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Alku syntyy vaikkapa näistä:  

Lajitelma erilaisia helmiä makusi mukaan 
joustolankaa ranteen pituus + 10 cm 
jousiklipsi 
riipushelmi ja maskotti/riipus tai korupiikki 
tarvittaessa 1 kpl avattava välirengas 
putkenmuotoinen kiinnityshelmi 
puolipyöröpihdit 
tasapääpihdit välirenkaan avaamiseen 
G-S Hypo Cement-liimaa 
helmimatto 
 
 
 
 

 

 

Joustolangan valinnasta: 
 
Sileäreikäisten helmien kanssa voit käyttää 
kaikentyyppisiä joustolankoja. 
Luonnonmateriaalihelmien kanssa suosittelemme 
sileää silikonista joustolankaa, sillä esim. litteä 
opelon-tyyppinen kuitujoustolanka rispaantuu 
helposti, jos helmen reiässä on rosoa.  
Valitse aina helmen reikään nähden paksuin 
mahdolllinen koko joustolangasta. 

 

  
Sommittele koru esim. helmimaton päällä haluttuun 

järjestykseen. Huomioi ja asettele mahdolliset ranteen 
päälle tulevat isommat helmet/riipushelmi ja tarkista, että 

helmet ovat symmetrisesti molemmin puolin tätä korun 
keskikohtaa. Vaihtoehtoisesti voit myös pujotella helmet 

ilman erityistä järjestystä. 

1. Jos et käytä joustolankaa suoraan esim. puolasta, 
laita langan päähän jousiklipsi. Näin helmet eivät 
karkaa ja korun pituutta on helppo myös sovittaa. 

 
 

  
2. Pujota helmet lankaan siten, että keskelle ranteen päälle 

aiotut helmet / riipushelmi tulee pujotettujen helmien 
keskikohtaan. 

3. Helpoin tapa päätellä joustolanka on tehdä kirurgin 
solmu. Tämä päättely sopii parhaiten litteällä, 
kuitumaiselle opelon-tyyppiselle langalle sekä 

ohuelle max. 0,6 mm pyöreälle silikonijoustolangalle. 
Tee ensin tavallisen solmun alku kietomalla langat 

toistensa ympäri kerran.  
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4. Kiedo nyt langanpäät uudelleen toistensa ympäri  

kaksi kertaa. 
5. Kiristä solmu hitaasti huolehtien siitä, että työssä 

kulkeva lanka ei kiristä korua, ensimmäinen solmu pysyy 
paikoillaan eikä liu’u kumpaankaan suuntaan.  

Näin korusta ei tule liian kireää tai löysää. 

  
6. Valmis solmu on huomaamaton. Voit vahvistaa solmun 
pisaralla koruliimaa. Leikkaa ylimääräiset langanpäät pois 

vasta, kun liima on täysin kuiva. 

7. Jos käytit mallin mukaisesti riipushelmeä ja lisäät siihen 
maskotin/riipuksen, avaa 1 kpl välirengas / maskotin 

välirengas kaksien pihtien avulla sivusuunnassa. 

  
8. Aseta riipushelmen lenkki sekä riipus/maskotti avattuun 

välirenkaaseen. 
9. Sulje välirengas sivusuunnassa.  
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10. Joustolankakorun voi päätellä myös putkenmuotoisella 

kiinnityshelmellä. 
 11. Kiristä työ tarvittaessa etusormen päälle siten,  

että kiinnityshelmen sisällä kulkeva lanka litistyy. 

  
12. Pujota joustolangan toinen pää vastasuunnassa  

putken läpi. 
13. Vedä langoista siten, että kiinnityshelmi asettuu kiinni 

helmiin. Varmista, ettet vedä lankaa liian kireällä, vaan 
lanka on lepoasennossa korun sisällä eikä ylimääräistä 

lankaa ole näkyvissä helmien välissä. 

  
14. Pidä langanpäistä kiinni ja litistä kiinnityshelmi 

puolipyöröpihtien välissä litteäksi.  
Varmista, että langat eivät risteä helmen sisällä. 

15. Litistetty kiinnityshelmi on melko huomaamaton 
valmiissa työssä ja voit myös piilottaa sen  

päällyshelmen sisälle. 
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16. Päällyshelmiä on erikokoisia ja värisiä. Valitse sopiva 

työn värien ja kiinnityshelmen koon mukaan.  
17. Sujauta päällyshelmi kiinnityshelmen päälle niin, että 

päällyshelmen avoin sivu on ylöspäin ja näet, että 
kiinnityshelmi on kokonaan päällyshelmen sisällä. 

  
18. Purista päällyshelmeä varovasti siten, että  

avoimen reunan sivut osuvat yhteen; ja keskelle jää  
veneenmuotoinen aukko. 

19. Käännä päällyshelmeä 90 astetta ja purista helmeä 
toisen avoimen reunan puolelta. 

  
20. Käännä uudelleen ja purista helmi kokonaan kiinni 

toiselta avoimelta reunalta. Tarvittaessa voit vielä puristaa 
vähän suoraan sauman päältä. 

21. Päällyshelmi suojaa kiinnityshelmeä valmiissa korussa 
ja estää sitä raapimasta ihoa. Korusta tulee viimeistelty. 
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Riipushelmeen voit laittaa myös helmen roikkumaan 
korupiikin avulla. Korulinkityksen ohjeet löydät muista 

maksuttomista ohjeistamme sekä Youtube-kanavaltamme. 

Joustolankakoru on yksinkertainen ja helppo projekti, 
jossa voit kokeilla monenlaisia helmiyhdistelmiä! 

 

 

 

Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa villihelmi.fi  

Maksuttomia ohjevideoita VilliHelmen Youtube-kanavalla 

http://www.youtube.com/villihelmi 

http://www.youtube.com/villihelmi

