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ZÁKLADNÍ UZLY  

Uzly jsou důležité u každého začátku.  

 Uzel pro 4 šňůry (čtverec)  

1. Vytvoření smyčky (černá bužírka)  

2. Modrou šňůru obtočíme okolo černé a utáhneme viz obrázek.  

3. Černou šňůru protáhneme očkem a druhou část přendáme přes modrou šňůru.  Stále vše 

děláme dle obrázkového návodu.  

4. Modrá šňůra je jednou nahoře, jednou dole.  

5. Dle obrázkového návodu postupujeme dále s modrou šňůrou.  

6. Modrou šňůrou dokončíme protažení skrz černou šňůru.  

7. Nyní zatáhneme modré a černé šňůru.  

8. Vznikne základní uzel pro další postup.  

 

 Uzel pro 6,8,10…šňůr (čtverec)  

1. 3 šňůry uvážeme dle obrázku na černou šňůru.  

2. Černou šňůru položíme na vzniklé 3 šňůry.  

3. Nyní postupujeme dle obrázku: vezmeme první šňůru a protáhneme černou šňůrou, dále 

postupujeme u zelené šňůry.  

4. Modrá šňůra je protažena naposledy, opět sledujte obrázkový návod.  

5. Pokračujeme v proplétání pomocí modré šňůry.  

6. Nyní máme hotový základ pro další pletení.  

7. Šňůry pořádně utáhneme.  

 

 Uzel pro 6,8,10…šňůr (spirála)  

1. Spirálová forma uzlu začíná z předešlého uzlu (čtverec).  

2. Šňůry si rozložíme dle obrázkového návodu.  

3. Černou šňůru přendáme zleva doprava přes všechny tři šňůry, totéž uděláme zprava doleva.  

4. Dále vezmeme první (červenou) šňůru a obtočíme jí okolo horní černí a protáhneme spodní 

černou.  

5. Vezmeme zelenou šňůru a opět protáhneme dle obrázkového návodu černou šňůrou.  

6. Další šňůru (modrou) protáhneme dle obrázkového návodu.  

7. Všechny šňůry musí být pravidelně utažené a rozmístěné jak je vyobrazeno na obrázku.  

8. Nyní pokračujeme ve vázání uzlů stejným způsobem od č.2.  

 

 Uzel pro 3,4,5….šňůr (kulaté)  

1. Dle obrázku si připravíme šňůry a utáhneme je.  

2. Rovnoměrně dotáhneme všechny šňůry.  

3. Pevně utáhneme uzel, který se nám vytvořil. Dále pokračujeme opět od bodu 1.  
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PERO – MODROZELENÉ  

Materiál:  

Šňůry v tmavě modré, zelené a tmavě modré (se stříbrnou nitkou)  

Perla v modré barvě  

Náplň do pera  

 

Návod:  

K výrobě pera potřebujeme dvě tmavě modré a dvě zelené šňůry (každá 50 cm), protažené modrou 

perlou, vyčnívají asi 4 cm. Jedna tmavě modrá 1 metr dlouhá šňůra s upínacím závitem vede centrem 

perly. Přibližně 35 uzlů (spirálová forma) se šesti šňůrami ukončujeme přibližně 2 cm nad hrotem 

pera. U obou tmavě modrých šňůr pokračujeme pouze se 4mi šňůrami. Celý návod viz obrázek. 

Vyčnívající kousky odstřihneme.  

 

SRDCE  

Materiál:  

Šňůry v červené, oranžové, oranžové barvě se stříbrnými nitkami  

Korálky ze dřeva v červené a oranžové barvě  

Drát  

Kroužek na klíče  

 

Návod:  

Vezmeme si připravené 3 šňůry (3 x 50 cm) a to samé ještě jednou. Budeme jako na obrázku pracovat 

na dvou půlkách, které poté dáme dohromady.  

1. Dle obrázkového návodu si uvážeme dva uzle na jednu šňůru. Nyní pracujeme tedy se šesti 

šňůrami.  

2. Pokračujeme nyní v protahování šňůr dle obrázkového návodu.  

3. Postupujeme protažením a následným spojením, dle obrázkového návodu. Nyní budeme 

pracovat s deseti šňůrami.  

4. Opět dle obrázku protáhneme jednotlivé šňůry.  

5. Nyní jsme pracovali s osmi šňůrami, po bodě pět se nám opět počet sníží na číslo šest.  

6. Pracujeme stále stejným způsobem, jen nám se nám opět počet sníží na číslo čtyři.  

7. Opět pracujeme stejným způsobem a nyní pracujeme s počtem 2.  

8. Nyní dokončíme srdce, připevníme perly. Přiděláme smyčku do srdce na navěšení. Přívěšek je 

hotov a můžeme ho použít na klíče.  
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DUCH  

Materiál:  

Šňůra v bílé, fialové  

Drát  

Korálek v bílé barvě  

Kroužek na klíče  

Oči  

 

Návod:  

1. 3 šňůry (každá po 80 cm) protáhneme dřevěným korálkem, necháme přesah 1 cm, ve spod 

pod korálkem utáhneme fialovou šňůru 80 cm dlouhou.  

2. Nyní začneme pracovat v obdélníkovém uvazování uzlů jako je vyobrazeno na obrázku.  

3. Když nám zbývá cca 15 cm bílé šňůry na každé straně přejdeme na uvazování uzlů spirálovou 

formou. Viz obrázek.  

4. Pokračujeme ve vázání uzlů spirálovou formou.  

5. Nyní snížíme počet a bílou šňůru ustřihneme, opět sledujeme obrázkový návod.  

6. Pokračujeme dle obrázkového návodu.  

7. Pracujeme se třemi šňůrami v uzlování do kulata, toto provedeme 6 krát.  

8. Nyní pokračujeme se třemi šňůrami 11 x v uzlování do kulata.  

Na korálek přilepíme oči a domalujeme obličej. Připevníme kroužek na klíče.  

 

HAD  

Materiál:  

Šňůra v černé, průhledné se zlatými nitkami  

Oči malinké  

Drát  

Poznámka: průhledná šňůra je vyobrazena na obrázku jako zelená a žlutá barva šňůry  

 

Návod:  

1. Na výrobu hada je zapotřebí drát 180 cm dlouhý, který se 6 x po 30 cm zamotá do sebe. 10 

cm drátu bude přesah, který slouží k výrobě jazyku. Na výrobu použijeme 2 x černou a 2 x 

průhlednou šňůru. Drát musíme vést středem hada. Slouží tak ke tvarování hada.  

2. Pracujeme dle obrázkového návodu, do čtverce.  

3. Pracujeme dle obrázkového návodu do čtverce.  

4. U druhého uzlu přidáme dvě černé šňůry (každá po 30 cm).  

5. Tvoříme uzle do čtverce s osmi šňůrami.  

6. Nyní dáme dohromady čtyři černé šňůry a ustřihneme.  

7. Nyní uděláme asi 90 uzlů (kulaté) se čtyřmi šňůrami a s drátem dohromady.  

8. U posledních asi osmi uzlů snížíme počet šňůr na tři.  

9. Nalepíme očička a zformujeme hada.  


