
1 

Illanvietto  

 
 
 

Tutustu. Innostu. Luo!   

www.villihelmi.fi 
© 2013 VilliHelmi Oy 

Kaupallinen käyttö kielletty. Opetuskäyttö sallittu. Lähde mainittava. Ohjemateriaalia ei saa muokata. 

Yhteen (avain)kaulakoruun tarvitset: 

n. 1 m 0,60 mm 49-kierteistä koruvaijeria  
n. 30 – 40 kpl erilaisia 8-10 mm helmiä (mallikorussa 18+9+8 kpl) 
n. 15 - 20 kpl 4-5 mm biconeja (mallikorussa 18 kpl 5 mm) 
10g 8/0 siemenhelmiä  
6 - 12 kpl 4 mm pyöreitä metallihelmiä (mallikorussa 6 kpl) 
10 - 16 kpl 4 mm päällyshelmiä (mallikorussa 12 kpl) 
4 kpl 2,5 x 2,5 mm putkenmuotoisia kiinnityshelmiä päättelyyn 
6 - 10 kpl 2x2 mm putkenmuotoisia kiinnityshelmiä mallikerran keskelle 
1 pari 925 hopeisia suojakaaria, sisähalkaisija 0,7 mm 
Iso pyöriväkantainen papukaija-avaimenperä  tai iso papukaijalukko 
Iso suljettu rengas (mallikorussa suljetusta ketjusta irrotettu iso, koristeellinen rengas ) 
kiinnityshelmipihdit TAI puolipyöröpihdit 
1 – 2 klipsiä 
ja tietenkin avainrengas ja ne oikeat avaimet kotiin, töihin, pyörän lukkoon…  
 

 

 
 

 

 
 

  

  
Sommittele ensin isot helmet haluamaasi järjestykseen. Jos teet 
symmetrisen mallin, suunnittele n. 10 - 15 cm pitkä mallikerta, 
joka toistuu läpi korun. Huomioi, että siemenhelmien määrää 
lisäämällä saat koruusi keveyttä ja pituutta. Voit käyttää apuna 
helmitarjotinta tai helmityöalustaa. 

Jos et käytä vaijeria suoraan puolasta, laita vaijerin toiseen päähän 
klipsi, jotta helmet eivät karkaa. Pujota ensin 1 siemenhelmi, 2 kpl 
isompia 2,5 x 2,5 mm kiinnityshelmiä, siemenhelmi ja iso helmi.  
Sitten 3 siemenhelmeä, pyöreä metallihelmi ja 3 siemenhelmeä. 

  
Jatka nyt mallikerran pujottamista. Huomaa, mallikerrassa tulee 
olla n. 10 – 15 cm välein kiinnityshelmi ja symmetrian saat esim. 
siten, että siemenhelmien väliin tulee ison helmen toiselle 
puolelle pyöreä metallihelmi ja toiselle puolelle kiinnityshelmi, 
joka peitetään myöhemmin päällyshelmellä: valmiissa korussa 
mallikerta näyttää sille, että työssä on symmetrisesti kaksi 
pyöreää metallihelmeä. 

Jatka mallikertojen pujottamista, muista kiinnityshelmet 
metallihelmien kanssa vuorotellen. Mallikorussa metallihelmi ja 
kiinnityshelmi asettuvat aina neliöhelmen molemmin puolin 
siemenhelmien väliin. 
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Tuo välillä koru kaksinkerroin ja vertaa mallikertoja vierekkäin; 
näin varmistut helposti siitä, että olet pujottanut kaikki 
mallikerrat samoin. 

Kun koru on riittävän pitkä, pujota mallikerta loppuun 
samanlaiseksi kuin korun alussa (2 kpl isompia kiinnityshelmiä ja    
1 siemenhelmi). Pujota lopuksi suojakaari koruvaijerin päähän. 

