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Paju-rannekoruun tarvitset:  

Soikeita puuhelmiä (tai lasihelmiä) 50 - 200 kpl 
korun pituuden ja leveyden mukaan  
lilat helmet ohjeessa 10x6 mm ja mustat 8x5 mm  
puuhelmiä  
vihreässä mallikorussa 105 kpl 10x6 mm koon 
puuhelmiä 
0,5 mm joustolankaa 1,5 -3 metriä korun  
pituuden ja leveyden mukaan 
ohut parsinneula, jonka silmään joustolanka  
mahtuu ja menee puuhelmestä läpi – voit pujottaa 
myös ilman neulaa! 
reiän väljennin, jos puuhelmien rei’issä rosoa 
G-S Hypo Cement-liimaa 
helmimatto 
 

 

Joustolangan valinnasta: 
 
Sileäreikäisten helmien kanssa voit käyttää 
kaikentyyppisiä joustolankoja. 
Luonnonmateriaalihelmien kanssa suosittelemme 
sileää silikonista joustolankaa, sillä esim. litteä 
opelon-tyyppinen kuitujoustolanka rispaantuu 
helposti, jos helmen reiässä on rosoa.  
Valitse aina helmen reikään nähden paksuin 
mahdollinen koko joustolangasta. 

 

  
Jos puuhelmien rei’issä on rosoa, kannattaa reiät hioa auki 

ja sileiksi ennen työn aloittamista. 
1. Pujota ensin neljä helmeä ja jätä n. 10 cm 

langanpää päättelyä varten. 
 

  
2. Muodosta helmistä rengas: tee kirurginsolmu.  

Vie langanpäät tavallisella solmulla toistensa ympäri ja 
kieputa langat sitten kaksi kertaa toistensa ympäri. 

3. Kiristä solmu umpeen siten, että helmet muodostavat 
tiiviin renkaan ja jälkimmäinen kaksoissolmu kiristyy hyvin 

umpeen.  Voit viimeistellä solmun pisaralla koruliimaa. 
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4. Leikkaa ylimääräinen langanpää ja vei työlanka yhden 
helmen läpi; voit samalla vetää solmun varovasti helmen 

sisälle piiloon. 

5. Pujota 3 helmeä ja vie lanka kuvan mukaisesta 
helmestä läpi muodostaen toisen renkaan. 

  
6. Kiristä toinen rengas viemällä lanka äsken ensimmäisenä 
pujotetun helmen läpi uudelleen. Kolmeriviseen työhön tee 

vielä kolmas rengas edellisten jatkoksi. 
Muista, että pidät langan sopivan kireänä läpi työn siten, 
että renkaat ovat ”kiinni”, mutta lanka on lepotilassa työn 

sisällä. Näin varmistat, että valmis koru venyy käden yli 
ranteeseen ja pois. 

7. Pujota 3 helmeä ja muodosta uusi rengas viemällä 
lanka kuvassa punaisen nuolen osoittamalla tavalla 

aiemman kerroksen helmen läpi. 

  
8. Pujota lanka punaisen nuolen osoittamaa reittiä. 9. Pujota 2 helmeä lisää.  
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10. Sulje rengas pujottamalla lanka punaisen nuolen 

osoittamaa reittiä. 
11. Pujota 3 helmeä ja pujota lanka punaisen nuolen 

osoittamaa reittiä. 

  
12. Pujota 2 helmeä ja pujota lanka punaisen nuolen 
osoittamaa reittiä. Jatka uusien kerrosten tekemistä 

samoin, kunnes koru on sopivan pituinen eli jonkin verran 
yli ranteen paksuus. 

 
Jos et lisää keskellä helmeä, pujottele lanka kiinni korun 

alkupään helmien läpi muodostaen renkaan. Solmi 
loppulanka hyvin kulkevan langan ympäri, varmista liimalla 

ja leikkaa ylimääräinen langanpää pois. 
Koruun ei tule lukkoa. Jos lisäät helmiä ruutujen keskelle, 

jatka ohjeen lukemista seuraavassa kuvassa. 
 

LANGAN LISÄÄMINEN: Lisää uutta lankaa siten, että jätät 
10 cm pätkän jäljelle. Solmi uusi lanka yhteen vanhan 

langan kanssa alussa tehdyllä kirurginsolmulla. Varmista 
halutessasi liimapisaralla ja leikkaa ylimääräiset langanpäät 

pois liiman kuivuttua. 

13. Kun koru on sopivan pituinen, älä muodosta vielä 
rengasta alkupään helmien kanssa vaan jatka 

pituussuunnassa rivi kerrallaan keskushelmen lisäämistä. 
Pujota 1 keskushelmi lankaan.  

Sopivia vaihtoehtoja ovat mm. työn helmiä hieman 
pienempi soikea, pyöreä tai kaksoiskartiohelmi. 
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14. Vie lanka ristikkäisen kulman lankojen alta ja halutessasi 

kiedo lanka vielä toistamiseen työssä kulkevan langan 
ympäri. 

15. Pujota lanka punaisella nuolella merkittyä reittiä 
kulkien työssä olevien helmien läpi, lisäten keskushelmiä 

ja kieputtaen lankaa työssä kulkevan langan ympäri.  
Lisää keskushelmet rivi kerrallaan pituussuunnassa, jotta 

korun joustavuus säilyy hyvänä. Pujota lopuksi lanka 
alkupään helmien ympäri muodostaen koru renkaan 

muotoon.  Solmi loppulanka hyvin työssä kulkevan langan 
ympäri, varmista liimalla ja leikkaa ylimääräinen 

langanpää pois. 
 

 
 

 
Lasiset kaksoiskartiot sopivat hyvin kapeaan koruun, joka 

käy niin miehen kuin naisenkin ranteeseen. 
Kimmeltävät kristallibiconet nostavat kiiltävät puuhelmet 

uuteen, juhlavaan ulottuvuuteen! 
 

 

Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa villihelmi.fi  

Maksuttomia ohjevideoita VilliHelmen Youtube-kanavalla 

http://www.youtube.com/villihelmi 

http://www.youtube.com/villihelmi

