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Kristallirondelliriipukseen tarvitset:  

14 kpl 6 mm pyöreää kristallia (mallikoruissa punaisia 
intialaisia kristalleja ja särmikkäitä tsekkiläisiä lasihelmiä) 
1 kpl 7-8 mm pyöreä helmi  
9 kpl 10/0 tsekkiläisiä siemenhelmiä 
60 cm ohutta siimaa 
tasapäinen korupiikki 
ketjua halutun pituiseen kaulakoruun  
(lukko ja vastakappaleet sekä välirenkaat kiinnitykseen,  
jos teet lyhyen korun) 
tasapää-, puolipyörö- ja pyöröpihdit sekä sivuleikkurit 
(G-S Hypo Cement-liimaa) 
 
 
 
 

 

   

  
Tarvitset vain pienen määrän helmiä, siimaa ja ketjua.  

Kaunis riipus valmistuu tuossa tuokiossa! 
1. Pujota lankaan vuorotellen 1 pyöreä helmi 

 ja 1 siemenhelmi kuvan mukaan.  
Liu'uta helmet siiman keskelle. 

 

  
2. Vie toinen siimanpää vastasuunnassa toisen pään 
siemenhelmen läpi kuvan mukaan, kiristä renkaaksi. 

Varmista, että siimanpäät ovat yhtä pitkät molemmin 
puolin. 

3. Pujota nyt kumpaankin siimaan 1 pyöreä helmi,  
1 siemenhelmi ja 1 pyöreä helmi kuvan mukaan.  

Pujota vielä ensimmäiseen siimaan 1 siemenhelmi.  
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4. Vie toinen siima vastasuunnassa siemenhelmen läpi, 

kiristä renkaaksi. 
5. Pujota molemmin puolin 1 pyöreä helmi,  

1 siemenhelmi ja 1 pyöreä helmi. 

  
6. Vie siiman päät kuvan mukaisesti vastasuunnassa 

toisessa päässä olevan keskimmäisen siemenhelmen läpi. 
7. Kiristä ja rondelli sulkeutuu. 

  
8. Pujottele ensimmäinen siima viereisten  

helmien läpi kuvan mukaan. 
9. Pujota helmien läpi toisen siiman viereen  

ja solmi tiukasti yhteen.  
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10. Aseta 8 mm pyöreä helmi riipuksen sisälle ja vie 

korupiikki helmen läpi kuvan mukaan. 
 11. Solmi siimat tiukasti yhteen. 

  
12. Pujota toiseen siimaan 1 pyöreä helmi. 13. Vie siima vastakkaisella puolella näkyvän 

siemenhelmen läpi kuvan mukaan. 

  
14. Tuo siima takaisin pyöreän helmen läpi. 15. Pujota siima muutaman helmen läpi ja tee  

solmuja työssä kulkevan langan ympärille.  
Katkaise ylimääräinen lanka varoen  

työssä kulkevaa lankaa. 
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16. Kiinnitä viimeinen pyöreä helmi rondellin toiselle 
sivulle. Pujota loppusiima työn sisälle ja tee muutama 

solmu työssä kulkevan langan ympärille matkan varrella. 
Katkaise loppulanka varovasti. Voit varmistaa solmut 

pisaralla G-S Hypo Cement liimaa. 

17. Ota tasapääpihdeillä kiinni korupiikistä  
n. 3 mm päästä helmistä. 

  
18. Taivuta korupiikki 90 asteen kulmaan. 19. Ota pyöröpihdeillä kiinni korupiikistä pitkän langan 

puolelta kuvan mukaan. Huomioi, että silmukan koko 
määräytyy sen mukaan, miten syvälle pihtien väliin lanka 
asettuu. Tähän tarkoitukseen silmukka saa olla suurehko, 

jotta ketjun lenkit mahtuvat silmukan sisälle. 

  
20. Ota kiinni piikin päästä… 21. …ja taivuta korupiikki pyöröpihdin kärjen ympäri  

kuvan mukaan. 
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22. Irrottamatta otetta, käännä pihtejä siten, että pihtien 

alempi kärki asettuu vaakatasoon. 
23. Taivuta nyt korupiikin pää alakautta poispäin, 

silmukka muodostuu pihdin kärjen ympärille. 

  
24. Katkaise pään yli mahtuva pituus ketjua ja vie ketjun 

päät riipuksen avoimeen silmukkaan. 
25. Ota puolipyöröpihdeillä kiinni silmukasta varoen 

ketjuja ja silmukan juuressa risteäviä lankoja. Ota 
tasapääpihdeillä kiinni langanpäästä. 

  
26. Vedä langanpää itseesi ja puolipyöröpihteihin päin 

voimakkaasti. Vie lanka tämän jälkeen alakautta poispäin. 
Jatka kierroksia, kunnes kierteitä ei mahdu enempää.  

Varo helmiä! 

27. Katkaise ylimääräinen langanpää sivuleikkureilla. 
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28. Purista mahdollinen terävä langanpää 
puolipyöröpihdeillä kiinni kierteen juureen. 

Ripusta kaulaan ja kokeile muita väriyhdistelmiä! 

 

 

 

Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa villihelmi.fi  

Maksuttomia ohjevideoita VilliHelmen Youtube-kanavalla 

http://www.youtube.com/villihelmi 

http://www.youtube.com/villihelmi

