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Tämä pieni sydän koristaa ulko-ovesi ilman ylenmääräistä pröystäilyä. Naapurisopu taattu! 
 
Tarvikkeet: 
0,2-0,4 mm sekä 0,8 mm paksua (punaista) metallilankaa,  
25-35 cm samettinauhaa/silkkinauhaa, 40-50 kpl 8 mm pyöreitä 
punaisia helmiäislasihelmiä, 40-50 kpl 8/0 hopeasisus punaisia 
tsekkiläisiä siemenhelmiä. 
Työkalut:  
4-5 mm virkkuukoukku, puolipyörö/tasapääpihdit ja sivuleikkurit 
sekä iso nelipiikkinen haarukkalasta keittiöstä :) 

 

 
 

 
 

 

  
Tee ohuella langalla löysä aloitussilmukka.  

Jätä alkuun vähintään 10 cm langanpää kiinnitystä varten. 
Virkkaa 5 löysähköä ketjusilmukkaa. 

  
Käänny, hyppää yhden ketjusilmukan yli  ja virkkaa  

4 kiinteää silmukkaa ketjusilmukoihin, yksi kuhunkin. 
Tee lopussa yksi ketjusilmukka kääntymiseen, käännä työ ja 

virkkaa taas 4 kiinteää silmukkaa alemman kerroksen silmukoihin. 
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Virkkaa, kunnes nauha on n. 50 cm pituinen. Jätä loppuun 

vähintään 10 cm langanpää kiinnitystä varten. 
(Laita jokin merkki virkatun nauhan keskelle, esim. solmi pieni 

pätkä eriväristä lankaa, jonka poistat myöhemmin – ei kuvassa). 

Pujottele paksumpaan metallilankaan n. 40 cm pituus 
siemenhelmiä ja pyöreitä helmiäislasihelmiä vuoron perään. 

  
Katkaise lanka jättäen n. 5-6 cm metallilankaa molemmin  

puolin helmiä. Taivuta kaksin kerroin kuvan mukaan. 
Tuo langanpäät yhteen ja käännä päitä  

1-2 cm matkalta yhteen  kuvan mukaan. 

  
Vedä sydämen yläreuna muotoonsa ja käännä metallilangan  
päät  ulkopuolelle. Muodosta silmukka toisella langan päällä  

ja kieputa toinen langanpää kiinni juureen. 

Kiinnitä nyt virkatun nauhan alkupää sydämen  
keskikohtaan kieputtamalla ohutta lankaa keskiosan  

ympärille, älä käytä koko lankaa vielä.  



 
3 

Ovisydän 

 

 

Tutustu. Innostu. Luo!   

www.villihelmi.fi 
© 2013 VilliHelmi Oy 

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

  
Taita nauhan reuna helmien ympäri ja kiinnitä ohuen langan 

päällä. Nauha kietoutuu pyöreiden helmien ympärille. 
Kiedo nauhaa sydämen ympärille siten, että erivärisellä langalla 

merkitty kohta asettuu sydämen alakärkeen (poista merkki). 

  
Jatka kieputtamista toiselle puolelle sydäntä ja kiinnitä loppupää 

sydämen yläreunaan. Kieputa loput langanpäät piiloon työn 
sisään ja katkaise ylimääräiset langat sivuleikkureilla.  

Viimeiste muoto. 

Tee rusetti haarukkalastan avulla. Ota n. 2-3 x haarukkalastan 
ympärille menevä pätkä nauhaa. Aseta nauha siten, keskikohta 

asettuu haarukkalastan keskimmäisen raon kohdalle lastan 
alapuolelle. 

  
Tuo toinen nauhanpää lastan läpi keskiraon kautta. 

Nyt näkyvissä on rusetin yläpuoli.  
Tuo toinen nauha edellisen yli ja yläpuolelta keskiraosta läpi. 

Huomaa, että jos nauha on kaksipuolinen (oikea ja nurja puoli) 
nyt viety nauha on solmun keskiosa etupuolelta katsottuna eli 
käännä tarvittaessa nauha siten, että nauhan oikea puoli on 

ylöspäin kuten kuvassa. 
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Käännä haarukkalasta ympäri. Tee napakka solmu nauhanpäillä. 

  
Leikkaa nauhanpäät makusi mukaan ja liu’uta valmis rusetti 

haarukkalastasta. Pujota solmun läpi 10 cm pätkä ohutta lankaa. 
Kiinnitä rusetti sydämen yläreunaan ohuen metallilangan avulla. 

 
 

Päättele langat kieputtamalla niitä sydämen yläreunan silmukan 
juureen ja katkaise ylimääräiset langat sivuleikkureilla. 

Kyllä, se on siinä - kaunein joulusydän, jonka olet koskaan itse 
valmistanut! 

 
Vinkki! Sydämen kokoa on helppo muuttaa pidentämällä virkattua nauhaa ja pujottamalla enemmän helmiä. Voit myös käyttää 

suurempia helmiä sydämen sisällä tai ripustaa keskelle kristallin. Huom! Emme suosittele tekemään ulko-ovea suurempaa koristetta. 

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

http://www.youtube.com/villihelmi 
 

http://www.youtube.com/villihelmi

