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Yhteen rannekoruun tarvitset: 

Palanen solumuovia (retkipatja, jumppamatto tms.) 
tai valmis Kumihimo-levy 
n. 2-2,4 m punaista satiininyöriä 
n. 2-2,4 m valkoista satiininyöriä 
pätkä jämälankaa 
20 cm 0,8 mm hopeoitua metallilankaa 
tai 2 leveäpäistä korupiikkiä 
2 kpl tuppimaista kalottia n. 7-8 mm sisähalkaisijalla 
2 kpl avattavia välirenkaita (koossa 4-6 mm) 
salpalukko 
koruliimaa / Ultimate Glue-liimaa tai vastaavaa 
sakset, pyörö- ja tasapäiset/puolipyöröpihdit 
 

 

 
 

 
 

 

  

  
Näin teet itse Kumihimo-levyn: tarvitset n. 15 x 15 cm kokoisen 
palan vanhasta retkipatjasta, jumppa- tai istuinalustasta tai 
muusta vastaavasta solumuovista. Solumuovia myydään mm. 
muovitavaroihin erikoistuneissa kodintarvikeliikkeissä.  
Piirrä pyöreällä astialla tai harpilla n. 8-15 cm ympyrä muoviin. 
Mitä isompi levy, sen helpompi on käsitellä monilankaisia töitä. 
Työohjeen 8-lankaiseen työhön riittää hyvin 8 cm kiekko. 

Käytä apuna viivoitinta tai harppia ja tee merkinnät 
vedenkestävällä kynällä kiekon nurjalle puolelle:  
”klo 12, 15, 18 ja 21” kohdille. 

  
Tee välimerkit ”klo 13:30, 16:30, 19:30, 22:30”.  
Tee välimerkit kaikkien edellisten merkkien puoliväliin = kaikkien 
ensimmäisten merkkien (klo 12, 15, 18 ja 21) väliin tulee 7 
merkkiä. (Yhteensä 32 merkkiä.) 
Tee keskelle n. sormen mentävä reikä. 

Leikkaa n. 1 cm syvyinen lovi terävillä saksilla jokaisen merkin 
kohdalle. 
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Merkitse lovet kiekon oikealle puolelle joko numeroin (1-32) tai 
merkitse vain osa lovista, kuten kuvassa.  

Leikkaa 4 kpl 1-1,2 m pituisia satiinyörejä, 2 kpl kumpaakin väriä.  
Langan pituus taitettuna tulee olla n. 3 x haluttu työn pituus. 

  
Käännä langat kaksikerroin ja sido keskeltä kiinni jämälangan 
pätkällä. Sinulla on 8 kpl 50-60 cm lankaa rinnakkain.  

Vie jämälangalla varmistettu pää kiekon reiästä nurjalle puolelle  
ja varmista klipsillä. Klipsi on kiinni vain jämälangassa. 

  
Käännä kiekko oikein päin ja asettele langat kiekon loviin kuvan 
mukaisesti. Vedä langat napakasti loviin, jotta työvaihe ei pääse 
purkautumaan. Älä risti lankoja alussa. 

Aloita punonta: siirrä ylhäällä olevista langoista oikeanpuoleinen 
lanka alhaalla olevien lankojen oikealle puolelle. 
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Siirrä alhaalla olevien lankojen vasemman puoleisin lanka 
ylhäällä olevan langan vasemmalle puolelle.  

Käännä kiekkoa vastapäivään ”3 tuntia”. Toinen väri siirtyy  
”ylä- ja alapaikoille”.  

  
Toista edellisen värin työvaiheet. Siirrä oikeanpuolen lanka 
ylhäältä alas oikealle. 

Siirrä alhaalta vasemmaisin lanka ylös vasemmalle.  
Jatka kääntämällä työtä taas ”3 tuntia” vastapäivään. 

HUOM! Jos pidät tauon tekemisessä, jätä työ aina tilanteeseen, jossa 3 lankaa on vierekkäin alhaalla. Näin menetellen tiedät aina,  
että työ jatkuu siirtämällä alhaalta vasemmaisin lanka ylös vasemmalle. 

  
Jatka punomista tähän tapaan, kunnes nyöri on sopivan pituinen.  
Huomaa, että korunosat lisäävät pituutta n. 2-4 cm riippuen 
kalottien ja lukon koosta. Kiinnitä aina ensin korun alkupää 
kalottiin, jotta voit tarvittaessa lyhentää korua purkamalla. 

Siirrä klipsi työn avoimeen päähän, irrota langat lovista ja vedä 
loppulangat kiekon läpi. Liimaa työn alku ja loppupää kalotin 
syvyydeltä huolellisesti. Älä liimaa jämälankaa kiinni työhön. 
Varmista, että liimaa menee myös nyörin sisälle. Jätä kuivumaan. 
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Kun päät ovat kuivuneet, leikkaa ylimääräiset langanpäät työn 
loppupäästä. Pujota alkulangan tilalle 10 cm pätkä metallilankaa, 
poista vasta sitten jämälanka. Loppupäässä pujota lanka 
vähintään 0,5 cm päähän työn päästä nyörin läpi.  
Varmista, että liimaus on pitävä, jotta työ ei lähde 
purkautumaan. 

Käännä metallilanka 2 cm matkalta taitteelle, johon nyöri jää ja 
kierrä metallilanganpää pitkän langan ympärille.  
Kierretyn silmukan video-ohje Youtube-kanavallamme: 

http://www.youtube.com/villihelmi 

 
VIIMEISTELY: 
Sivele liimaa kalotin sisälle sekä nyöriin kalotin syvyydeltä.  
Pujota kalotti nyörin päähän, metallilanka tulee ulos kalotista. 
Tee kierretty silmukka kalotin päähän ja kiinnitä lukon osat 
avattavilla välirenkailla. Anna kuivua.  
 
Vinkki!  
Voit myös liimata kalotin suoraan nyöriin ja tehdä silmukan 
lukolle korupiikin avulla tai käyttää valmista, silmukallista 
kalottia.  
   
 

 

Kokeile erilaisia värejä ja materiaaleja. Kumihimoa voit punoa myös mm. puuvilla- ja nahkanyöristä  

sekä S-Lon mikromakrameelangasta. Internetistä löytyy runsaasti ohjeita kuviollisiin, monilankaisiin malleihin. 

 

  

Kierretty silmukka ja muita maksuttomia ohjevideoita VilliHelmen Youtube-kanavalla 

http://www.youtube.com/villihelmi 

http://www.youtube.com/villihelmi
http://www.youtube.com/villihelmi

