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Yhteen rannekoruun tarvitset: 
 
50 – 70 kpl n. 4-10 mm erilaisia tsekkiläisiä lasihelmiä, metallihelmiä ja lamppuhelmiä.  
5g 10/0 tsekkiläisiä siemenhelmiä 
n. 100 kpl 4 mm tsekkiläisiä kristallibiconeja  
kuparinväristä 0, 6 mm metallilankaa tai 7,5 cm pitkiä korupiikkejä 
3 kieppiä kullanväristä memory wireä 
2 kpl kuparinväristä papukaijalukkoa 
2 kpl kuparinväristä avattavaa välirengasta 
pyöröpihdit, tasapääpihdit, puolipyöröpihdit ja sivuleikkurit 
 

 

 

 
 

 
 

  

  
Valikoi yhteensopivia lasi-, kivi-, metalli- ja lamppuhelmiä sekä 

kristalleja. Tässä työssä voit hyödyntää myös yksittäisiä 
”jämähelmiä” ja laatikoihin kerääntyneitä yksittäisiä aarteita. 

Mittaa ja leikkaa metallilankaa n. 7,5 cm. (Tai poista tasapäisen 
7,5 cm pitkän korupiikin litteä pää sivuleikkureilla). Sommittele 

ensimmäinen linkki. Sopiva pituus on n. 4 cm. Pujota alkuun, 
loppuun ja väleihin siemenhelmiä. Niiden avulla säädetään 

myöhemmin loput linkit samanpituisiksi. Metallilankaa tulee 
jäädä vähintään 1 cm molemmin puolin. Mallikorussa on käytetty 

korupiikkejä ja ylimääräistä on molemmin puolin reilummin. 

  
Ota helmet pois ja tee langan päähän tasapääpihdeillä 

n. 90 asteen kulma n. 1 cm päähän langan päästä. 
Valmis aloituskulma. 
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Ota pyöröpihdeillä kiinni taivutetusta, lyhyemmästä päästä 

lankaa. Huomioi, että mitä kauempana pihdien kärjistä ote on, 
sitä suurempi silmukka muodostuu. Harjoittelemalla löydät 

oikean syvyyden ja taivutettu lanka on juuri riittävä 
muodostamaan silmukan. Esim. VilliHelmen pyöröpihdeillä  

n. 1 cm lankaa muodostaa täyden silmukan, kun ote on kuvan 
mukaan n. 0, 8 mm päässä pihtien kärjestä. 

Pidä kiinni langasta toisella kädellä ja käännä pihtejä itseesi päin, 
lanka kietoutuu pihdin kärjen ympärille… 

  
…käännä pihdit loppuun asti itseesi päin (vaihda ranteen asentoa 

tarpeen mukaan), silmukka on kietoutunut pihdin kärjen 
ympärille. 

Valmis silmukka. Jos silmukka jää vajaaksi ja auki, säädä joko 
taivutettavan osuuden pituutta suuremmaksi tai ota lanka 

pyöröpihtien väliin lähempänä pihtien kärkeä, jolloin silmukasta 
tulee pienempi. 

  
Pujota helmet suunnitellussa järjestyksessä lankaan.  

Käännä toinen pää aloituskulmaan, varo helmiä!  
Leikkaa lanka tarvittaessa oikeaan pituuteen. 

Tee silmukka edellisen vaiheen tavoin pitkän linkin  
toiseen päähän varoen helmiä. 
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Tee toiseen lankaan ensimmäinen silmukka ja pujota helmiä. 

Suunnittele helmien määrä ja järjestys seuraavaan linkkiin 
käyttäen ensimmäistä linkkiä apuna. Säädä pituus vaihtamalla 
helmiä tai siemenhelmien määrää. Katkaise ylimääräinen lanka  

ja tee silmukka. 

Nyt voit aloittaa sarjatyön. Leikkaa useita lankoja valmiiksi. Sopiva 
pituus on valmiin linkin helmien pituus + 2 cm.  

Mallikorussa on 17 linkkiä. 

  
Käännä kaikista langoista aloituskulma… …ja tee ensimmäinen silmukka. 

  
Tee n. 17 linkkiä sommitellen helmet makusi mukaan erilaisiksi  

tai samanlaisiksi. Aseta linkit sopivaa järjestykseen  
ja jätä odottamaan. 

Mittaa ranteeseesi sopiva koko: oma ranteen mitta + 3-4 cm. 
Katkaise memory wire pihtien avulla. Ota tukeva ote pihdeillä ja 
sormilla (tai toisilla pihdeillä) molemmin puolin katkaisukohtaa. 
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Taivuta lanka ensin yhteen suuntaan, sitten vastasuuntaan ja takaisin toiseen suuntaan, kunnes lanka katkeaa. 

