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Säihkyvän kaulakorun teet näistä:  

Lajitelma erilaisia helmiä makusi mukaan 
5 g 8/0 tai 6/0 siemenhelmiä lasihelmien väriin sopien 
0,45 mm koruvaijeria haluttu pituus + 15 cm 
korupiikkejä 
kolmionmuotoisia, avattavia välirenkaita 
2 kpl kiinnityshelmiä 
2 kpl päällyshelmiä 
1 pari suojakaaria 
2 kpl avattavaa välirengasta 
lukko ja vastakappale 
tasapäiset ja puolipyörö- tai kiinnityshelmipihdit 
sivuleikkurit 
helmimatto 
 
 
 
 

 

 

Yleistä koruvaijerin valinnasta: 
 
Valitse koruvaijeri korun painon ja pituuden 
mukaan.  
Ohut 0,35 mm vaijeri sopii esim. lyhyille koruille ja 
pienireikäisille makeanvedenhelmille. 
0,45 mm vaijeria käytetään keskipitkiin ja  
– painaviin koruihin sekä rannekoruissa.  
Paksuin 0,6 mm vaijeri käy mm. avainnauhoihin ja 
isoille, painavilla koruille sekä koruihin, joissa jätät 
vaijeria näkyviin helmien välille. 
Monisäikeinen koruvaijeri on laadukkaampaan kuin 
esim. 7-säikeinen ja se laskeutuu kauniimmin. 

 

  
Valikoi lajitelma yhteen sointuvia lasihelmiä itse tai kokeile 

jotakin valikoimamme valmista helmilajitelmaa. 
Lajittele helmet reiän suunnan mukaan. Suoraan 
pujotettavaksi sopivat esim. pyöreät helmet, sekä 
poikkireikäiset pisarat ja pienet päällireiällä olevat 
helmet. 

  
Päällireiällä olevat helmet 
voidaan kiinnittää myös 

kolmionmuotoisella 
välirenkaalla. 

 

Isot ja pystyreikäiset helmet kiinnitetään korupiikeillä.  
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1. Suorista korupiikit tarvittaessa pihtien avulla. 2. Valmista korupiikeillä kiinnitettävät helmet. 

Pujota helmi korupiikkiin. Jos helmen reikä on 
suuri ja piikki menee läpi, pujota ensin esim. 

siemenhelmi tai pieni kalotti. 

  
3. Ota korupiikki tasapäisten pihtien väliin siten, että 

helmen ja pihtien väliin jää 1-2 mm tilaa kierteelle. 
4. Taivuta korupiikki 90 asteen kulmaan helmeen 

nähden. 

  
5. Ota sormilla ote piikin päästä... 6. …ja tuo korupiikki pihdin kärjen yli itseesi päin 

yhdellä napakalla vedolla. Jos korupiikkisi ovat 
jäykkiä, voit käyttää tässä työvaiheessa apuna 

toisia pihtejä. Varo kuitenkin vääntämästä 
korupiikin päätä tarpeettomasti. 
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7. Vie korupiikin pää helmen vierestä, itsestäsi 

poispäin alakautta 90 asteen kulmaan. 
8. Ota silmukka puolipyöröpihtien väliin ja tartu 

korupiikin päästä toisilla pihdeillä. 

  
9. Purista silmukkaa pihtien välissä, jotta linkki ei 

pääse liikkumaan ja vedä korupiikki pihtien avulla 
yhdellä vedolla itseesi päin.  

Ohjaa liikettä vasemman käden suuntaan, jotta 
ensimmäinen puolikierre sulkee silmukan kunnolla. 

10. Vaihda oikean käden asentoa tarpeen mukaan ja 
vedä nyt korupiikin pää alakautta poispäin, 

ensimmäinen kierre on valmis. Tee vielä toinen 
kokonainen kierre samoin tai vähemmän/ 

enemmän, jotta kierteille varattu tila helmen ja 
silmukan välissä tulee täyteen eikä helmi pääse 

liikkumaan linkissä. 

  
11. Leikkaa ylimääräinen langanpää pois 

sivuleikkureilla. Varmista aina, ettei langanpää 
pääse lennähtämään arvaamattomaan suuntaan. 

12. Sommittele pöydälle valmiit korulinkit ja 
kolmiorenkailla pujotettavat helmet. 

Jätä suoraan pujotettavat helmet odottamaan. 



