kan du fästa nyckelringen på nycklarna: 

Lägg en tillräckligt lång bit av PP-polyestersnöret dubbelt för den första 

träpärlsträngen. Trä öglan som uppstår bakifrån och genom nyckelringen, och dra 

den sedan tillbaka över nyckelringen från framsidan. Därmed uppstår en knut. 

Steg 3: Förbered påträdning av pärlorna 
 

 

För en enkel påträdning av pärlorna rekommenderar vi ett litet trick: Smält ena 

änden på snöret något med en tändare och tryck sedan ihop den med hjälp av en 

pincett, så att den blir så platt som möjligt. Smält nu även den andra änden lätt med 

tändaren och tryck ihop med den första. 

Steg 4: Påträdning av träpärlor 
 

 

Nu ska du trä på pärlorna på din första pärlsträng: Vi rekommenderar att du väntar 

lite med att sätta på säkerhetspärlan. Det finns nämligen ett litet trick, som gör att 

den sitter stadigare. Dra isär de båda snörändarna från varandra och gör en enkel 

knut på träpärlan, som ligger framför säkerhetspärlan. 

  



Steg 5: Pärlsträngens avslutning 
 

 

Använd lite kraft för att dra säkerhetspärlan över knuten. Gör sedan en dubbelknut 
bakom den. 

Korta snörändarna försiktigt med en sax och smält ihop dubbelknuten med hjälp av 
en tändare. Använd sedan en pincett för att trycka in knuten i säkerhetspärlans 
öppning. 

Steg 6: Ytterligare pärlsträng 
 

 

Om du önskar ytterligare en pärlsträng, så upprepar du helt enkelt stegen 2 till 5. 

Nu är du klar! Och kan varje dag glädjas åt din individuella nyckelring som du har 
gjort själv. Förhoppningsvis blir den en god hjälp i vardagen, genom att du alltid har 
rätt nyckel till hands. 
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Fler DIY instruktioner från Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 
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