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Hapsuenkeliin tarvitset: 
5 m ohutta 1,5 mm kaksipuolista heijastavaa nauhaa tai vastaavaa 
1 kpl isoreikäinen helmi, reikäkoko 4,5-5 mm 
1 kpl 8-10 mm litteä kalotti peittämään helmen reikää 
1 kpl enkelinsiipihelmi metallia tai lasia, valitse koko maun mukaan! 
1 kpl 8 mm (tai muun kokoinen) heijastava helmi pääksi 
1 kpl koristeellinen kalotti tai strassirondelli kruunuksi 
1 kpl kiinnityshelmi  
1 kpl suojakaari 
20 - 25 cm pätkä 0,45 mm tai 0,6 mm koruvaijeria 
sileäpintaiset puolipyöröpihdit ja sivuleikkurit 
 
 

 

  

   
1. Kieputa nauha 3-4 sormen ympäri 

(n. 7 cm) ja pujota koruvaijeri vyyhdin 
läpi siten, että molemmat vaijerin päät 

jäävät yhtä pitkiksi. 

2. Aseta vaijerin päät vierekkäin ja 
pujota isoreikäinen helmi hapsun 

päähän - älä vielä leikkaa hapsua auki. 
Voit käyttää isoreikäisen helmen 

sijaan myös kalottia/nauhanpäätettä, 
jossa on reikä yläpäästä läpi.  

 
HUOM! Muuta hapsun paksuutta 

tarvittaessa siten, että se mahtuu juuri 
ja juuri isoreikäisen helmen läpi.  

Jos käytät kalottia, paksuus ei ole niin 
tarkka, sillä yläreunasta kapeampi 

kalotti ei putoa hapsun läpi.  

3. Esimerkkipujotusjärjestys enkelin 
yläosaan: iso kalotti piilottamaan 

hapsun pää helmen sisällä, 
enkelinsiipihelmi, heijastava helmi 

pääksi, kalotti kruunuksi, 
kiinnityshelmi ja suojakaari. 
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4. Pujota vaijerin päät kalotin, siipien, 
pään ja kruunun sekä kiinnityshelmen 

läpi. Vie toinen vaijerin pää 
suojakaaren holkista. 

5. Tuo vaijerinpää suojakaaren toiselta 
puolelta holkista enkeliin päin ja vie 

vaijeri kolmannen kerran 
kiinnityshelmen läpi vastasuunnassa. 

Toinen vaijerin pää ei kulje 
suojakaaren läpi, vain 

kiinnityshelmestä. 
 
 

6. Kiinnityshelmi litistetään kiinni 
sileillä, kapenevakärkisillä pihdeillä. 
Huom! Urapintaiset pihdit eivät käy 

tähän työvaiheeseen! 

   
7. Vedä vaijeri kireähkölle, tarkista 

ettei se näy helmien välistä ja litistä 
kiinnityshelmi pihdeillä, mutta varo, 

ettet litistä suojakaarta. 

8. Litistetty kiinnityshelmi lukitsee 
vaijerit yhteen. Varmista, että helmi 
on täysin litteä, eivätkä vaijerin päät 

pääse liikkumaan. 

9. Leikkaa ylimääräiset vaijerinpätkät 
kiinnityshelmen vierestä. 
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10. Leikkaa vyyhdin alareuna auki ja 

tasaa hapsu saksilla. 
11. Kokeile erilaisia siipiä, pään kokoa, 

kruunumallia... 
12. …ja näyt paremmin pimeässä. 

 
HUOM! Heijastava tuote ei korvaa oikeaa heijastinta,  

joka on CE-merkitty henkilösuojain. 
 
 

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

http://www.youtube.com/villihelmi 
 
 

http://www.youtube.com/villihelmi

