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J A K  N A  T O

Uvařte si  čaj a najděte si pohodlné místo k sezení : )  
Kromě kreativního setu budete ještě potřebovat nůžky a zapalovač.

 
#1 Náhrdelník

 
Ustřihněte si šedý provázek. Délka provázku záleží na vás, pokud zvolíte delší ,  vaše

miminko na náhrdelník snadněji  dosáhne. Rozpojte plastový ukončovák a navažte jeho
první část na konec provázku. Navlékněte korálky, poté druhou část ukončováku a

zakončete uzlíkem. Zatahejte za oba ukončováky a zkontrolujte tak pevnost uzlíku, ať máte
jistotu, že se nerozváže. Uzlík pak schovejte do ukončováku.

 
 

 
#3  Dřevěné kousátko

 
Navlékněte korálky na saténový provázek a přidejte dřevěné kousátko. Udělejte 2

uzlíky a konce provázku ustřihněte cca 0,5 cm nad uzlíkem. Pomocí zapalovače pomalu
nahřívejte jeden konec provázku nad plamenem, aby se začal tavit (ale nezačal hořet).
Roztavený konec provázku pak přimáčkněte hranou zapalovače na uzlík. Stejný postup

opakujte i  u druhého konce provázku. Tímto vytvoříte zarážky, díky kterým uzlík
nepovolí .  Za chvíl i  zatahejte za kousátko a ujistěte se, že se opravdu neroztrhne. Uzlík

pak schovejte do korálku.

 
#2 Klip na dudlík 

 
Upravte si délku provázku podle sebe (my doporučujeme cca 60 cm). Udělejte 2 uzlíky a

konce provázku ustřihněte cca 0,5 cm nad uzlíkem. Pomocí zapalovače pomalu nahřívejte
jeden konec provázku nad plamenem, aby se začal tavit (ale nezačal hořet).  Roztavený

konec provázku pak přimáčkněte hranou zapalovače na uzlík. Stejný postup opakujte i  u
druhého konce provázku. Tímto vytvoříte zarážky, díky kterým uzlík nepovolí .  Po 20ti

vteřinách zatahejte za slepený spoj a zkontrolujte tak pevnost provázku. Spojený provázek
protáhněte dřevěným klipem a pomocí l iščí  smyčky ho navlékněte. Ukázku l iščí smyčky
najdete na naší stránce (viz.  odkaz níže).  Doporučujeme, aby místo, kde jsou provázky

spojené, bylo zhruba v půlce délky provázku, korálky ho tak hezky zakryjí .  Po navléknutí
korálků udělejte na konci uzlík. Vznikne vám smyčka, kam připevníte dudlík.


