
Instrukcja wykonania łańcuszka do smoczka z imieniem 

 

Potrzebujecie Państwo następującego materiału: 

o 1 Klips 

o Sznurek (PP-Polyester lub Sznur satynowy) 

o 1 Bezpieczne koraliki (12 mm lub 10 mm) 

o 1 Koraliki z motywami 

o Kostki z literami 

o Okrągłych koralików (10mm)/(8mm) i Koralików z oczkiem (10/5 mm) 

Potrzebujecie Państwo następujących narzędzi: 

o nitka i igła 

o nożyczki 

o zapalniczka 

o liniał 

 

 

 

Instrukcja wykonania łańcuszka 

 

Krok 1: Eksperymentowanie z koralikami 

Jeśli macie Państwo materiał potrzebny do wykonania, wówczas możecie zaczynać. 
Na początku połóżcie przed sobą koraliki w takiej kolejności, w jakiej chcielibyście 
ułożyć je na łańcuszku. Tutaj jeszcze ważna wskazówka: łańcuszek do smoczka może 
mieć maksymalna długość 22 cm (mierzona bez klipsa). W tym momencie macie 
Państwo jeszcze możliwość poukładać koraliki i ewenutalnie je powymieniać na inne. 

Ostatni na końcu koralik z pętelką może być koralikiem zabezpieczającym, ponieważ 
ma on z jednej strony większy otwór, który umożliwi schowanie supełka. Łańcuszek 
można również wykonać bez koralika zabezpieczającego, wtedy wówczas supełek 
będzie widoczny. To tylko i wyłącznie kwestia gustu. 

 

Krok 2: Przygotowanie nawlekania 

Zadowoleni jesteście z ułożenia koralików? Możecie zaczynać je nawlekać. Użyjcie do 

tego PP-sznurka i igły z nitką. Użyjcie podwójnego PP-sznurka, tak żeby oba sznurki 

miały przynajmniej 25-30 cm długości. Nawleczcie igłę na nitkę i przyszyjcie nitkę do 

pętelki PP-sznurka. 

  



Krok 3: Nawlekanie koralików drewnianych 

Teraz możecie Państwo bez problemu nawlekać koraliki. Na koniec możecie uciąć 

nitkę od sznurka. Nitki nie będziemy juz potrzebować. 

Krok 4: Powiązanie końców pętli 

Proszę wykonać supełek po stronie pętelki i przeciągnąć koraliki do supełka. Jeżeli 

użyliście Państwo koralika zabezpieczającego wówczas supełek schowa się w 

otworze. 

Krok 5: Przygotowanie końcówki spinacza 

Na końcu zróbcie Państwo z drugiej strony półsupełek za pomocą dwóch sznurków. 
Przymocujcie klips za pomocą podwójnego supełka. Końce sznurka obetnijcie 
ostrożnie aż do początku supełka i przypalcie zapalniczką. Ważne jest, żeby supełek 
dobrze przypalić, żeby nie mógł się rozplątać. 

Krok 6: Kontrola bezpieczeństwa 

Teraz zalecamy zrobić test na rozciąganie, żeby sprawdzić, czy supełek się trzyma. 
Maluchy też mocno ciągną łańcuszki do smoczka a słabym punktem łańcuszka jest 
właśnie supełek. 

Łańcuszek do smoczka jest gotowy. Mamy nadzieję, że jego wykonanie sprawiło 

Państwu przyjemność i że jesteście dumni ze swojego indywidualnego łańcuszka do 

smoczka. 

 

 

 

 

 

Schnullerkettenladen GmbH 

Plauener Straße 163-165 

13053 Berlin 

Niemcy 

Strona internetowa: Schnullerkettenladen.de 

E-Mail: kontakt@schnullerkettenladen.de 

Numer telefonu: +49(0)30/42805260 

 

 

Dalsze instrukcje rzemieślnicze od Schnullerkettenladen.de: 
Schnullerkettenladen.de 

https://schnullerkettenladen.de/pl/
mailto:kontakt@schnullerkettenladen.de
https://schnullerkettenladen.de/pl/instrukcje-wykonania-wlasnorecznie

