
Korálky 

základný princíp pletenia:  

 

Myška z korálkov 

Na výrobu myšky potrebujeme: korálky - 2 čierne, 5 ružových, 75 bielych, drôtik (tenký, tak aby cez jednu korálku 

prešiel 2x - napr. medený  0,4 mm/alebo 0,3 mm, (na jednu myšku - 35 cm drôtu) poznámka: ak robíme s 

menšími deťmi, odstrihneme viac drôtu aj o 5/10 cm;  

 

1. Odstrihneme si 35 cm dlhý drôtik. 2. 

Čiernu korálku navlečieme na drôtik a 

presunieme ju presne do polovice drôtu. 

3. Navlečieme 2 ružové korálky a 

druhým koncom drôtu cez ne prejdeme 

ešte raz z druhej strany. Musíme si dávať 

pozor aby sme sa snažili mať korálky v 

strede drôtiku. 3. Ďalej rovnakým 

spôsobom pokračujeme 4 bielymi 

korálkami. 4. Po 4 korálkoch budeme 

pokračovať uchom podľa nákresu.  

Vždy pokračujeme oboma koncami drôtiku okrem ucha a chvosta, kde teda navliekame korálky len na jeden koniec, 

ktorým sa vrátime cez navlečené korálky späť. nakonci, pri chvoste drôtiky omotáme okolo seba a zvyšné konce 

odstrihneme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slon z korálkov 

Na výrobu slona  potrebujeme: korálky - 2 čierne, 19 bielych, 103 modrých (resp. inej farby), 106 tmavomodrých 

(resp. inej tmavej farby); drôtik (tenký, tak aby cez jednu korálku prešiel 2x - napr. medený  0,4 mm/alebo 0,3 

mm, (na jedného slona - 100 cm drôtu) poznámka: ak robíme s menšími deťmi, odstrihneme viac drôtu aj o 

5/10 cm;  

drôt: telo - 50 cm, uši - 32 cm, chobot - 18 cm 

1. Nastriháme si jednotlivé drôtiky. 2. Na začiatku si 
dopredu pripravíme chobot a jedno ucho. 3. Na 
chobot potrebujeme 18 cm drôtiku, navlečieme 2 
tmavomodré korálky a umiestnime ich presne do 
stredu drôtika. Potom navlečieme ďalšie dve korálky 
a druhým koncom drôtika opäť prejdeme poslednými 
dvomi korálkami. Týmto spôsobom pokračujeme 
ďalej. 4. Dopredu si tiež pripravíme jedno ucho. 
Začíname so 6 tmavomodrými korálkami. 
Postupujeme podľa nákresu a zároveň vyrovnávame 
rady korálok, aby sa ukladali vedľa seba rovnomerne. 
5. Na telo použijeme 50 cm dlhý drôtik, už cez prvý 
rad 7 modrých korálok okrem hlavného drôtika 
prevlečieme aj jeden koniec ušného drôtika. Pri 
pletení tela postupujeme podľa nákresu a v štvrtom 
riadku cez stredné 3 korálky prevlečieme aj drôtiky z 
chobota. Môžeme ich zo zadnej strany slona okolo 
seba obtočiť a zvyšujúce drôtiky odstrihnúť. Cez piaty 
riadok prevlečieme druhý koniec ucha. Tým pádom 
môžeme na druhej strany dokončiť druhé ucho.  
6. Pokračujeme v pletení tela, nezabudnime aj na biele korálky, z ktorých budú kly a nohy. Na konci opäť drôtiky 
ukončíme a odstrihneme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slon z boku 

Na výrobu slona  potrebujeme: korálky - 1 čiernu, 12 bielych, 126 modrých, 112 tmavomodrých; drôtik (tenký, tak 

aby cez jednu korálku prešiel 2x - napr. medený  0,4 mm/alebo 0,3 mm, (na jedného slona - 100 cm drôtu) 

poznámka: ak robíme s menšími deťmi, odstrihneme viac drôtu aj o 5/10 cm;  

drôt: telo - 60 cm, ucho - 15 cm, nohy (2x)  - 10 cm x2, kly -  5cm 

1. Dopredu si pripravíme ucho, kly a dvoje 

nôh. 2. Telo začíname robiť od chobota, 

presne v strede drôtika. Pokračujeme podľa 

návodu, kde v daných miestach presne 

pripevníme jednotlivé časti. Na konci tela 

postupujeme až na koniec chvosta, kde 

drôtiky omotáme okolo seba a zostávajúce 

konce odstrihneme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