  
Katkaise kaksi yhtä pitkää kieppiä. Valmistele memory wire-kiepin toinen pää silmukalle.  

Aloita taivuttamalla aloituskulma tasapäisillä pihdeillä. 

  
Pidä langasta hyvin kiinni, jotta saat aloituskulman  

kääntymään sivusuunnassa. 
Ota pyöröpihdeillä kiinni taivutetun langan päästä 

oikealta syvyydeltä. 

 
Pidä tiukasta langasta kiinni ja käännä pyöröpihtejä itseesi päin voimakkaasti…viimeistellen silmukan kääntämällä pihdit koko 

kierroksen itseesi päin…valmis silmukka. 
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Tee toisen memory wire-kiepien toiseen päähän silmukka. 

Molempien kieppien toinen pää on vielä auki. 
Pujota nyt ensimmäiseen memory wireen järjestyksessä 

” 1 kpl 4 mm bicone, 1 kpl helmilinkki ennalta suunnitellussa 
järjestyksessä, 1 kpl 4 mm bicone, 1 kpl siemenhelmi,  

1 kpl 4 mm bicone”  
Jatka pujottamalla ”1 kpl helmilinkki ennalta suunnitellussa 

järjestyksessä, 1 kpl 4 mm bicone, 1 kpl siemenhelmi, 1 kpl 4 mm 
bicone”. Helmilinkkien väliin jää aina 

bicone+siemenhelmi+bicone. 

  
Pujota viimeiseksi 1 kpl 4 mm bicone. Sovita koruun pituus (aseta 

avoimeen päähän klipsi tai pala maalarinteippiä, jotta helmet eivät 
karkaa). Tee lisää linkkejä tai ota pois tarpeen mukaan. Sopiva 

pituus on n. 1 cm pienempi kuin haluttu, mukava ranteenympärys. 

Kun pituus on sopiva, jätä n. 1 cm ja katkaise ylimääräinen lanka 
pihtien avulla kääntämällä lankaa edes takaisin. 
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Tee aloituskulma memory wireen varoen helmiä. Valmis aloituskulma. 

  
Ota pyöröpihdeillä kiinni langan päästä… …ja käännä pää silmukalle yhdellä voimakkaalla 

pyöräytysliikkeellä. 

  
Ota toinen memory wire ja pujota 1 kpl 4 mm bicone. Ota ensimmäinen helmilinkki mukaan toiselle memory wirelle. 
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Pujota 1 kpl 4 mm bicone, 1 siemenhelmi ja 1 kpl 4 mm bicone. Tuo seuraava helmilinkki mukaan työhön. Pujota taas 1 kpl 4 

mm bicone, 1 siemenhelmi ja 1 kpl 4 mm bicone ja ota kolmas 
linkki työhön mukaan. 

  
Jatka samaan malliin, kunnes kaikki linkit ovat kiinni molemmissa 

memory wire kiepeissä. Pujota loppuun 1 kpl 4 mm bicone. 
Lyhennä ylimääräinen lanka ja käännä viimeinen pää silmukalle. 

  
Ota avattava välirengas ja avaa se sivusuunnassa pihtien välissä. 

Pujota papukaijalukko välirenkaaseen ja vie välirengas korun 
päätössilmukan läpi. 

Sulje silmukka sivusuunnassa. Kiinnitä toinen papukaijalukko 
saman puolen toiseen silmukkaan. Vastapuolen silmukat 

toimivat vastakappaleina, joihin papukaijalukko suljetaan. 
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Kokeile erilaisia helmiä ja kiinnitysvaihtoehtoja! 

Vihreän korun päissä on pelkistä siemenhelmistä tehdyt pitkät 
linkit. Toisen pitkän linkin keskelle on pyöräytetty ”hakanen”, 

jonka avulla koru suljetaan. 
Mustassa korussa on leikitty linkkien pituuseroilla ja korun 

päissä olevat silmukat on kiinnitetty samaan lukkoon ja toisessa 
päässä samaan vastakappaleeseen. 

 

Vinkki!  
Jos teet korun lahjaksi, etkä ole varma oikeasta pituudesta, tee 
suosiolla hieman lyhyempi koru. Kiinnitä sitten toiseen päähän 

papukaija- tai jousilukot ja toiseen päähän pätkät 
suurehkolenkkistä ketjua. Korun pituutta on helppo säätää 

sulkemalla lukko sopivaan kohtaan vastakappaleena toimivaa 
säätöketjua. Kaunis helmi korupiikkiin linkitettynä tai pieni 

maskottiriipus viimeistelevät tyylin! 
 
 
 
 

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

http://www.youtube.com/villihelmi 
 

http://www.youtube.com/villihelmi

