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Yhteen korvakorupariin tarvitset: 

24 kpl PRECIOSA Twin™ helmiä  
tai PRECIOSA Twin™ siemenhelmiä 
5 g 10/0 siemenhelmiä 2 väriä 
2 kpl 6 mm pyöreä helmi 
24 kpl 4 mm pyöreä helmi 
tasselit / tikarihelmiä / pisarahelmiä 
24 kpl 3 mm pyöreitä / särmikkäitä / 
rondellihelmiä  
12# neula ja Tytan / Nymo / S-lon 
helmilankaa  
2 kpl 4 mm avattavia välirenkaita 
korvakorukoukut 
kahdet pihdit renkaiden avaamiseen  
esim. puolipyöröpihdit ja tasapäiset pihdit 
neulakärkinen Hypo Cement-liima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pidä työtä peukalon ja etusormen välissä 
ja lukitse lanka sormien väliin, näin lanka 
ei pääse löystymään työn sisällä ja työstä 
tulee napakka. 

 

   
Mittaa 2 metriä lankaa ja pujota neula 
langan keskelle. Pujota 6 kpl Twin-helmiä 
ja 1 kpl 6 mm pyöreä helmi. 

Vie neula uudestaan samojen helmien 
läpi, varmista, että käytät Twin-helmien 
samaa reikää uudestaan. 

Kiristä lanka; Twin-helmet asettuvat 
reunustamaan pyöreää helmeä. 

   
Tee kaksoissolmu alkulangalla ja 
työnlangalla ja laita tippa liimaa solmuun. 

Leikkaa alkulanka pois. Pujota 6 Twin-
helmeä. 

Vie neula pyöreän helmen läpi kuvan 
mukaan. 
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Kiristä lanka, Twin-helmet muodostavat 
kehän pyöreän helmen ympärille. 

Pujota lankaa pari täyttä kierrosta 
käyttäen Twin-helmien alempaa reikää. 
Taivuta helmiä tarpeen mukaan sivulle, 
jotta saat neulan alempien reikien läpi. 

Pujota sitten neula saman Twin-helmen 
ylemmän reiän läpi vastasuuntaan, jonka 
alemmasta reiästä olet pujottanut neulan 
viimeiseksi.  

   
Pujota 1 kpl siemenhelmi ja vie neula 
seuraavan Twin-helmen ylemmän reiän 
läpi. 

Kiristä lankaa; siemenhelmi asettuu Twin-
helmien väliin. 

Lisää 1 kpl siemenhelmiä jokaiseen väliin 
samalla tavalla. Päättele kerros 
pujottamalla viimeinen siemenhelmi ja 
viemällä neula viimeisen Twin-helmen 
ylemmästä reiästä ja vielä kerroksen 
ensimmäisen siemenhelmen läpi. 

   
Pujota 3 kpl siemenhelmiä. Pujota neula 
seuraavana olevan siemenhelmen läpi. 
(Älä pujota enää Twin-helmien läpi.) 

Kiristä lanka; siemenhelmet muodostavat 
kaaren alla olevan Twin-helmen päälle. 

Lisää 3 kpl siemenhelmiä samalla tavalla 
jokaisen Twin-helmen päälle. Lopeta 
kerros pujottamalla neula edellisen 
kerroksen ensimmäisen siemenhelmen ja 
tällä kerroksella 2 ensimmäisen 
siemenhelmen läpi... 
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…lanka tulee nyt ulos siemenhelmikaaren 
keskimmäisestä, ylimmästä helmestä. 

Pujota 1 kpl 4 mm pyöreää helmeä. Kiristä lankaa; helmi asettuu 
siemenhelmikaarien väliin. 

   
Pujota 1 pyöreä helmi joka väliin. Lopeta 
kerros pujottamalla uudestaan edellisen 
kerroksen siemenhelmen ja ensimmäisen 
pyöreän helmen läpi. 

Vedä lanka tiukalle, perusriipus on valmis. Pujota 3 siemenhelmeä ja vie neula kuvan 
mukaan ensimmäisen 
siemenhelmikerroksen helmen läpi. 

   
Kiristä lanka; siemenhelmet muodostavat 

V-kirjaimen alun. 

Pujota 3 siemenhelmeä lisää ja vie neula 

seuraavan pyöreän reunahelmen läpi; 
siemenhelmet muodostavat V-kirjaimen. 

