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Yhteen rannekoruun tarvitset:   

n. 1 m S-Lon mikromakrameelankaa helmistä erottuvassa värissä 
12 - 18 kpl 8 mm mustia opaakkeja tsekkiläisiä särmikkäitä lasihelmiä 
1 kpl ”erikoishelmi” (metallinen kuviohelmi tms.) 
6 kpl 4-6 mm kalotteja 
1 kpl 5 mm metallihelmi 
1 kpl 5 mm päällyshelmi  
1 pari 925 hopeisia suojakaaria, sisähalkaisija 0,7 mm 
salpalukko 
tasapääpihdit TAI puolipyöröpihdit 
sakset TAI langankatkaisija 
liimaa, klipsi 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

  
Sommittele helmet ja lukko pöydälle. Päätä erikoishelmen paikka. 
Tässä korussa helmi tulee korun keskelle.  
Huomioi, että solmut ja lukko lisäävät pituutta. Korun lopullinen 
pituus on helppo tarkistaa, kun olet solminut osan helmistä ja voit 
tällöin vielä vaihtaa erikoishelmen paikkaa, jos tarpeen. 

Voit käyttää helmiä, joiden reikäkoko on erilainen. Tässä korussa 
erikoishelmen reikä on suurempi kuin muiden helmien. 
Pujottamalla pienet kalotit molemmin puolin suurireikäistä 
helmeä, solmut eivät pääse suurista rei’istä helmen sisälle. 

  
Älä katkaise edelleenkään lankaa. Huom! Jos et voi käyttää lankaa 
suoraan puolasta, katkaise n. 1 m työskentelyvaraa ja tee langan 
loppuun avattava vetosolmu. (Kaulakoruun 2-3 m riippuen 
helmien koosta.) Pujota särmikkäät helmet lankaan, ja muista… 

…pujottaa kalotit isoreikäisen helmen molemmin puolin. 
(Jos erikoishelmen reikä on samankokoinen kuin muiden helmien, 
jätä kalotit pois tai käytä niitä vain korostamaan erikoishelmeä.) 
Huom, älä pujota vielä tässä vaiheessa pyöreää metallihelmeä 
korun alkuun. 
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Pujota lopuksi kalotti, pyöreä metallihelmi ja kalotti, kalotit 
asettuvat helmeä vasten molemmin puolin. Tuo lanka 
suojakaaren holkkien läpi kuvan mukaan ja ota lukon toinen puoli 
suojakaaren sisälle mukaan. 

Pujota langanpää kalotin, metallihelmen ja toisen kalotin läpi. 
Vedä n. 50 cm lankaa työn läpi työskentelylangaksi. 

  
Tee työskentelylangalla solmu työssäkulkevan langan kanssa 
kuvan mukaan. 

Kiristä solmu kiinni kalottien suojaamaan metallihelmeen. 
Vie lanka ensimmäisen helmen läpi ja tee taas solmu kahdella 
langalla kiristäen sen kiinni helmeen. Jatka tekemällä solmu 
jokaisen helmen väliin. Ennen kuin tulet puoliväliin, varmista, 
että korun pituus on sopiva. Jos huomaat, että tarvitset lisää 
helmiä tai niitä on liikaa toimi näin: Vedä lankaa rullasta niin, että 
sitä on yhtä paljon kuin vapaassa langanpäässä. Katkaise lanka 
rullasta. Pura helmet ja tee tarvittavat muutokset pujottamalla 
oikea määrä takaisin yhdelle langalle. Laita helmet sisältävän 
langan päähän vetosolmu tai klipsi. Jatka työskentelyä tekemällä 
solmu jokaisen helmen väliin. Tee solmut kalotteja vasten, kun 
vuorossa on isoreikäinen erikoishelmi. 
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Kun olet tehnyt viimeisen solmun helmeä vasten, pujota 1 kalotti 
molemmista langoista siten, että sen kupera puoli tulee viimeistä 
helmeä vasten ja tee solmu kalotin kuppipuolta vasten.  
Pujota sen jälkeen toinen kalotti kuppipuoli edellä vain toisesta 
langasta. 

Pujota kalotin jälkeen toinen suojakaari, ja ota mukaan lukon 
toinen puoli. 

  
Tuo sama lanka nyt vastasuunnassa viimeisen kalotin läpi ja vedä 
lankaa siten, että kalottien väliin jää n. 4 mm rako. 

Tee useita solmuja langalla kalottien väliin.  

  
Vahvista solmut liimapisaralla ja anna kuivahtaa. Katkaise ylimääräiset langat langankatkaisijalla tai terävillä 

saksilla. 
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Sujauta päällyshelmi kalottien väliin solmujen päälle. Purista 
päällyshelmi kiinni kääntelemällä helmeä pienten puristusten 
välillä: purista ensin siten, että avoimet reunat kohtaavat 
reiänsuulta, käännä sitten helmeä ja purista molempien reunojen 
puolelta ja lopulta suoraan sauman kohdalta. Käytä vähän voimaa 
ja liikuttele helmeä, jotta saat pyöreän lopputuloksen. 
 

Mallikorun pituus on 20 cm ja se sopii M/L-koon ranteeseen. 
Lyhyempään XS/S-koon koruun menee 4-6 kpl vähemmän 8 mm 
särmikkäitä helmiä. 
Käytä värikkäitä helmiä tumman tai vaalean langan kanssa tai hae 
kontrasti värikkäällä langalla tai erikoisella helmellä. 

 

 
Vinkki! 
 
Kalotteja voi käyttää kaikkien helmien ympärillä joko vain 
koristeena tai myös pienentämään reiän kokoa.  
 
Keltaisen mallikorun puuhelmissä on suuret reiät ja kalottien 
avulla nämäkin helmet voidaan solmia ohuella langalla, jolloin 
solmusta ei tule suurikokoista. 
  
Korun keskellä on isoreikäinen riipushelmi, johon on kiinnitetty 
aurinkomaskotti avattavalla välirenkaalla. Vihreät solmut 
korostavat hauskasti keltaisia helmiä. 

 

Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa villihelmi.fi  

Maksuttomia ohjevideoita VilliHelmen Youtube-kanavalla 

http://www.youtube.com/villihelmi 
 

http://www.youtube.com/villihelmi

