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Pienet enkelit koristavat jouluna niin ikkunaa, kuuta… kuusta, pakettia kuin korujakin. Helpot enkelit valmistat ohjeellamme tuossa 
tuokiossa! 

 
Tarvikkeet: 
Nuppuhelmiä helmaan, enkelisiipihelmet siiviksi, 6-8 mm helmi 
pääksi, pieniä ja isoja kalotteja helman koristeeksi ja kruunuksi 
maun mukaan sekä tasapäisen korupiikin. 
Ohutta ketjua 1 m, avattavia välirenkaita sekä halutessasi 
korvakorukoukkuja. 
Työkalut:  
Pyörö-, puolipyörö-.  ja tasapääpihdit sekä sivuleikkurit  

  
Pujota korupiikkiin kukkanuppuhelmi, kalotti, enkelinsiipihelmi, 6 

mm pyöreä tai särmikäs helmi ja pieni kalotti. 
Paina helmet ja osat korupiikkiin alas asti. Ota tasapäisillä 

pihdeillä kiinni korupiikistä n. 2 mm eteisyydeltä viimeisestä 
helmestä/kalotista. 

  
Pidä enkelin vartalosta kiinni ja taivuta korupiikki n. 90 asteen 

kulmaan. 
Tartu pyöröpihdeillä pitkän langan kulmanpuoleisesta reunasta 

kiinni. Silmukan koko määräytyy sen mukaan, miten syvä ote 
pihdeillä otetaan. Tähän työhön riittää pieni silmukka, n. 5-6 mm 

etäisyydellä pihtien kärjestä. Ota langanpäästä kiinni… 
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.ja vedä lanka pihdin kärkien yli ja enkelin vartaloa vasten. 
Langanpää osoittaa pöytää kohti. Käännä pihtejä oikeassa 

kädessä siten, että kärjet ovat vierekkäin kuvan mukaisessa, 
vaakasuorasti pöytään nähden. 

Vedä nyt lanka enkeli ohi kuvan mukaan vaakasuoraan asentoon. 
Langanpää osoittaa taas poispäin sinusta. 

  
Ota enkelin silmukka pyöröpihtien väliin vasempaan käteen. 
Langanpää osoittaa sinusta poispäin. Tartu tasapääpihdeillä 

langan päästä kiinni. 

Purista silmukkaa pihtien välissä ja vedä langanpää voimakkaasti 
itseesi päin yläkautta. 

  
Vaihda otetaa niin, että saat vedettä langanpään alakautta 

poispäin itsestäsi. Toista puolikierroksia vielä 1-2 kertaa, kunnes 
helmet eivät enää pääse liikkumaan korupiikissä. 

Katkaise ylimääräinen langanpää ja purista leikkuukohdan terävä 
pää kiinni kierteiden juureen puolipyöröpihdeillä. 
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Kiinnitä enkeleitä n. 10-15 cm välein avattavien välirenkaiden avulla ohueen ketjuun. Kiedo ketju kuuseen tai kiinnitä ketjun päihin 

isommat välirenkaat ja ripusta niistä nauloilla vaikkapa ikkunaan. 
Enkelin lentelevät myös mielellään korvakoruissa ja yksittäisen enkelin voit ripustaa vaikkapa kuuseen. 

 

 
 

Yhdistä erilaisia värejä, erikokoisia kalotteja ja tee vaikkapa ketjullinen erilaisia enkeleitä. 
 

Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa villihelmi.fi  
Maksuttomia ohjevideoita VilliHelmen Youtube-kanavalla 

http://www.youtube.com/villihelmi 
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