
KORÁLKOVÉ 
PANENKY



NÁVOD NA VÝROBU KORÁLKOVÉ PANENKY

ZÁKLADNÍ PANENKA

1. Nejdříve si vyber korálky, ze kterých chceš panenku poskládat. Poté se rozhodni, zda chceš navlékat na silon, bavlnku, nit nebo 

drátek (ideální je dekorační, který se dobře tvaruje). Výhodou drátku je, že ho můžeš tvarovat a pěkně drží výsledný tvar. 

Nevýhodou však je, že se s ním hůře pracuje a musíš ho více utahovat. Bavlnka, nit i silon nedrží moc tvar, ale pracuje se s nimi 

lépe než s drátkem. Až se rozhodneš, vyzkoušej, jestli nit, bavlnku aj. protáhneš i těmi nejmenšími korálky dvakrát. 

V ukázce je modrá bavlnka. 

2. Na začátku si ustřihni hodně dlouhou bavlnku 

(délka záleží na velikosti korálků). Začínáš od 

nožiček. Nejprve tedy navlékni jeden korálek 

a posuň ho doprostřed bavlnky.

3. Nyní dej oba konce bavlnky k sobě a navleč 

na ně zbylé korálky tvořící nohu panenky.

4. Bavlnku rozděl opět na červený a žlutý 

konec. Na žlutý konec bavlnky navleč korálky

v pořadí, jak je uvedeno na obrázku. 
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5. Teď je potřeba 

provléct žlutý konec 

korálky číslo 3, 2, 

1, jak vidíš na 

obrázku.
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6. Oba konce 

bavlny dej 

k sobě 

a navleč na ně 

budoucí tělo 

panenky. 



7. Na žlutý konec bavlnky navleč korálky ruky a opět ho 

protáhni zpátky korálky číslo 3, 2, 1 jako u nohy. Na 

červeném konci vidíš, jak vypadá hotová ruka.
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8. Nyní dej opět červený i žlutý konec bavlnky k sobě a navleč na ně zbylé korálky tvořící 

krk a hlavu. Za poslední navlečenou korálkou udělej pořádný uzel, aby se ti korálky 

nehýbaly. Na koncích bavlny si udělej druhý uzlík, aby vzniklo poutko na zavěšení panenky.

PANENKA PRO NEJMENŠÍ 

(A NEBO PRO TY, KTERÝM SE NECHCE NAVLÉKAT MOC 

KORÁLKŮ)

Pokud chceš jednodušší panenku s méně navlékáním, vyber si velké 

podlouhlé korálky, jako má žlutozelená panenka. Na konci rukou a nohou je 

vždy lepší dát menší kulaté korálky, protože v těchto místech jde drátek nebo 

bavlnka přes korálku. U velkých korálek by to bylo hodně vidět.

Postup je úplně stejný jako u panenky s čepičkou, akorát kvůli tvaru hlavičky 

je drátek ukončen pod krkem. 



PANENKY SE SUKÝNKAMI

Existuje mnoho způsobů, jak vyrobit panenku se sukýnkou. Zde najdeš dva návody.

Tuto panenku můžeš navlékat na vlasec, 

bavlnku nebo nit. Na sukýnku je lepší použít 

podlouhlé korálky, aby se lépe tvarovala.

Tuto panenku navlékej na drát, jinak se nedá 

sukýnka dobře tvarovat. Na tuto panenku se 

nepotřebuješ učit nic nového, vystačíš si se 

základním návodem.



1. Budeš potřebovat hodně dlouhý 

vlasec, aby ti vystačil na celou 

sukýnku i panenku. Na něj navleč

1 červenou korálku, 2 černé 

korálky, 3 červené korálky a 2 černé 

korálky. Korálky posuň do středu. 

Pak protáhni jeden konec vlasce 1 

červenou korálkou

a 2 černými. Vznikne tvar kapky.

2. Na žlutý konec vlasce 

vycházející z černých korálků 

navlékni 3 červené korálky 

a 2 černé. (S červeným 

koncem vlasce při výrobě 

sukýnky vůbec nepracuješ.)

3. Nyní žlutý konec vlasce protáhni 

očkem silonu, ne červenou korálkou. 

Až protáhneš silon modrým očkem, 

navleč na něj 1 červený korálek 

a protáhni jej zpátky dolů 2 černými 

korálky. Takto postupuj tak dlouho, 

dokud se ti nebude zdát, že už máš 

dost kapek k vytvoření sukýnky.

4. Až budeš mít dostatečně velkou 

sukýnku, navleč na žlutý konec 

silonu jen 3 červené korálky.

5. Nyní žlutý konec 

silonu provleč 

2 černými korálky 

z první slzy, aby ti 

vznikla sukýnka.

6. Nohy se navlékají 

jako ruce 

u základního 

postupu. Tzn. na 

červený konec 

silonu jedna noha, 

na žlutý konec 

silonu druhá noha. 

Poté protáhneš oba 

konce silonů 

středem sukně 

a vyrobíš tělo podle 

základního postupu.



1. Budeš potřebovat hodně dlouhý drátek. A opět si 

vyzkoušej, jestli ho protáhneš dvakrát i nejmenšími korálky. 

Začni vyrábět od noh panenky, jak je uvedeno v základním 

postupu. Až budeš mít nohy hotové, je dobré si na oba 

konce drátků navléct plochý korálek, kolem kterého se ti 

pak bude sukýnka lépe tvarovat. V návodu je průhledný 

plochý korálek. 

Sukýnku vyrobíš tak, že na jeden z konců drátku budeš 

vedle sebe tvořit nohy panenky (návod na základní panenku 

bod 1 až 5).

Zbytek panenky vyrobíš podle základního postupu.

2. Až budeš mít dostatek nožiček na sukýnku, obtoč 

drátek kolem placatého korálku. Pokud se ti bude sukýnka 

rozevírat, můžeš si přichytit drátkem ke korálku nebo 

stáhnout zkroucením příliš volného drátku. Pokud se ti 

bude zdát sukýnky málo hustá, můžeš podle stejného 

postupu vytvořit ještě jednu řadu nožiček třeba kratších, 

kterou obtočíš nad tuhle již vyrobenou sukýnku.

Zbytek panenky již vyrobíš podle základního postupu.


