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Yhteen rannekoruun tarvitset: 
 
Erilaisia tsekkiläisiä lasihelmiä 30 - 60g tai 80 - 120 kpl 
siemenhelmiä (jos teet pitkiä, varrellisia kukkalinkkejä) 
isolenkkistä ketjua  
tasapäisiä korupiikkejä (pituus helmien koon mukaan 3,8 - 6 cm) 
kolmionmuotoisia välirenkaita 
pyöreitä tai soikeita välirenkaita 
papukaijalukko tai jousilukko 
pyöröpihdit, tasapääpihdit, puolipyöröpihdit ja sivuleikkurit 
 

 

 

 
 

 
 

  

  
Valikoimasta erilaisia, yhteensopivia lasihelmiä valmistat yhdessä 
illassa kauniin rannekorun tai kaulakorun. 

Kierrettyjä linkkejä varten tarvitaan (ylhäältä vastapäivään)  
sivuleikkurit, tasapääpihdit, puolipyöröpihdit ja pyöröpihdit. 

  
Jos helmen reikä on yläreunassa päältä läpi, voit käyttää 
kiinnittämiseen kolmionmuotoista välirengasta. 

Mittaa ja katkaise ketjua löyhä ranteen mitta + 5 cm säätöketjun 
osuus.  
Aloita kolmiovälirenkailla kiinnitettävistä helmistä. Mittaa ketjun 
keskikohta siten, ettet laske mukaan toisesta päästä 5 cm 
säätöosuutta. Merkitse keskikohta pujottamalla kolmiovälirengas 
ketjun lenkin läpi ja aseta ensimmäinen helmi kolmion avoimen 
alareunan piikkiin.  
Jos et käytä tämäntyyppisiä helmiä, siirry ohjeessa eteenpäin ja 
kiinnitä ensimmäinen helmi keskikohtaan linkittämällä ohjeen 
mukaan. 
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Pidä puolipyöröpihdeillä kiinni kolmion toiselta reunalta ja purista 
tasapääpihdeillä kolmio kiinni siten, että toinen avoin piikki osuu 
helmen reikään. Varo murskaamasta helmeä. 

Kiinnitä kolmiovälirenkailla kiinnittettävät helmet ketjuun siten, 
että ne asettuvat harvenevasti ketjun päitä kohden. Muista toisen 
pään 5 cm säätöketjuosuus, johon ei kiinnitetä helmiä.  

  
Pitkittäisreikäiset helmet kiinnitetään ketjuun korupiikeillä. Pujota 
helmi korupiikkiin ja ota piikistä kiinni tasapäisillä pihdeillä n. 2-3 
mm päästä helmestä. 

Pidä helmestä kiinni sormilla ja käännä piikki 90 asteen kulmaan 
yhdellä liikkeellä. 

  
Valmis käännös. Voit tehdä myös sarjatyötä ja tehdä useamman 
helmen kerralla samaan vaiheeseen. 

Ota pyöröpihdeillä kiinni taitteesta pitkän langan puolelta kuvan 
mukaisesti. Mitä syvempi ote pihdin kärkien välissä, sitä suurempi 
silmukka! 
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Ota sormilla (tai tasapääpihdeillä) kiinni piikin päästä… …ja tuo lanka pihdin kärjen yli itseesi päin yhtenäisellä liikkellä. 

  
Käännä pihtejä pitävää kättä vaaka-asentoon siten, että saat 
vietyä korupiikin pään alakautta takaisin 90 asteen kulmaan ja 
silmukka muotoutuu pihdin nyt alempana olevan kärjen 
ympärille. 

Pujota avoin silmukka kiinni ketjuun. 

  
Ota puolipyöröpihdeillä kiinni silmukasta varoen silmukan 
avoimen alareunan päällekkäin osuvia lankoja sekä ketjua.  
Ota tasapääpihdeillä kiinni piikin päästä kuvan mukaan. 

Purista silmukkaa piteleviä pihtejä ja vedä lanka napakasti itseesi 
päin kallistuen hieman vasemmalle.  
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Vie lanka alakautta poispäin, ensimmäinen kierros on valmis.  
Tee vielä toinen ja tarvittaessa kolmas samanlainen kierros 
yläkautta itseenpäin, alakautta poispäin. 

Aseta pihdit leikkuupinta leikattavaan kohtaan päin kuvan 
mukaan. Pidä kiinni korupiikin päästä ja leikkaa ylimääräinen 
langanpää sivuleikkureiden yläosalla.  

  
Jos kierteen päähän jää ulospäin osoittava terävä pää, paina se 
puolipyöröpihdeillä kiinni kierteen juureen. Varo helmeä. 

Valmis, kiinnitetty helmi. 

  
Jos helmet ovat pieniä, voit myös yhdistää useamman samaan 

korupiikkiin.  
Kiinnitä loput helmet ketjuun. Kiinnitä ensin isot helmet ja 
täydennä välejä pienillä helmillä. Voit kiinnittää useampia helmiä 
samaan lenkkiin makusi mukaan. Kiinnitä lopuksi yksi helmi 
säätöketjuosuuden päähän. 
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Kirkkaat, mustat ja hematiitinväriset helmet 
muodostavat moneen asuun sopivan 

rannekorun. 

Yhdistele erilaisia kukka-, nuppu-, enkelinsiipi- 
ja siemenhelmiä varrellisiksi kukkasiksi ja 

kasvata kesä ranteeseen! 

 

 
 

 

Kokeile isolenkkistä ketjua ja eläinkuoseja… tai yhdistä ketjuun lajitelma kauniita 
makeanvedenhelmiä! 

 

Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa villihelmi.fi  

Maksuttomia ohjevideoita VilliHelmen Youtube-kanavalla 

http://www.youtube.com/villihelmi 
 

http://www.youtube.com/villihelmi