Pujota taas 3 siemenhelmeä, vie neula 

alla olevan ensimmäisen 
siemenhelmikerroksen helmen läpi, pujota 
3 siemenhelmeä ja vie neula pyöreän 
reunahelmen läpi; toinen V muodostuu. 
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Muodosta siemenhelmistä V-kirjaimia 
edellisen tavoin koko kierros ja lopeta 
kerros pujottamalla pyöreän reunahelmen 
läpi. 

Tällä kerroksella lisätään 1 siemenhelmi 
jokaisen V:n pohjalle: pujota neula 3 
siemenhelmen läpi. 

Pujota 1 siemenhelmi ja pujota neula V:n 
toista puolta ylös.  

   
Lisää 1 siemenhelmi samalla tavalla 
jokaisen V:n pohjalle. 

Pujota sitten neula seuraavan pyöreän 
reunahelmen läpi. 

Tällä kerroksella ei lisätä yhtään 
helmeä. Pujota neula 3 ensimmäisen 
siemenhelmen läpi kuvan mukaan. 

   
Hyppää alimman, keskimmäisen 
siemenhelmen yli ja vie neula seuraavan 3 
helmen läpi. 

Kun kiristät lankaa, pidä esim. neulalla 
kiristyvää lankalenkkiä siemenhelmien 
yläpuolella siten, ettei lankalenkki jää 
ylihypätyn siemenhelmen alle löysänä vaan 
kiristyy sen yläpuolelta… 

…V:n muoto terävöityy. 
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Kierrä koko kerros jättäen aina V:n alin 
helmi välistä. Reunahelmistä joka toinen 
jää alemmas ja joka toinen nousee 
ylemmäs. 

Pujottele sitten lanka niin, että lanka tulee 
ylempänä olevan pyöreän helmen läpi. 
Kiinnitä myös huomiota siihen, että jos 
käyttämäsi keskimmäinen helmi on 
läpikuultava, kuten mallissa, reikä näkyy 
joko vaakasuuntaan (kuten kuvassa) tai 
pystysuuntaan symmetrian vuoksi. 

Pujota sitten 5 siemenhelmeä, vie neula 
tasselin yläreunan läpi keskeltä ja 5 
siemenhelmeä. 

   
Pujota neula seuraavan ylempänä olevan 
reunahelmen läpi. (1 alempana oleva 
reunahelmi jää välistä) 

Kiristä lanka, tasseli asettuu paikoilleen. Pujottele lanka työn läpi, viimeisenä 
symmetrisesti yläreunassa olevan V:n 
siemenhelmistä kuvan mukaan. 

   
Pujota 9 siemenhelmeä ja vie neula alla 
olevan V:n toisen puolen sivua alas 3 
helmen matkalta kuvan mukaan. 

Hyppää taas V:n alimman helmen ohi, ja vie 
neula V:n toista sivua ylös.  

Vie neula helmilenkin 4 ensimmäisen 
helmen läpi… 
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Hyppää lenkin keskimmäisen helmen ohi 
ja vie neula viimeisten 4 helmen läpi. 

Kiristä lankaa, lenkin keskimmäinen helmi 
työntyy ylöspäin. Vie neula vielä alla olevan 
V:n 3 ensimmäisen helmen läpi… 

… ja työnnä neula työn läpi työn nurjalle 
puolelle. Päättele lanka työn sisään 
tehden muutamia solmuja työssä 
kulkevan langan ympärille. 

   
Avaa välirengas pihtien välissä sivusuunnassa ja pujota helmilenkin keskimmäisen, 
ylöspäin työntyvän helmen läpi, pujota korvakorukoukku renkaaseen ja sulje 
sivusuunnassa. Tee toinen samanlainen tai käytä yksittäin kaulakorun riipuksena.  

Malli on muokattavissa monella tavalla. 
Tässä mallissa tasseli on jätetty pois 
alareunasta. 

   
Tässä versiossa alareunan pyöreitä helmiä 
on korvattu siemenhelmillä sekä 
tikarihelmillä ja päälle tulevat 
siemenhelmet on jätetty pois. 

Tässä mallissa päälle tulevat siemenhelmet 
on jätetty pois ja reunahelmien väliin on 
lisätty 3 mm rondellit. 

Sormukseen on käytetty keskelle Twin-
siemenhelmiä, jotka ovat hieman 
erikokoisia; poimi siis työhön tarkkaan 
mahdollisimman samankokoiset yksilöt. 

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

http://www.youtube.com/villihelmi 
 

http://www.youtube.com/villihelmi

