
 
  



Individuell, praktisk och vacker: 

En hemgjord nappkedja med namn 

 
Napphållare är en av de viktigaste babyaccessoarerna, för tack vare en napphållare 
tappas varken någon napp bort eller faller till marken. Sedan länge är det även 
trendigt att göra napphållaren personligare genom att förse den med barnets namn. 
För att dessutom kontrastera mot standard-napphållare är det möjligt att tillverka 
en individuell med färgglada träpärlor och motivpärlor, eller att köpa en 
napphållare med namn online. I Schnullerkettenladen får du förutom den här 
pysselinstruktionen för napphållare med namn även tag på lämpligt 
pysselmaterial till napphållare. Vårt pysselmaterial har kontrollerats och är helt 
ofarligt för bebisar. 
 

Pysselmaterial för nappkedjor: 
 

 

 

o 1 Clip 

o Snöre (PP-polyester-snodd eller Satinsnöre) 

o 1 Säkerhetspärlor (12 mm eller 10 mm) 

o 1 Motivpärlor 

o Bokstavstärningar 

o Rundpärlor (10mm)/(8mm) och Linspärlor (10/5 mm) 

 

Dessa små verktyg behöver du: 
 

 
tråd och nål 

 

 
sax 

 

 
tändare 

 

 
linjal 

 

  



Pysselinstruktion 

Steg 1: Experimentera med pärlorna 
 

 

Har du det passande pysselmaterialet kan du börja med tillverkningen. Lägg först 
pärlorna framför dig i den ordningföljd som du vill skapa napphållaren . Vi vill upplysa 
dig om följande: Napphållaren får ha en maximal längd på 22 cm (mätt utan 
clipset). Nu har du också möjligheten att prova lite grann och byta ut de enskilda 
pärlorna. Den sista pärlan vid änden med slingan kan vara en säkerhetspärla, 
eftersom en sådan har ett större borrhål på den ena sidan som knuten senare kan 
”försvinna” i. Men det går även bra utan någon säkerhetspärla, men då syns knuten. 
Detta är en ren smaksak. 

Steg 2: Förberedelser för påträdning 
 

 

Då kan du börja med att trä på pärlorna. Ta fram pp-snodden, tråd och nål. Lägg pp-

snodden dubbelt, så att de båda snörena är åtminstone 25 – 30 cm långa. Trä på 

tråden på nålen och sätt fast snöret med en knut i pp-snoddens slinga.  



Steg 3: Påträdning av träpärlorna 
 

 

Nu kan du trä på alla pärlorna helt problemfritt. Därefter kan du lösa tråden från 

snodden igen. Tråden behövs inte längre nu. 

Steg 4: Knuten i slutet av snöret 
 

 

Gör nu en knut på sidan med slingan och dra pärlorna mot knuten. Om du har använt 

en säkerhetspärla försvinner knuten i det större borrhålet. 

Steg 5: Förbereda clipet i slutet 
 

 

Därefter gör du en halv knut på andra sidan med de två snörena och sätter sedan 
fast clipset med en dubbel knut. Korta sedan försiktigt av snoddens ändar fram till 
knuten och svetsa samman dem med en tändare. Här är det viktigt att svetsa 
samman knuten ordentligt, så att den inte kan lösa upp sig igen. 



Steg 6: Säkerhetskontrollen 
 

 

Nu är det tillrådligt att göra ett riktigt dragtest för att kontrollera att knuten 
verkligen håller. Ty även småttingarna drar kraftigt i napphållaren och den svaga 
punkten i kedjan är knuten. 

Nu är napphållaren redan färdig. Vi hoppas att du tyckte det var kul att pyssla och 
att du är stolt över din helt individuella napphållare. 
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Fler DIY instruktioner från Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 
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