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Yhteen (avain)kaulakoruun tarvitset:  

S-Lon mikromakrameelankaa n. 2,5 - 3 m 
98 kpl 8 mm tsekkiläisiä helmiäislasihelmiä 
6 kpl 6 mm kristallistrassirondellia  
2 kpl 2x2 mm putkenmuotoisia kiinnityshelmiä 
2 kpl 5 mm päällyshelmiä  
1 pari 925 hopeisia suojakaaria, sisähalkaisija 0,7 mm 
Iso pyöriväkantainen papukaija-avaimenperä tai iso papukaijalukko 
kiinnityshelmipihdit TAI puolipyöröpihdit 
tasapääpihdit TAI puolipyöröpihdit 
terävät helmipinsetit TAI reiänväljennin TAI ohut parsinneula 
(1 klipsi) 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

  
Pura helmet nauhasta ja avaa tarvittaessa reiänsuut 
teräväreunaisella helmipinsetillä. Varo, ettei pintaväri halkea 
helmen suulta. 

Avaa puolasta lankaa ja pujota *12 kpl 8 mm helmiäislasihelmiä, 
strassirondelli*, toista ** yhteensä 3 kertaa. Sitten 26 kpl 8 mm 
helmiäislasihelmiä * ja lopuksi * strassirondelli, 12 kpl 8 mm 
helmiäislasihelmiä*, toista ** taas yhteensä 3 kertaa. 
HUOM! Jos et halua säästää kahta helmeä korvakoruihin, pujota 
keskellä 28 helmeä 26 sijaan. 

  

Älä katkaise edelleenkään lankaa. Huom! Jos et voi käyttää lankaa 
suoraan puolasta, katkaise n. 3 m työskentelyvaraa ja tee langan 
loppuun avattava vetosolmu. 

Pujota  lopuksi 1 kiinnityshelmi ja suojakaari kuvan mukaan. 
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Tuo lanka suojakaaren toisesta holkista läpi kuvan mukaan. Pujota avaimenperä (tai avainrengas) suojakaaren sisälle. 

  
Paina suojakaaren alareunat kevyesti yhteen, vie lanka myös 
kiinnityshelmen läpi ja tuo kiinnityshelmi suojakaaren lähelle. 

Pujota avoin langanpää uudelleen kiinnityshelmen läpi samaan 
suuntaan kuin edellisessä vaiheessa kuvan mukaan. 

  
Kiristä lanka varovasti siten, että lenkki painuu kevyesti 
kiinnityshelmen ympärille. Älä kiristä liikaa, jotta lanka ei 
nirhaannu poikki! 

Litistä kiinnityshelmi joko kiinnityshelmipihdeillä…  
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… tai puolipyöröpihdeillä. Katkaise ylimääräinen langanpää. 

 
 

Aseta kiinnityshelmi päällyshelmen sisään. Varmista, että lanka 
kulkee vapaasti päällyshelmen reikien kohdalta ulos. 

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. 

  
Alkukiinnitys on valmis. Tee langalla löysä solmu kuvan mukaan. 
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Liu’uta solmu helmipinseteillä, solmeilutyökalulla tai 
parsinneulalla kiinni solmusuojaan. 

Siirrä ensimmäinen helmi kiinni solmuun. Tee uusi, löysä solmu ja 
liu’uta se edellisen vaiheen mukaan kiinni helmeen. Toista 
solmuja jokaisen helmen ja strassirondellien välissä. 

  
ÄLÄ TEE SOLMUA VIIMEISEN HELMEN JÄLKEEN. Pujota viimeisen helmen jälkeen kiinnityshelmi ja suojakaari 

kuvan mukaan. 

  
Pujota avaimenperä suojakaaren sisälle. Vie vapaa langanpää kiinnityshelmen läpi. 
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Vie langan pää uudelleen kiinnityshelmen läpi samassa 

suunnassa, kuten alussa. 
Paina suojakaaren alareunoja yhteen, kiristä lanka varovasti 

varoen nirhaamasta langan pintaa.  
Purista kiinnityshelmi ja päällystä päällyshelmellä kuten alussa. 

 

 
 

Jos säästit 2 helmeä korvakoruihin,  

pujota korupiikkiin 1 kpl 8 mm helmiäislasihelmi,  

3 mm bicone tai muu pieni helmi ja tee kierretty silmukka.  

Kiinnitä korvakorukoukkuun. 

Kierretyn silmukan kuvaohje sivuillamme (Aarre)  

tai ohjevideo Youtube-kanavaltamme. 

 

Paluu arkeen voi olla myös värikäs! 

 

 
 

Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa 
villihelmi.fi  

Maksuttomia ohjevideoita VilliHelmen 
Youtube-kanavalla 

http://www.youtube.com/villihelmi 

 

http://www.youtube.com/villihelmi

