
1 

Kevät  

 
 
 

Tutustu. Innostu. Luo!   

www.villihelmi.fi 
© 2013 VilliHelmi Oy 

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

Yhteen rannekoruun tarvitset: 

12 mm pyöreitä helmiä (12 - 15 kpl) 
Mallikoru 12 +1 kpl n. 20 cm pitkä koru  
26 – 18 kpl 4 mm kalotteja  
salpalukko ja 1 pari solmusuojia 
2 kpl avattavia välirenkaita 
tasapäinen korupiikki 3,8 cm tai pidempi 
50 cm S-Lon mikromakramee lankaa 
solmeilutyökalu TAI ohut, mutta tukeva neula/sileä 
piikki/kapeakärkiset helmipinsetit solmujen liu’uttamiseen 
tasapäiset ja pyöröpihdit, sakset, koruliimaa (klipsi) 
 

 
 

 
 

 
 

  

  
Avaa S-Lon rulla, älä katkaise lankaa (tai katkaise n. 50 cm lankaa 
ja laita toiseen päähän klipsi.) Pujota helmet ja kalotit siten, että 
kalotit tulevat molemmin puolin jokaista helmeä. Mallityössä on 
käytetty isoreikäisiä akryylihelmiä. Kalottien avulla solmut jäävät 
näkyviin helmien väliin, eivätkä katoa helmen reiän sisälle. 
Kalotteja voit siis käyttää niin koristeena kuin apunakin 
isoreikäisten helmien solmeilussa. Pujota mielellään vähän 
enemmän helmiä ja kalotteja kuin uskot tarvitsevasi.  
Korun pituutta voi säätää helposti lopuksi. 

Pujota solmusuoja lankaan solmusuojan pohjassa olevan reiän 
kautta kuvan mukaan ja tee solmuja langanpäähän siten, että saat 
aikaiseksi tiiviin, pienen solmukimpun.  
Sivele liimaa solmuun, anna kuivahtaa ja katkaise ylimääräinen 
lanka. 

  
Sulje solmusuoja puristamalla kevyesti pihdeillä. Tee solmu lankaan solmusuojan ja ensimmäisen kalotin väliin. 
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Vedä solmu solmeilutyökalulla tai muulla terävällä piikillä 
solmusuojaan kiinni. Varo kiristämästä solmua liian tiukasti 
solmusuojan pohjaan, jotta lanka ei pääse myöhemmin 
hiertymään solmusuojan alareunaa vasten heikentäen lankaa. 

Vie ensimmäinen kalotti, helmi ja toinen kalotti kiinni solmuun. 
Tee uusi solmu lankaan ja vie solmeilutyökalu/piikki solmun sisään. 

  
Pitäen kiinni langasta, kiristä solmu kiinni kalotin ja helmen 
kylkeen. 

Jatka solmeilua tekemällä solmut jokaisen kalotti+helmi+kalotti-
osion väliin. Harjoittele kiristämään solmua riittävästi, mutta 
kuitenkin siten, että työ ei lähde mutkittelemaan liian kireän 
langan vuoksi.  
Mittaa korun pituutta ranteeseen työn edetessä ja huomioi, että 
solmusuojat ja lukko lisäävät pituutta 2-4 cm riippuen lukon 
koosta. 
Kun koru on sopivan pituinen lukko ja solmusuojat mukaan lukien, 
katkaise lanka. Mikäli huomaat, että korusta tulee liian lyhyt, voit 
nyt pujottaa lisää kalotti+helmi+kalotti-yhdistelmiä avoimeen 
päähän. 
Pujota viimeisen solmun jälkeen toinen solmusuoja kupin 
alapuolelta. 
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Avaa solmusuojan kuppia varovasti hieman avoinaisemmaksi ja 
tee solmu langan päähän. Liu’uta solmu pinsettien, piikin tai 
muun työkalun avulla solmusuojan sisälle. Tee vielä 1-2 solmua 
lisää ensimmäisen solmun päälle. Varmista solmu 
koruliimapisaralla, anna kuivahtaa ja katkaise ylimääräinen lanka. 
Sulje solmusuoja edellisen tavoin pihdeillä. 

Kiinnitä lukon osat välirenkaiden avulla solmusuojan lenkkeihin. 
Sulje lenkit kääntäen lenkki pyöreälle silmukalle pyöröpihdeillä 
kuvan mukaan, älä litistä lenkkiä. 

  
Pujota lopuksi korupiikkiin kalotti, helmi, kalotti. Tee kierretty 
silmukka korupiikin päähän, ja pujota silmukka salpalukon 
renkaaseen ennen kierteiden sulkemista.  
Kierretyn korulinkin-maksuton ohjevideo Youtube-kanavallamme 
http://www.youtube.com/villihelmi 

 
Kokeile erilaisia väriyhdistelmiä ja helmilaatuja. Esim. useimpia 

puuhelmiä voi solmeilla ohueen puuvillanyöriin tai S-Lon 
mikromakrameelankaan! 

 
 

Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa villihelmi.fi 

Maksuttomia ohjevideoita VilliHelmen Youtube-kanavalla 

http://www.youtube.com/villihelmi 

http://www.youtube.com/villihelmi
http://www.villihelmi.fi/

