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Yhteen kaulakoruun tarvitset: 
 
n. 40 kpl 4 mm valkoisia pyöreitä helmiäislasihelmiä 
n. 25 kpl 8 mm vadelmanvärisiä pyöreitä helmiäislasihelmiä 
n. 20 kpl 10 mm vaaleanpunaisia pyöreitä helmiäislasihelmiä  
(vaihtoehtoisesti 3 x samaa kokoa/erikokoisia 3 x n. 20 cm 
pujotuspituutta) 
n. 110 kpl 2,5 mm pyöreää metallihelmeä  
(voit korvata 8/0 siemenhelmillä + 2 kpl isompia siemenhelmiä) 
1 m 0,45 mm koruvaijeria 
1 pr suojakaaria 
2 kpl n. 2,5 mm kiinnityshelmiä 
2 kpl 4 – 5 mm päällyshelmeä  
4 kpl 4 – 6 mm avattava välirengas (soikea tai pyöreä) 
1 kpl 11 mm papukaijalukko 
n. 30 cm isohko lenkkistä ketjua (lukko suljetaan ketjun lenkkiin) 
tasapääpihdit, puolipyöröpihdit/kiinnityshelmipihdit ja sivuleikkurit 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

  
1. Katkaise koruvaijeri kolmeen, yhtä pitkään pätkään. Pujota 3 

nauhaa vuorotellen helmiäislasihelmeä ja metallihelmeä. Pujota 
alkuun ja loppuun ylimääräisiä metallihelmiä. Tee nauhoista yhtä 

pitkiä muuttamalla metallihelmien määrää tarpeen mukaan. 

2. Pujota vaijerinpäät yhden metallihelmen läpi.  
(Jos käytät siemenhelmiä, laita tähän isompi siemenhelmi) 

Pujota kaikki vaijerit vielä kiinnityshelmen läpi. 
 

  
3. Pujota suojakaari yhteen koruvaijeriin kuvan mukaan. 4. Vie suojakaaren kautta tuleva koruvaijeri takaisin 

kiinnityshelmen läpi ja jonkin matkaa helmien läpi. 



2 

Mansikkamaito 

 

 

Tutustu. Innostu. Luo!   

www.villihelmi.fi 
© 2015 VilliHelmi Oy 

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

  
5. Paina suojakaaren alareunoja kevyesti lähemmäs toisiaan. 

Varmista, että kiinnityshelmen molemmin puolin on n. 2 mm 
tilaa. 

6. Litistä kiinnityshelmi puolipyörö- tai kiinnityshelmipihdeillä. 

  
7. Litistetty kiinnityshelmi, 2 vaijeria tulee ulos suojakaaren 

puolelta. 
8. Pidä kiinni ylimääräisistä vaijerinpäistä ja leikkaa ne 

sivuleikkureilla läheltä kiinnityshelmeä. 

  
9. Aseta päällyshelmi kiinnityshelmen päälle. 10. Purista helmeä tasapäisten pihtien välissä varovasti siten,  

että saumojen reiänpuoleiset reunat kohtaavat. 



3 

Mansikkamaito 

 

 

Tutustu. Innostu. Luo!   

www.villihelmi.fi 
© 2015 VilliHelmi Oy 

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

  
11. Kääntele helmeä ja jatka pieniä puristuksia, kunnes sauma on 

kiinni ja päällyshelmi muodostaa suljetun, pyöreän helmen. 
Pujota välirengas suojakaareen ja ota renkaaseen myös lukko. 

Sulje sivusuunnassa. 

12. Valmis päällyshelmi. 

  
13. Varmista vielä nauhojen pituus ja letitä nauhat keskenään. 

 
Tiivistä korua varovasti vetäen vaijeria varovasti kireämmälle. 

Aseta koru kaarevaan asentoon pöydällä ja tarkista, 
 että päällyshelmille jää vielä tilaa ilman, että korusta tulee  

liian kireä. 
Huomaa, että liian kireä koru katkeaa helposti ja liian löysän 
korun helmet ja korunosat voivat hiertää ajan kanssa vaijerin 

poikki liikkuessaan korussa pitkän matkaa edes takaisin. 
Tarkista sopiva kireys aina siten, että koru on käyttöasennossaan 

kaarevana/pyöreänä, ei suorana. Näin varmistat, että korun 
helmillä on tilaa liukua ja täyttää tila korun kaartuessa pyöreäksi. 

14. Päättele nauhan toinen pää ensimmäisen tavoin ja viimeistele 
päällyshelmellä. 



4 

Mansikkamaito 

 

 

Tutustu. Innostu. Luo!   

www.villihelmi.fi 
© 2015 VilliHelmi Oy 

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

  
15. Avaa välirengas tasapääpihtien ja puolipyöröpihtien välissä 

sivusuunnassa. 
16. Ota lukko mukaan renkaaseen. 

 

 

17. Jaa ketju kahteen osaan ja pujota toisen ketjun pää 
välirenkaaseen ja sulje rengas pihtien välissä sivusuunnassa. 

Kiinnitä ketjut korunpäissä oleviin suojakaariin samoin 
välirenkaiden avulla. 

  

Vinkki!  
Jos huomaat, että koru jäi liian löysäksi, voit kokeilla päällystää 

yhden metallihelmen päällyshelmellä ja tiivistää siten korua. Jos 
korusta tuli liian tiukka, voit kokeilla poistaa päällyshelmet 

puristamalla niitä varovasti pujotussuunnassa (reikien päältä), 
jolloin sauma aukeaa ja saat ne pois, tai pura ja aloita uudelleen 

tästä viisastuneena :)  
Mansikkamaito toimii myös voimakkaammissa väreissä ja 

lyhyemmäksi pujotettuna rannekorussa. 

 

 

Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa villihelmi.fi  
Maksuttomia ohjevideoita VilliHelmen Youtube-kanavalla 

http://www.youtube.com/villihelmi 
 

http://www.youtube.com/villihelmi

