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Yhteen kaulakoruun tarvitset:   

Siemenhelmiä kolmea eri kokoa esim. 11/0 tai 10/0, 8/0 ja 6/0 
Kahta erilaista helmeä esim. 6 mm ja 8 mm 18 ja 24 kpl 
Riipus tai iso helmi ja korupiikki 
Koruvaijeria 0,45 mm haluttu pituus +10 cm (mallissa n. 1 metri) 
2 kiinnityshelmeä 
2 kpl päällyshelmeä 
1 pari suojakaaria 
lukko, välirenkaat, vastakappale tai säätöketju  
Sivuleikkurit ja puolipyörö- TAI tasapäiset pihdit 
Pyöröpihdit korupiikin silmukan muotoiluun, helmimatto 
 

   
1. Sommittele helmet alustalle väljästi.  2.  Laita vaijerin päähän klipsi tai 

teippiä. Pujota siemenhelmiä 7 kpl 
jokaista kokoa pienestä suurempaan. 

3. Pujota 1 kpl 8 mm helmi, 1 kpl 
pienin siemenhelmi kuvan mukaan, 

viimeiseksi 8 mm helmi. 

   
4. Pujota siemenhelmiä 7 kpl jokaista 

kokoa suurimmasta pienimpään. 
5.  Pujota 1 kpl 6 mm helmi, 1 kpl 

pienin siemenhelmi, viimeiseksi 6 mm 
helmi. 

6. Pujota puolet korun halutusta 
pituudesta samoin.  

   
7. Korun keskelle pujotetaan 

siemenhelmet aiemman mallin 
mukaan suuremmasta pienimpään  

ja riipus.  

8. Jatka pujottamalla siemenhelmiä 
suurenevassa järjestyksessä; keskelle 

jää vain kerran pienimmät 
siemenhelmet. 

9. Pujota toinen puoli symmetrisesti. 
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10. Pujota loppuun 1 kpl kiinnityshelmi 

ja 1 kpl pienin siemenhelmi. 
11. Pujota suojakaari ja tuo vaijerin 

pää siemenhelmen ja kiinnityshelmen 
läpi. Paina suojakaarien alareunoja 

lähekkäin sormilla. 

12. Litistä kiinnityshelmi pihtien 
välissä. 

   
13. Litistetty kiinnityshelmi. 14. Sujauta kiinnityshelmi 

päällyshelmen sisälle ja puristele 
päällyshelmeä kevyesti pihtien välissä 

käännellen eri suunnista. 

15. Valmis kiinnitys. Työnnä helmet 
kiinni päällyshelmeen. Jos vaijeri ei 

mahdu kahteen kertaan 
siemenhelmien sisälle, katkaise 

ylimääräinen vaijeri päällyshelmen 
vierestä sivuleikkureilla. 

   
16. Pujota toiseen päähän 1 kpl 

kiinnityshelmi ja 1 kpl pienin 
siemenhelmi.  

17. Pujota suojakaari, vie vaijeri 
siemenhelmen ja kiinnityshelmen läpi 
(sekä muutaman siemenhelmien läpi, 

jos mahdollista).  

18. Aseta koru pyöreään muotoon 
pöydälle, kiristä vaijeria avoimesta 

päästä ja varmista, että koru kaartuu 
helposti eikä jää tiukaksi. Jättaen tilaa 

päällyshelmelle tee kiinnitys kuten 
vaiheissa 11-14. 
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19. Avaa välirengas pihtien välissä. 20. Pujota korunpää ja lukko 

välirenkaaseen. 
21. Sulje sivusuunnassa. Kiinnitä 

vastakappale/säätöketju samoin korun 
toiseen päähän. 

 
 

 
 
 

Upea jäätikkö kimaltelee ja malli toimii monissa väreissä!  
Rannekorussa helmiryhmien välissä 3+3+3 siemenhelmeä ja hauska epäsymmetria.  

Säätöketjun päähän voit linkittää koristeeksi helmen korupiikin avulla! 
Linkitysohjeita löydät sivuiltamme. 

 

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

http://www.youtube.com/villihelmi 

http://www.youtube.com/villihelmi

