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Yhteen, kimaltavaan rannekoruun tarvitset:   

Paksuja Twist putkihelmiä 15x4 mm  
6 mm kristallibiconeja 
(mallikoruissa 16 tai 18 putkihelmeä ja 7 tai 8 kpl biconea) 
1 pr solmusuoja 
2 kpl 10/ 0 siemenhelmiä (värillä ei ole väliä) 
1 kpl papukaijalukko 
1 kpl avattava välirengas 
1 kpl säätöketju (tai 3-5 cm pätkä isolenkkistä ketjua) 
helmilankaa ja 12# helmineula 
tasa- tai puolipyöröpihdit ja pyöröpihdit 
helmimatto 

   

1. Leikkaa n. 3 metriä helmilankaa. 
Venytä kevyesti. Vie neula langan 

keskikohtaan. Pujota siemenhelmi ja 
vie se kaksinkertaisen langan 

loppupäähän. Vie neula uudelleen 
helmen läpi ja tee loppulangalla solmu 

helmen viereen. Pujota solmusuoja 
kuppipuoli edellä; siemenhelmi jää 

lukoksi solmusuojan sisään. 
 

2. Pujota ensin yksi putkihelmi ja 1 
bicone ja sen jälkeen toista *2 putkea, 

1 bicone* ja loppuun 1 putkihelmi, 
kun koru on lähes riittävän pitkä. Koru 

lyhenee vähän kulmikkaan muodon 
ansiosta, mutta säätöketjun avulla 

korusta saa sopivan pituisen. Pujota 
siis n. 2-3 cm lyhyempi koru, kuin 

ranteesi ympärys on. 

3. Pujota loppuun solmusuoja kupin 
ulkopuoli edellä. 

   
4. Pujota 1 siemenhelmi. 5. Pujota lanka solmusuojan kupista 

ulos; siemenhelmi jää lukoksi kupin 
sisään. Vedä lanka työssä sopivalle 

kireydelle siten, että alkupään 
solmusuoja tulee tiiviisti työtä vasten 

ja lankaa ei ole näkyvissä.  
Älä pujota viimeisen  

putkihelmen läpi. 

6. Pujota 1 putkihelmi.  
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7. Pujota nyt viimeisen edellisen 

kerroksen putkihelmen, solmusuojan 
ja siemenhelmen läpi uudelleen.  

8. Pujota solmusuojasta ulos ja 
viimeksi lisätyn putkihelmen läpi 

kuvan mukaan. 

9. Vahvista alku pujottamalla edellisen 
kerroksen putkihelmestä läpi ja 

suoraan uudelleen viimeksi lisätyn 
putkihelmen läpi kuvan mukaan. 

(Solmusuoja jää välistä.) 

   
10. Pujota 1 putkihelmi. 11. Pujota edellisen kerroksen 

putkihelmen läpi kuvan mukaan (älä 
pujota biconen läpi!). 

 

12. Pujota uudelleen viimeiseksi 
lisätyn putkihelmen läpi. Kiristä lanka 

hyvin; bicone asettuu edellisen 
kerroksen putkihelmien väliin 

muodostaen kulman. 

   
13. Pujota nyt 1 bicone ja 1 putkihelmi. 14. Pujota edelliseltä kerrokselta 

yhden putkihelmen läpi kuvan 
mukaan. 

15. Pujota takaisin viimeiseksi lisätyn 
putkihelmen läpi. (Älä pujota 

uudelleen äsken lisätystä biconesta.) 
Putkihelmet asettuvat rinnakkain ja 
bicone jää uuden kerroksen putkien 

väliin muodostaen kulman. 
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16. Pujota jälleen 1 putkihelmi. 17. Pujota jälleen edellisen kerroksen 

putkihelmen läpi ja uudelleen 
viimeiseksi lisätystä putkihelmestä; 

edellisen kerroksen bicone muodostaa 
kulman. 

18. Jatka vaiheita 13-17, kunnes tulet 
rivin päähän. Jos koru tuntuu 

heiveröiseltä tai lanka ei ole vielä 
sopivan kireällä, voit pujottaa langan 

kertaalleen vielä kaikkien helmien läpi 
korun päästä päähän ja takaisin. 
Päättele loppulanka solmusuojan 

sisään. 

   
19. Purista solmusuojan kuppi kiinni 

pihdeillä. 
20. Pujota säätöketjun pää 

solmusuojan lenkkiin ja käännä lenkki 
silmukalle pyöröpihdeillä. 

21. Kiinnitä välirengas ja lukko toiseen 
päähän samoin. 

 

 Tähtivyön hopeaan 
sopivat monet värit. 
Mallikoruissa tanzaniittia 
ja joulunpunaista. 

 
 
 
 
 
  

 
Lisää maksuttomia ohjeita 

osoitteessa villihelmi.fi  
Maksuttomia ohjevideoita 

VilliHelmen Youtube-
kanavalla 

http://www.youtube.com/ 
villihelmi 
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