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Yhteen kaulakoruun tarvitset: 
 
25 kpl 6 mm (intialaista) biconea tai pyöreää mustaa helmeä 
21 kpl 6 mm (intialaista) pyöreää tai biconea punaista helmeä 
33 kpl 4-5 mm pyöreää välirengasta 
n. 1,5 m 0,6 mm paksuista hopeoitua metallilankaa 
n. 50-70 cm ohutta ketjua korun halutun pituuden mukaan 
pieni jousilukko tai papukaijalukko sekä vastakappale tai suljettu rengas 
pyöröpihdit, tasapääpihdit, puolipyöröpihdit ja sivuleikkurit 
 

 

 
 

 
 

 

 

Kokeile tätä korua ns. orjankoruna:  

pujota siemenhelmiä joustolankaan ja tee pitkä 

lenkki, ota sydämen alareunan välirengas mukaan 

lenkkiin ja päättele se esim. solmimalla. 

Aseta solmukohta kämmenen puolelle. Tee 

rannekoru joustolangasta ja kiinnitä ketjun päät 

sopiviin kohtiin, sydän jää käden päälle koruksi. 

   
1. Aseta yksi helmi metallilankaan n. 8 mm 

päähän langanpäästä.  
Katkaise lanka n. 8 mm päässä helmestä.  

2. Varmista, että helmen ollessa keskellä 
lankaa molemmin puolin on n. 8 mm lankaa. 

3. Leikkaa toinen samanpituinen lanka. 
Jätä toinen lanka odottamaan ns. 

mallilangaksi. 

   
4. Ota tasapäisillä pihdeillä kiinni langasta 
siten, että pihtien vasemmasta reunasta 

on n. 8 mm langanpäähän. 

5. Pidä kiinni langasta ja käännä langanpää 
90 asteen kulmaan.  

 

6. Valmis kulma. 

   
7. Ota käännetty langan pää pyöräpihtien 
väliin n. 5-6 mm syvyydelle pihtien väliin. 
Tarkista, että ote on aivan langan päästä. 

8. Käännä pihtejä itseesi päin muodostaen 
silmukan pihdin kärjen ympärille. Varmista, 

että silmukka on kokonaan kiinni.  
 

9. Ensimmäinen silmukka on valmis. 
 
 

Jos silmukka jää avoimeksi, leikkaa uusi lanka mallilangan mukaiseen pituuteen ja varmista, että käännät lankaa n. 8 mm verran. 
Varmista myös, ettei lanka tule liian syvälle pyöröpihtien väliin, jotta lanka riittää juuri silmukan muodostamiseen. 

Jos lankaa jää yli, voit leikata sen pois sivuleikkureilla, mutta todennäköisesti lankaa ei riitä enää toisen puolen silmukkaan ja silloin on 
aloitettettava uudella langalla. 
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10. Käännä lanka helmeä vasten 90 asteen 

kulmaan joko sormella… 
11. …tai aseta tasapäiset pihdit n. 1 mm 

päähän helmestä ja käännä kulma.  
Varo helmeä. Tarvittaessa katkaise lanka n. 

8 mm päässä helmestä. 

12. Ota langan lyhyt pää pyöröpihtien 
väliin kuten edellä ja tee toinen silmukka. 
Huomioi, että ote on samalla syvyydellä 

pihtien välissä, jotta silmukasta tulee 
samankokoinen kuin edellinen. Valmis 

linkki. 
 

Jos lanka oli juuri sopivan pituinen, leikkaa nyt mallilangan mukaan lisää lyhyitä lankoja valmiiksi.  
Jos lanka oli liian lyhyt tai pitkä, tee sen mukaisesti uudet kaksi lankaa ja testaa langan pituus.  

Tavoitteena on löytää oikea langanpituus linkille ja säästää materiaaleja. 
Valmista 25 mustaa linkkiä ja 21 punaista linkkiä.  

Jos helmien koko on vähänkin eri, tee kummallekin helmelle omat mallilangat ennen linkkien sarjavalmistusta. 
 

   
13. Ota välirengas puolipyörö- ja 

tasapäisten pihtien väliin siten, että avoin 
kohta jää pihtien väliin vapaaksi. Käännä 

välirengas sivusuunnassa auki.  

14. Pujota renkaaseen valmiit linkit ja sulje 
rengas pihtien avulla sivusuunnassa vähän 

”yli” ja kohdilleen.  

15. Seuraa kaaviota helmien liittämiseen. 
Voit esim. rastia kaaviosta aina ne helmet, 

jotka olet jo liittänyt työhön. Huomaa, 
samaan välirenkaaseen tulee aina 2-4 

linkkiä riippuen missä kohtaa työtä olet. 

   
16. Sydämen alareunassa on kolmen linkin 

kolmio. 
17. Keskellä on tasaisia neliöitä. 18. Sydämen yläreunoille sivuun tulee 

myös kolmen linkin kolmiot. 
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Kaulassa koru asettuu kauniisti sydämen 
muotoon. Voit valmistaa korun myös 

yksivärisenä. 

19. Leikkaa ketjusta 4 kpl 3 cm pätkää. 
Liitä 2 ketjua välirenkaalla yhteen 

punaiseen linkkiin. Liitä pitkän ketjun pää 
linkin toiselle puolelle. Älä turhaan 

katkaise vielä pitkää ketjua. 

20. Liitä lyhyet ketjut sydämen yläreunan 
sivussa olevan kolmion kulmiin. 

Tee samanlainen liitos toiselle puolelle. 
 

Sovita vielä korun pituus ja katkaise pitkä 
ketju sopivista kohdista.  

Kiinnitä ketjun päihin lukko ja vastakappale 
avattavalla välirenkaalla. 

  
Vihreät ympyrät osoittavat välirenkaiden 

sijannin. 
 
 

Tähdet osoittavat ketjun kiinnityskohdat.  

 

 
Korun kasaamista helpottaa, kun merkitset kynällä ne helmet, 
jotka on jo liitetty yhteen. Näin pysyt helpommin perillä siitä, 

missä vaihteessa työ on. 
 

 
 

Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa 

villihelmi.fi  

Maksuttomia ohjevideoita VilliHelmen 

Youtube-kanavalla 

http://www.youtube.com/villihelmi 

 

http://www.youtube.com/villihelmi

