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Unohda uuden vuoden lupaukset ja aloita karkkilakko jo ennen joulua! Nämä namit eivät jää vyötärölle harmittamaan.  

 
Tarvikkeet: 
enkelisiipihelmiä tai nuppuhelmiä ”käärepaperiksi, pyöreitä 
ovaaleja, soikeita tms. karkin keskiosaksi, 5-7 cm tasapäisiä 
korupiikkejä, nyöriä/nauhaa/ketjua  
Korvakorukoukkuja, jos teet korvakorut 
Työkalut:  
Pyörö-, puolipyörö/tasapääpihdit ja sivuleikkurit  

  
Pirteät joulunamit syntyvät erilaisista kuviolasihelmistä. Pujota korupiikkiin enkelinsiipihelmi, keskushelmi (pyöreä, soikea, 

oliivinmuotoinen tms.) ja toinen enkelinsiipihelmi. 
Enkelinsiipihelmet muodostavat ”käärepaperin” keskushelmen 

ympärille. Ota tasapäisillä pihdeillä kiinni korupiikistä 2 mm 
päästä helmestä kuvan mukaan. 

  
Varmista, että helmet ovat korupiikin ”pohjassa” asti. Taivuta 

korupiikki 90 asteen kulmaan. Kulma muodostuu n. 2 mm päähän 
helmestä, eli taite ei ole kiinni helmessä. 

Ota pyöröpihdeillä kiinni korupiikin käännetystä osasta aivan 
kulman vierestä, n. 8-10 cmm päähän pihtien kärjestä.  

Mitä syvempi ote pihdeillä, sitä suurempi silmukka muodostuu. 
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Ota toisella kädellä kiinni korupiikin päästä ja taivuta  lanka 

pyöröpihdin kärjen yli ja ympäri. Korupiikki on nyt namia vasten. 
Käännä pihtejä siten, että alempi pihdin kärki ei jää eteen, käännä 

siipihelmeä tarvittaessa pois edestä ja vie korupiikki kuvan 
mukaan pihdin alakärjen ympäri alkuasentoon, silmukka 

muodostuu pihdin kärjen ympärille. 

  
Ota silmukka puolipyöröpihtien väliin ja ota tasapäisillä pihdeillä 
kiinni korupiikin päästä. Varo, ettet litistä silmukan alareunassa 

risteäviä lankoja. 

Purista silmukkaa pihtien välissä ja vedä korupiikin pää itseesi 
päin yläkautta. Ensimmäinen puolikierros muodostuu silmukan 

juureen. 

  
Irrota ote välillä ja vie korupiikin pää nyt alakautta poispäin. 

Ensimmäinen kierros on valmis. Tee vielä 1-2 kokonaista 
kierrosta, kunnes helmet eivät pääse enää liikkumaan 

korupiikissä. 

Leikkaa ylimääräinen langanpää sivuleikkureilla. Leikkaa aina 
alas/pöytään päin, jotta irtoava langanpää ei lennähdä lattialle  

tai osu vaikkapa ikkunasta kurkkivaan tonttuun! 
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Pujota valmis nami nauhaan ja ripusta vaikkapa kuuseen  
enkelin kaveriksi! 

 
Muista kurkata myös muut joulukalenterin luukut osoitteessa 

http://www.villihelmi.fi/shop/projektit.php 
 

Vasenkätisten linkitysohje löytyy samasta osoitteesta  
Aarre-ohjeen yhteydestä!  

 
 
Vinkki! Namista saat myös hauskan kaulakoruriipuksen eikä karkkipäivää tarvitse odotella! 

 
Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa villihelmi.fi  

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

 

 

 

 

http://www.villihelmi.fi/shop/projektit.php
http://www.youtube.com/villihelmi

