
Instrukcja wykonania łańcuszka do wózka dziecięcego 
 

Będziecie potrzebować Państwo nastepujących materiałów: 

o 2 Klips 

o Koraliki z motywami 

o 2 Pierścienie chwytakowe rozmiar M (6,5 cm) 

o 2 Pierścienie chwytakowe Mini 

o Dzwoneczki (15 mm) 

o 2m Sznurek (PP-Polyester lub Sznur satynowy) 

o Kostki z literami 

o Koraliki drewniane 

 

Potrzebują Państwo następujących narzędzi: 

o nożyczki 

o zapalniczka 

o linijka 

 

 

Instrukcja wykonania łańcuszka 

 

Krok 1: Eksperymentowanie z koralikami i pierścieniami 

Jeśli macie Państwo przed sobą materiał do wykonania, możecie przemyśleć jak 
chcecie ułożyć koraliki na łańcuszku. Próbujcie tak długo, aż stwierdzicie, że 
łańcuszek do wózka wygląda idealnie. W póżniejszym etapie zmiana jest praktycznie 
niemożliwa. Ważna wskazówka przed rozpoczęciem pracy: pracujcie rozważnie i 
starannie. Sprawdzajcie każdy supełek kilkakrotnie. Jeżeli jakikolwiek supełek 
później sie rozwiąże, będzie stanowić to niebezpieczeństwo połknięcia małych części 
przez dziecko. 

Przy przygotowaniu łańcuszka do wózka ważne jest by wiedzieć jaka jest szerokość 
przykrycia wózka, na którym będzie zamontowany łańcuszek. Maksymalna prawnie 
dopuszczona długość łańcuszka do wózka wynosi 38cm (mierzona bez klipsów). 
Łańcuszek powinien być troche dłuższy niż szerokość przykrycia wózka, tak aby mogł 
swobodnie zwisać. 

Krok 2: Wykonanie początku sznura do łańcucha 

Jeśli macie Państwo potrzebny materiał do wykonania, możecie zaczynać. Na 
początek proszę przewlec pętelkę przez klips i zrobic supełek. Następnie proszę 
przypalić supełek za pomocą zapalniczki, tak żeby nie mógł się otworzyć.  



 

Krok 3: Nawlekanie pierwszych koralików i pierwszego pierścienia 

Dłuższy koniec sznurka przypalcie Państwo zapalniczką, wówczas koraliki i koraliki z 
motywem będą się łatwiej nawlekać. W tym momencie możecie Państwo nawlec 
okrągłe koraliki, koraliki z oczkiem i koraliki z motywem według Waszego gustu. 
Liczba i rodzaj koralików mogą być dobrane według uznania. 

W naszym przykładzie wykorzystaliśmy mini chwytaki i kostki z literami. Do 
łańcuszka do wózka możecie Państwo dołączyć rownież inne elementy. Na przykład 
pierścienie w rozmiarze S lub M. 

Krok 4: Wykonanie środkowej części łańcucha 

Proszę nawlec pozostałe koraliki. Następnie dochodzi klips. Przed tym powinni 
Państwo sprawdzić, czy wygląd łańcuszka Wam odpowiada, czy może chcecie dołożyć 
jeszcze inne koraliki. 

Krok 5: Zamocowanie drugiego klipsa 

Na końcu proszę naciągnąć sznurek. Przymocujcie Państwo klips do sznurka i 

przypalcie sznurek zapalniczką. Na koniec sprawdzcie czy supełek jest wytrzymały na 

rozerwanie. 

Krok 6: Przygotowanie pierwszego sznura z zabawkami 

W tym momencie możecie zrobić dodatkowe odgałęzienie w wybranym przez 

Państwa miejscu. Do tego potrzebujecie kawałek sznurka o wybranej przez Was 

długości. Za pomocą supełka przymocujcie sznurek między koralikami. Zapalniczką 

podpalcie krótko oba końce sznurka. Wówczas koraliki będzie można łatwiej 

nawlekać. 

Krok 7: Nawlekanie koralików na pierwszy sznur z zabawkami 

Teraz możecie Państwo nawlec koraliki w kolejności jaką chcecie. W naszym 

przykładzie użyliśmy dodatkowo pierścienia wielkości M. 

Krok 8: Zakończenie pierwszego sznura z zabawkami 

Na końcu dodatkowego odgałęzienia możecie Państwo zrobić supełek. Supełek 
możecie ukryć w koraliku zabezpieczającym. Koralik zabezpieczający ma po jednej 
stronie trochę większy otwór. W ten otwór możecie Państwo palcami lub za pomocą 
pięcetki schować supełek. W naszym przykładzie użyliśmy na końcu dzwoneczka. 
Dzwoneczek możecie Państwo przymocować przez wykonanie podwójnego supełka. 

Na końcu zróbcie Państwo następne dodatkowe odgałęzienie z drugiej strony łańcuszka do 

wózka. Po zrobieniu odgałęzienia, prace nad wykonaniem łańcuszka do wózka są 

zakończone.  



Krok 9: Wykonanie drugiego sznura z zabawkami 

Wszystkie dobre rzeczy przychodzą po dwa razy: Tak jak w krokach 6 do 8, tworzysz 
teraz drugi nurt gry dla swojego dziecka. 

Twój osobisty łańcuch wózkowy jest już gotowy. Życzymy dziecku i wam dużo 
zabawy na wszystkich drogach! 

Gotowy indywidualny łańcuszek do wózka. 
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Strona internetowa: Schnullerkettenladen.de 
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