
1 

Rusetti 

 

Tutustu. Innostu. Luo!   

www.villihelmi.fi 
© 2016 VilliHelmi Oy 

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

Rusettiin tarvitset: 

alle 5 g 10/0 siemenhelmiä kahta väriä 
helmilankaa esim. Nymo/ S-lon tms. 
helmineulan koko 12# 
helmimatto 

 
 
 
 

 

 

Rusetti valmistetaan kahdesta samanlaisesta 
osasta, jotka yhdistetään ja liitoskohtaan tehdään 

kapea ”nauha” keskelle.  

   
1. Leikkaa 70 cm helmilankaa, venytä 
sitä kevyesti ja pujota neula toiseen 

päähän. Pujota 7 siemenhelmeä. 

2. Jätä 15 cm langanpäätä alkuun. Vie 
neula toiseksi viimeisen helmen läpi 
uudelleen alkuperäisessä pujotus-

suunnassa kuvan mukaan. Varo 
lävistämästä lankaa helmen sisällä! 

3. Kiristä lankaa; viimeiseksi pujotetut 
kaksi helmeä asettuvat kuvan 
mukaisesti jonoon vierekkäin.  

   
4. Toista vaihe 2 seuraavalle helmelle: 

vie neula kolmannen helmen läpi 
uudelleen alkuperäisessä 

pujotussuunnassa ja kiristä lanka; 
kolmas helmi asettuu jonoon edellisen 

kanssa. 

5. Jatka toistaen vaihetta 2, kunnes 
kaikki helmet ovat jonossa vierekkäin. 

6. Pujota neula toiseksi viimeisen 
helmen läpi langanpuoleiselta puolelta 

kuvan mukaan. 
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7. Solmi langat yhteen, älä leikkaa 

kumpaankaan lankaa. 
8. Pujota neulallinen lanka solmun 
vierestä viimeisen helmen läpi työn 

toiselle puolelle. 

9. Pujota 1 punainen ja 1 valkoinen 
siemenhelmi. 

   
10. Vie neula toisen ja kolmannen 

siemenhelmen välissä olevan 
lankalenkin alta.  
Älä lävistä lankaa! 

11. Vie neula vastasuunnassa 
viimeisenä pujotetun valkoisen 

siemenhelmen läpi kuvan mukaa. Varo 
edelleen lävistämästä lankaa! 

12. Kiristä lankaa. Helmet asettuvat 
vierekkäin. Ensimmäinen helmi 

saattaa hieman kallistua sivusta, 
mutta se asettuu työssä paikoilleen. 

   
13. Pujota 1 punainen helmi ja vie 
neula seuraavan lankalenkin läpi 

(kolmannen ja neljännen 
siemenhelmen välissä). 

14. Pujota neula vastasuunnassa äsken 
pujotetun helmen läpi ja kiristä 

lankaa. 

15. Toista rivin loppuun pujottaen 
vuoronperään punaisia ja valkoisia 

siemenhelmiä. 
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16. Aloita seuraava kerros 2:lla 

punaisella helmellä ja tee kerros 
loppuun pelkällä punaisella. Huomaa, 

että joka kerrokselle tulee aina 1 helmi 
vähemmän kuin edelliselle. 

17. Vuorottele punaisia ja 
punavalkoisia kerroksia, kunnes jäljellä 

on kahden punaisen helmen kerros. 

18. Pujota 1 punainen helmi ja vie 
neula kolmion reunassa olevien 7 

siemenhelmen läpi aloituskerrokselle 
asti. 

   
19. Tee kolmion toinen puoli 

peilikuvaksi. Aloita pujottamalla taas 
pilkullinen rivi: ensin 1 punainen ja 1 

valkoinen. 

20. Pujota sitten toinen puoli kolmiota 
loppuun vuorotellen kaksivärisiä ja 
yksivärisiä kerroksia, kunnes olet 

lisännyt viimeiseksi enää 2 helmeä. 

21. Lisäämättä viimeistä 
siemenhelmeä vie neula työn toisella 

puolella olevan viimeisen 
siemenhelmen läpi. 

   
22. Pujota neula takaisin vaiheessa 20 

lisättyjen kahden siemenhelmen 
välistä ja kolmion toista sivua toisen 

langanpään viereen.  

23. Solmi langanpäät tiukasti yhteen. 24. Pujota langat erikseen työn sisälle 
tehden solmuja työssä kulkevan 

langan ympäri ja leikkaa ylimääräiset 
langanpäät läheltä työtä. 
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25. Tee toinen samanlainen kolmio, 

mutta leikkaa nyt 80 cm lankaa. 
Päättele lopuksi alkulanganpää ja 

pujota työlanka viimeiseksi kolmion 
kärjessä olevan helmen läpi. 

26. Ompele kolmiot yhteen viemällä 
neula toisen kolmion viimeisestä 

helmestä läpi. 

27. Viimeistele kerros muutaman 
kerran ympäri. 

   
28. Päättele langanpää työn sisälle ja 
katkaise ylimääräinen läheltä työtä. 

29. Valmista nauha rusetin 
keskikohtaan. Ota 50 cm pätkä lankaa 
ja pujota 1 punainen, 1 valkoinen ja 4 

punaista helmeä. 

30. Pujota neula uudelleen 
pujotussuunnassa ensimmäisten 

kolmen helmen läpi. Jätä alkuun n. 15 
cm langanpää päättelyä varten. 

    
31. Kiristä lankaa ja helmet asettuvat 

rinnakkain. 
32. Pujota uudelleen punaisen rivin 

läpi… 
33. …ja kiristä lankaa. 

. 
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34. Pujota 1 punainen, 1 valkoinen ja  

1 punainen helmi. Vie neula 
vastasuunnassa punaisen kerroksen 

läpi. 

35. Vie neula uudelleen juuri lisättyjen 
helmien läpi samassa 

pujotussuunnassa. 

36. Toista vaiheita 34 ja 35 vuorotellen 
pilkullisia ja yksivärisiä kerroksia, 

kunnes nauha on 8 kerrosta korkea. 

   
37. Pujota neula ensimmäisen 

kerroksen läpi kuvan osoittamaan 
suuntaan. 

38. Sujauta rusetti nauhan sisään ja 
kiristä lanka. 

39. Ompele nauhanpäät yhteen 
viemällä neula ensimmäisen ja 

viimeisen kerroksen helmien läpi 
muutaman kerran ympäri. Päättele 

langanpäät työn sisälle ja leikkaa 
läheltä työtä. 

   
40. Pujota rusetin sivuille helmien tai 

lankalenkin läpiavattavat välirenkaat ja 
liitä rusetti ketjun päihin niistä.  

Lisäämällä tai vähentämällä alkukerroksen helmien määrää ja helmien kokoa  
voit valmistaa erikokoisia rusetteja! Rusetin voi kiinnittää vaikkapa  

sormupohjaan tai laittaa roikkumaan ohueen ketjuun korvakoruiksi. 
Kokeile erilaisia väriyhdistelmiä ja suunnitelle vaikkapa oma kuvio rusettiin! 

 
Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa villihelmi.fi  

Maksuttomia ohjevideoita VilliHelmen Youtube-kanavalla 
http://www.youtube.com/villihelmi 

 

http://www.youtube.com/villihelmi

