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Yhteen rannekoruun tarvitset: 

5g 8/0 tsekkiläisiä HS punaisia siemenhelmiä 
1 kpl kontrastivärinen 8/0 siemenhelmi 
28 kpl 3 mm kirkkaita kristallibiconeja 
1 kpl 6 mm punainen kristallibicone 
5-7 cm isolenkkistä ketjua säätöketjuksi 
2 kpl 5 mm avattavaa välirengasta 
1 kpl jousilukko tai papukaijalukko 
1 kpl 3,8-5cm korupiikki 
Helmilankaa tai Fireline-lankaa 
12# helmineula 
 
  

   

   
1. Pujota lankaan yksi kontrastivärinen 
siemenhelmi. Vie neula toistamiseen 
helmen läpi, jätä n. 20 cm langanpää ja 
kiristä lanka helmen ympäri. Helmi jää 
”lukoksi” lankaan.  

2. Pujota nyt 14 punaista 
siemenhelmeä ja jätä viimeinen 
irralleen pujotetuista. 

3. Vie neula 13:sta siemenhelmen läpi 
vastasuunnassa kuvan mukaan. Kiristä 
lanka ja 14:sta siemenhelmi jää 
silmukkaan. 

   
4. Pujota 11 punaista siemenhelmeä ja 
vie neula kontrastihelmen vieressä 
olevan, alussa ensimmäisenä 
pujotetun punaisen siemenhelmen 
läpi vastasuunnassa kuvan mukaan. 

5. Kiristä lanka, ensimmäinen silmukka 
on valmis. 

6. Pujota 7 punaista siemenhelmeä ja 
vie neula toiseksi viimeisestä 
siemenhelmestä läpi vastasuunnassa 
kuvan mukaan. 

 
 

 
 

 
 



2 

Maaginen sydän 
 

Tutustu. Innostu. Luo!   

www.villihelmi.fi 
© 2013 VilliHelmi Oy 

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

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
7. Kiristä lanka, 7:s siemenhelmi jää 
silmukkaan. 

8. Pujota 11 punaista siemenhelmeä ja 
vie neula ensimmäisen valmiin 
silmukan sivureunan keskimmäisen 
siemenhelmen läpi kuvan mukaan. 
(Molemmin puolin jää 5 
siemenhelmeä). 

9. Pujota taas 7 siemenhelmeä ja vie 
neula toiseksi viimeisenä pujotetusta 
siemenhelmestä vastasuuntaan läpi 
kuvan mukaan. Kiristä lanka. 

  
10. Pujota 11 punaista siemenhelmeä 
ja vie neula toisen valmiin silmukan 
sivureunan keskimmäisen 
siemenhelmen läpi kuvan mukaan. 
Kolmas silmukka on valmis. 

11. Toista nyt vaiheita 7-8 lisäten vuorotellen  
7 ja 11 kpl siemenhelmeä (molemmin puolin),  

kunnes koru on sopivan pituinen. Huomaa, että 
lukko suljetaan säätöketjuun, joten koru saa olla 
muutaman sentin ranteen ympärystä lyhyempi. 

Säätöketjulla varmistat myös, että koru sopii 
myös lahjaksi, sillä sen voi säätää juuri sopivaksi 

erikokoisiin ranteisiin! 
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12. Kun pituus on sopiva, pujottele 
lanka nuolien suuntaan uuteen 
aloituskohtaan. Lanka tulee viimeiseksi 
tehdyn silmukan sivureunan 9:nestä 
siemenhelmestä ulos kuvan mukaan. 
(Kolme helmen ennen silmukan toista 
kärkeä.) 

13. Lisää nyt 1 kpl 3 mm kristallibicone 
ja vie neula silmukan kärjessä olevasta 
siemenhelmestä läpi kuvan mukaan. 

14. Lisää toinen 3 mm kristallibicone ja 
vie neula viimeisen silmukan 
vastakkaiselta puolelta keskimmäisen 
siemenhelmen (3. siemenhelmi) läpi 
korun keskeltä alareunaan 
suuntautuen kuvan mukaan. 

  

 
 

 

15. Kiristä lanka. Silmukan kärkihelmi 
asettuu kristallibiconien keskelle 
muodostaen ensimmäisen sydämen. 

16. Pujota jälleen 1 kristallibicone ja 
vie neula seuraavan silmukan kärjessä 
olevan siemenhelmen läpi. 

17. Pujota toinen 3 mm kristallibicone 
ja vie neula jälleen silmukan 
vastakkaisen sivun keskimmäisen 
(kolmannen) siemenhelmen läpi 
keskeltä reunalle päin suuntautuen. 
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18. Kiristä lanka ja toinen sydän on 
valmis. 

19. Pujota nyt jokaiseen silmukkaan 2 
biconea silmukan kärjessä olevan 
siemenhelmen ympärille vaiheiden 13-
18 mukaan. 

20. Mikäli huomaat, että koru on liian 
pitkä tai lyhyt, voit purkaa korun 
lyhyemmäksi avaamalla lukkona olevan 
siemenhelmen ja joko purkaa tai jatkaa 
silmukoita. Kun koru on sopivan 
pituinen, päättele lanka työn sisään 
pujottamalla lankaa työn mukaisesti. 
Tee useita solmuja työssä kulkevan 
langan ympärille ennen langan 
katkaisemista. 

  

 
 
 

 

Kiinnitä lopuksi korun päihin lukko ja säätöketju avattavilla 
välirenkailla. Koristele säätöketjun pää: pujota korupiikkiin 6 

mm kristallibicone ja tee suljettu silmukka - muista 
sujauttaa ketju silmukkaan ennen kierteiden tekemistä. 

Valitse omaan makuusi sopivat värit… ja tee  
vaikkapa ystävänpäivälahjaksi! 

Lisää työohjeita sivuiltamme http://www.villihelmi.fi 

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

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