  
Pujota iso rengas suojakaaren sisälle. Pujota koruvaijeri takaisin koruun päin siemenhelmen  ja 

kiinnityshelmien kautta. Litistä kiinnityshelmet yksitellen läheltä 
suojakaarta kiinnityshelmipihdeillä ensin alimmalla kololla… 

  
…ja viimeistele kaksinkerroin kääntämällä kiinnityshelmeä 90 
astetta ja puristamalla ylimmällä kololla. Litistä toinen 
kiinnityshelmi samoin, jätä väliä edelliseen muutama millimetri. 
Jos käytät litistämiseen puolipyöröpihtejä, kiinnityshelmi jää 
litteäksi ja leveäksi ja tarvitset isompia, 5 mm päällyshelmiä. 

Päällystä kiinnityshelmet päällyshelmillä. Pujota päällyshelmi 
kiinnityshelmen päälle ja purista päällyshelmeä ensin siten, että 
saumat kohtaavat reunoista, mutta eivät ole päällekkäin. 
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Käännä päällyshelmeä ja puristele sitä varovasti pihdeillä eri 
kulmista, kunnes helmen veneenmuotoinen aukko on kiinni. 
Purista viimeiseksi varovasti suoraan sauman päältä. 

Katkaise vaijeri siten, että pää jää jonkin työssä olevan isomman 
helmen sisään.  

  
Työnnä helmet paikoilleen ja varmista, että vaijerin pää jää 
piiloon. 

Työnnä ensimmäinen mallikerta kiinni työn alkuun ja varmista 
ettei työ ole liian kireä tai löysä. Purista nyt mallikerran lopussa 
oleva kiinnityshelmi kiinni vaijeriin, käytä 2x2 mm kiinnityshelmiin 
ensin kiinnityshelmipihtien keskimmäistä koloa, sitten ylintä. 

  
Varmista, että vaijeriin jää vähän tilaa helmien liikkumiselle 
korun kaartuessa kaulassa ja muista, että myös päällyshelmi 
vaatii  vähän tilaa. 

Päällystä kiinnityshelmi heti, pujota päällyshelmi kiinnityshelmen 
päälle. Näin varmistat läpi korun, että jokaiselle päällyshelmelle jää 
riittävästi tilaa eikä korusta tulee liian kireä. 
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Purista päällyshelmi aiemman ohjeen mukaisesti monivaiheisella, 
kevyellä puristamisella helmeä käännellen. Näin saat 
päällyshelmestä pyöreän ja siistin. Jos puristat vahingossa liikaa 
ja reunat liukuvat päällekäin, voit avata päällyshelmeä vähän 
puristamalla päällyshelmeä varovasti reikien suunnasta eli 
pujotussuunnassa. Liikuta loput mallikerrat yksitellen kiinni 
edellisiin, purista kiinnityshelmi ja päällystä päällyshelmellä. 

Pujota lopuksi suojakaari ja ota toisessa päässä kiinni oleva rengas 
mukaan suojakaareen. Pujota vaijeri helmien läpi takaisin päin 
vähintään yhden ison helmen päähän. Säätele vaijerin kireyttä 
tarkasti; huomio päällyshelmien viemä tila ja helmien liikkumavara 
korun kaartuessa. Liian kireä koru katkeaa helposti! 
Purista kiinnityshelmet ja viimeistele päällyshelmillä. 

 

 

 

 
Valmista koruun sopivia riipuksia. Voit linkittää erilaisia helmiä 
korulinkkitekniikalla, pujottaa ison helmen korupiikkiin 
(maksuton video-ohje VilliHelmen Youtube-kanavalta 

http://www.youtube.com/villihelmi) tai käyttää valmiita 

riipuksia. Kiinnitä korut/riipukset papukaijalukkoon, jonka avulla 
voit kiinnittää riipuksen avaimien tilalle koruun.  
Avainkoru muuttuu hetkessä ilta-asuusi sopivaksi! 

 
Illanvietto – avainkoru, joka muuntuu 

päivästä iltaan käden käänteessä! 

Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa villihelmi.fi  

Maksuttomia ohjevideoita VilliHelmen Youtube-kanavalla http://www.youtube.com/villihelmi 
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