
 
  



Pestrá hrací zábava: návod na vlastnoruční výrobu 
řetězu na kočárek 

 

Řetězy na kočárek neodmyslitelně patří ke každému kočárku, neboť trénují některé 
smysly miminka a dítko se s jejich pomocí na nějakou dobu samo zabaví. Pro rodiče je 
pak jednodušší miminko během procházky v kočárku uklidnit či případně uspat. 
Zhotovte si s naším výrobním postupem Váš zcela jedinečný řetěz na kočárek. V 
našem e-shopu naleznete produkty ve více než 30 barvách s různými motivy a nápisy. 
Řetěz na kočárek je o trochu náročnější ke zhotovení, něž například šňůrka na 
dudlík. Výroba této ozdoby trvá mezi 30 a 60 minutami. Budeme mít radost, pokud 
nám zašlete fotky vašich hotových výtvorů. 

 

Na řetěz na kočárek budete potřebovat tento materiál: 
 

 

 

o 2 klipsy ve Vámi zvolené barvě (možno i s motivem) 

o Korálky s motivem 

o 2 Dřevěné kroužky (6,5 cm) 

o 2 Mini-kroužek 

o 2 Zvonečky (15 mm) 

o 2m Šňůra 

o Kostky s písmenky 

o Dřevěné korálky 

  



Tyto malé pomůcky budou potřeba: 

 

 

 Nůžky 

 

 Zapalovač 

 

 Pravítko 

 

 

Návod na výrobu 

Krok 1: Experimentování s korálky a kroužky 
 

Leží-li před Vámi připravený tvůrčí materiál, můžete si korálky nachystat do 
požadovaného pořadí na zamýšleném řetězu. Zkoušejte prohazovat korálky tak 
dlouho, dokud se Vám Váš řetěz na kočárek nebude stoprocentně líbit. Později je 
přemisťování jednotlivých prvků téměř nemožné. Než začnete s tvorbou, máme pro 
Vás ještě jedno důležité upozornění: Prosíme, pracujte prozíravě a opatrně. 
Kontrolujte raději každý uzlík vícekrát. Pokud by se jeden z uzlíků později rozvázal, 
vzniklo by riziko vdechnutí malých součástek. 

K tvorbě plánovaného řetězu na kočárek je důležité vědět, jak široká je pohyblivá 
střecha kočárku, na kterou má být řetěz upevněn. Nejdelší zákonná délka činí u 
řetězů na kočárek 38 centimetrů (délka myšlena bez úchytných klipů). Aby byl řetěz 
trochu prověšen, měl by být o něco delší, než je naměřená šířka střechy. 

Krok 2: Začátek šňůrky 
 

 

Máte-li před sebou připravený tvůrčí materiál můžete začít s výrobou. Nejprve 
provlečte smyčku klipem a udělejte jeden uzlík. Následně ho zapečeťte zapalovačem, 
aby se uzel už nikdy nerozvázal. 

  



Krok 3: Navléknutí prvních korálků a prvního kroužku 
 

 

Delší konec šňůry opalte také krátce zapalovačem. Budou se Vám tak lépe navlékat 
korálky a perly s motivy. Nyní můžete navlékat kulaté korálky, čočkovité korálky a 
perly s motivem přesně podle Vašich představ. Jejich počet a druhy se mohou lišit. 

My jsme při výrobě použili mini kroužky a kostky s písmenky. Vy se ale můžete 
rozhodnout začlenit do Vašeho řetězu i jiné prvky, například kroužky velikostí S 
nebo M. 

Krok 4: Vytvoření střední části 
 

 

Nyní navlečte zbylé korálky. V následujícím kroku upevníte další klip. Předtím však 
nezapomeňte zkontrolovat, zda jste s pořadím korálků spokojeni či zda jste na 
nějakou perlu nezapomněli. 

  



Krok 5: Upevnění druhého klipu 
 

 

Následně šňůru pořádně natáhněte. Připevněte na ni klip uzlem a zapečeťte ho 

zapalovačem. Prosíme, zkontrolujte nyní pevnost uzlíků a řetězu celkově. 

Krok 6: Příprava první šňůrky 
 

 

Nyní můžete na libovolnou pozici přidělat vedlejší řetízek. K tomu si vezměte kousek 

šňůry ve Vámi zvolené délce. Upevněte ji v polovině jednoduchým uzlíkem mezi 

navlečené korálky. Ohněm zapalovače spojte oba konce šňůr, protože se Vám díky 

tomu budou snadněji navlékat korálky. 

  



Krok 7: Navlečení korálků na první šňůrku 
 

 

Nyní můžete navléct korálky v libovolném pořadí. V této ukázce jsme použili navíc 

kroužek velikosti M. 

Krok 8: Zakončení první šňůrky 
 

 

Na konci vedlejšího řetízku můžete udělat jednoduchý uzlík, který můžete případně 
skrýt do bezpečnostního korálku. Bezpečnostní korálek má na jedné straně o něco 
větší otvor, do kterého lze uzlík pomocí prstů nebo pinzety zatlačit. V tomto návodu 
jsme na konec uvázali zvoneček, a to dvojitým uzlíkem. Následné zapečetění je 
samozřejmostí.  



Krok 9: Výroba druhé šňůrky 
 

 

Nyní udělejte ještě jeden vedlejší řetízek na opačné straně Vašeho řetězu na 
kočárek. Když jste s jeho výrobou hotovi, splnili jste i poslední krok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnullerkettenladen GmbH 
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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

