
 
  



Individuální, praktická a pěkná: vlastnoručně 

vyrobená šňůrka na dudlík se jménem 

 
Šňůrka na dudlík je důležitým doplňkem pro miminka, díky kterému se dudlík 
nebude ani ztrácet, ani padat na zem. Již dlouho je u těchto šňůrek trendem 
personalizace formou přidání jména dítěte. Abyste svou šňůrku povýšili nad šňůrky 
standardní, existuje možnost vytvořit si ji pomocí pestrých dřevěných korálků a 
korálky s motivem. Dále je také možně si šňůrku se jménem koupit již hotovou 
online. Na stránkách Schnullerkettenladen obdržíte kromě návodu na výrobu 
šňůrky se jménem také hodící se materiál k jejímu zhotovení. Naše produkty jsou 
otestované a pro miminka naprosto nezávadné. 
 

Materiál na výrobu šňůrek na dudlíky: 
 

 

 

o 1 Klipy 

o Šňůru (PP-polyesterovou nebo saténovou) 

o 1 bezpečnostní korálek (12 mm nebo 10 mm) 

o 1 korálek s motivem 

o Kostky s písmenky pro Vámi zvolené jméno 

o Korálky (10mm)/(8mm) a čočkovité korálky (10x5 mm) ve Vámi zvolených 

barvách 

 

Následující pomůcky budou třeba: 
 

 Nit, Jehla 

 

 Nůžky 

 

 Zapalovač 

 

 Pravítko 

 

  



Návod na výrobu 

Krok 1: Experimentování s korálky 
 

 

Jestliže máte připravený všechen potřebný tvůrčí materiál, můžete se pustit do 
práce. Nejprve si seřaďte korálky do pořadí, v jakém je potom chcete mít na šňůrce. 
Ještě jedno důležité upozornění: šňůrka na dudlík nesmí být delší než 22 
centimetrů (myšleno bez klipu). Nyní máte stále ještě tu možnost trochu 
experimentovat a pořadí korálků zaměňovat. Poslední korálek na konci poutka může 
být bezpečnostní perla, neboť v sobě má na jedné straně větší otvor. Po zauzlování 
lze do této dírky zapustit vzniklý uzel. Šňůrku lze vytvořit i bez bezpečnostního 
korálku, potom je ale uzlík vidět na povrchu. Záleží jen na Vás. 

Krok 2: Příprava navlékání 
 

 

Jste spokojeni s pořadím korálků? Potom můžete začít s navlékáním. K tomu si 

vezměte PP-polyesterovou šňůrku a nit s jehlou. Šňůrku si ohněte tak, aby obě její 

části měly alespoň 25 až 30 centimetrů. Navlékněte nit na jehlu a upevněte ji jedním 

uzlíkem z PP-šňůrky v její polovině.  



Krok 3: Navlékání dřevěných korálků 
 

 

Nyní můžete bez problémů navléknout všechny korálky. V následujícím kroku 

můžete nit od PP-polyesterové šňůry oddělit. Nit již nebude potřeba. 

Krok 4: Vytvoření uzlíku na konci smyčky 
 

 

Udělejte jeden uzlík na straně se smyčkou a korálky posuňte po šňůře až k němu. 

Jestliže jste použili bezpečnostní perlu, nechte uzlík zmizet v jejím otvoru. 

  



Krok 5: Příprava klipu na konci 
 

 

Následně udělejte jen poloviční uzlík z volných konců na opačné straně šňůrky. 
Připevněte klip dvojitým uzlíkem. Zbylé konce provázku již nebudou potřeba, 
opatrně je co nejblíže uzlíku ustřihněte a vše zapečeťte zapalovačem. Je důležité, 
aby uzlíky byly opravdu pevné a dobře zapečetěné tak, aby se už nikdy nerozvázaly. 

Krok 6: Kontrola bezpečnosti 
 

 

Nyní se doporučuje udělat zátěžový test zataháním, abyste se ujistili, že jsou uzlíky 
skutečně pevné. I ti nejmenší mohou za šňůrku na dudlík pořádně zatáhnout. 
Slabinou na řetízku je právě uzlík! 

Teď je řetízek na dudlík úplně hotov. Doufáme, že jste si tvorbu užili a že jste na svoji 
zcela jedinečnou šňůrku patřičně pyšní.  



 

 

 

 

Schnullerkettenladen GmbH 
Plauener Straße 163-165 
13053 Berlin 
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Webová stránka: Schnullerkettenladen.de 

E-mailová adresa: kontakt@schnullerkettenladen.de 

Telefonní číslo: +49(0)30/42805260 

 

 

Další návody k vytváření od Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 

https://schnullerkettenladen.de/cz
mailto:kontakt@schnullerkettenladen.de
https://schnullerkettenladen.de/cz/kutilske-navody-doplnky-pro-miminka-deti-a-doplnky-ke-kazdodennimu-pouziti

