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Säveleen tarvitset:   

Putkihelmiä 
(punaisessa mallissa n. 5 mm putkia, kullanvärisessä 11 mm ja  
sävel-korvakoruissa 11 ja 2 mm hopeasisus sekä 2 mm mustia putkihelmiä) 
punaisessa ja kullanvärisessä mallissa lisäksi 3-5 g 10/0 siemenhelmiä 
kaikkiin malleihin 2 kpl 10/0 siemenhelmiä, värillä ei väliä 
1 pari solmusuojia 
rannekoruihin lukko, säätöketju tai vastakappale ja 2 avattavaa välirengasta 
korvakoruihin korvakorukoukut 
helmilankaa, 12# neula, vahaa langalle 
tasa- ja puolipyöröpihdit sekä pyöröpihdit 
helmimatto 
 
 
 

   
1. Leikkaa n. 2 metriä helmilankaa, 
venytä kevyesti ja vahaa. Pujota 1 

siemenhelmi langan päähän ja solmi se 
siihen kiinni hyvin. Pujota solmusuoja 

kuppipuoli edeltä.  

2.  Pujota alkuun siemenhelmiä 
puolikkaan kerrosleveyden verran, 
ensimmäisen kerroksen helmet ja 
vielä puolikkaan kerrosleveyden 

verran siemenhelmiä. 

3. Pujota neula solmusuojan sisälle ja 
siemenhelmen läpi, kiristä lanka. 

   
4. Pujota solmusuojasta takaisin koruun, 

ensimmäisten siemenhelmien ja 
ensimmäisen kerroksen helmien läpi 

kuvan mukaan. 
Varo lävistämästä työssä kulkevaa 

lankaa. 

5. Pujota seuraava kerros. 6. Pujota uudelleen edellisen 
kerroksen helmien läpi kuvan mukaan. 
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7. Pujota uudelleen juuri lisätyn 

kerroksen läpi. Älä kiristä lankaa liikaa, 
ettei työ ala mutkitella.  

8. Toista vaiheita 5-7, kunnes koru on 
sopivan pituinen. Pujota loppuun 

puolen kerroksen verran 
siemenhelmiä ja solmusuoja kupin 

ulkopuoli edellä. 

9. Pujota 1 siemenhelmi. 

   
10. Pujota solmusuojan läpi takaisin 
koruun (siemenhelmi jää lukoksi) ja 

puolen kerroksen verran 
siemenhelmiä. 

11. Pujota viimeisen kerroksen läpi 
uudelleen kuvan mukaan. 

 

12. Pujota takaisin solmusuojan sisälle 
ja päättele lanka siemenhelmen 

ympärille. 

   
13. Leikkaa liiat langanpäät pois, 

vahvista halutessasi liimapisaralla ja 
purista solmusuojan kupit kiinni 

pihdeillä. 

14. Käännä solmusuojan lenkki 
silmukalle pyöröpihdeillä. 

15.Avaa välirengas pihtien välissä 
sivusuunnassa. 
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16. Ota solmusuojan lenkki ja 
lukko/vastakappale renkaaseen ja sulje 

rengas sivusuunnassa. 

Valmiin korun pituus voidaan säätää 
säätöketjulla. 

Väri- ja kuviomalleja voit muodostaa 
lukemattomia erilaisia.  

Alla mallien kuviot. 
 

  

 

 
 

 
 

 

Sävel-korvakoruissa vuorottelevat 11 mm kierrepintaiset hopeasisusputkihelmet ja lyhyet,  
2 mm putkihelmet. Valitse pikkuputket tarkkaan, niin saat tasaleveitä kerroksia! 

Kiinnitä korvakorukoukut solmusuojien lenkkeihin. 
Tämä malli näyttää todella kauniilta myös rannekorussa! 

 
Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa villihelmi.fi  

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

http://www.youtube.com/villihelmi