4 

Säihkyvä 

 

Tutustu. Innostu. Luo!   

www.villihelmi.fi 
© 2014 VilliHelmi Oy 

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

  
13. Päättelyyn tarvitset: 2 kiinnityshelmeä, 2 

päällyshelmeä, 1 pari suojakaaria, 2 avattavaa 
välirengasta ja lukon sekä vastakappaleen. 

14. Leikkaa sopiva pituus koruvaijeria. Pujota 
koruvaijerin päähän kiinnityshelmi ja suojakaari. 
Tuo koruvaijeri takaisinpäin kiinnityshelmen läpi. 

Jätä 2 – 3 c päättelyvaraa. 

  
15. Purista kiinnityshelmi joko puolipyörö- tai 

tasapääpihdeillä tai kiinnityshelmipihdeillä 
(kolmivaiheisesti). Älä litistä suojakaaren holkkeja! 

16. Purista varovasti sormilla suojakaaren päät 
lähemmäs toisiaan. 

  
17. Sujauta kiinnityshelmi päällyshelmen sisälle. 

Varmista, että kiinnityshelmi asettuu kokonaan 
päällyshelmen sisälle eivätkä vaijerit jää 

päällyshelmen saumojen väliin ja asettuvat 
päällyshelmen reiän sisään. 

18. Purista päällyshelmeä varovasti siten, että  
avoimen reunan sivut osuvat yhteen; ja keskelle jää  

veneenmuotoinen aukko. Käännä uudelleen ja purista 
helmi vaiheittain kiinni avoimilta reunoilta. Tarvittaessa 

voit puristaa vielä vähän suoraan sauman päältä. 
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19. Aloita pujottaminen: pujota ensimmäiset 8-10 cm 

vuorotellen 3 siemenhelmeä ja  
1 ”suoraan pujotettava” helmi. 

20. Pujota muutaman kerran vuorotellen  
2 siemenhelmeä ja isompia helmiä ja ala sitten 
pujotella vuorotellen 1 siemenhelmi, ”suoraan 
pujotettava” helmi ja lisää väliin korupiikkeihin 

laitettuja korulinkkihelmiä sekä 
kolmiovälirenkaalla kiinnitettäviä helmiä.  

”Runsastuta” korua asteittain. 

  
21. Korun keskiosaan tulee runsaimmin helmiä. 

Vähennä symmetrisesti isojen helmien tiheyttä ja 
korulinkkihelmiä keskikohdan jälkeen.  

Pujota loppuun useampia siemenhelmiä ja 
vähemmän isoja helmiä, kuten alussa. Voit pyrkiä 
symmetriaan, tai pujottaa helmet satunnaisessa 

järjestyksessä. 
 
Mallikorussa korupiikein helmilinkeiksi valmistetut 
helmet sekä kolmiovälirenkaalla pujotettavat 
helmet on pujotettu melko symmetrisesti. 
Siemenhelmien kanssa vuorottelevat suoraan 
pujotetut helmet (pyöreät, poikkireikäiset pisarat ja 
osa pienistä litteistä päällireikäisistä neliöistä) on 
pujotettu alkuun ja loppuun samoin, ja korun 
keskelle satunnaisessa järjestyksessä. Koru on 
tasapainossa, mutta vaihteleva. 

22. Pujota lopuksi kiinnityshelmi ja suojakaari, tuo 
koruvaijeri takaisin kiinnityshelmen läpi.  
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23. Pujota koruvaijerin pää helmien läpi ja jätä tilaa 

päällyshelmelle. 
24. Ennen kiinnityshelmen litistämistä varmista, että 

korusta ei tule liian tiukkaa: laita koru pyöreään 
muotoon pöydälle ja tarkista, että vaijeria ei jää 

myöskään ylimääräisenä näkyviin.  
Litistä kiinnityshelmi, purista suojakaaren päät 

lähekkäin ja laita päälle päällyshelmi. 

  
25. Avaa välirengas kaksien pihtien välissä 

sivusuunnassa. 
26. Sujauta korunpää ja lukko renkaaseen. Sulje 

rengas sivusuunnassa pihtien avulla. Kiinnitä 
toiseen päähän vastakappale samoin. 

 

Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa 
villihelmi.fi  

Maksuttomia ohjevideoita VilliHelmen 
Youtube-kanavalla 

http://www.youtube.com/villihelmi 
 

 

http://www.youtube.com/villihelmi

