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Yhteen timanttiin tarvitset:   

Putkihelmiä kahta pituutta samaa väriä 5 kpl pidempiä, 10 kpl lyhyempiä 
(punaisessa mallissa 30 mm ja 20 mm) 
7 kpl 8/0 siemenhelmiä putkien värisiä  
tai esim. hopeasisus kirkkaita 
kirkasta siimaa (mallissa kuvien selkeyden vuoksi mustaa) 
helmimatto 

   
1. Leikkaa n. 1,5 metriä siimaa. Pujota 
1 pitkä, 1 lyhyt ja 1 pitkä putkihelmi.  

2.  Jätä n. 15 cm langanpäätä ja solmi 
langat yhteen kirurginsolmulla: tee 
ensin tavallinen solmu, kiedo sitten 
langat kahdesti toistensa ympäri ja 

kiristä solmu tiukasti kiinni. 

3. Pujota työlanka kolmion pitkää sivua 
alas. 

   
4. Pujota 1 lyhyt ja 1 pitkä putkihelmi. 5. Pujota edellisen kolmion pitkää 

sivua alas. 
6. Pujota uuden kolmio alareunan ja 

pitkän sivun läpi ylös.  

   
7. Pujota 1 pitkä ja 1 lyhyt putkihelmi 
ja tuo siima edellisen kolmion pitkää 

sivua ylös.  

8. Toista vaiheet 3-6. 9. Pujota nyt lanka ”viuhkan” toisen 
puolen reunaa pitkin alas kuvan 

mukaan. 
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10. Pujota 1 lyhyt putkihelmi ja pujota 
siima viimeisen kolmion reunaa ylös 

kuvan mukaan. 

11. Kiristä siimaa; kartio muodostuu. 
 

12. Pujota pitkän putken läpi 
alareunaan… 

   
13. …ja yhden lyhyen putken läpi. 14. Pujota 2 lyhyttä putkihelmeä. 15. Muodosta kolmio pujottamalla 

siima pitkän kolmion alareunan 
putkihelmen läpi kuvan mukaan. Pieni 

kolmio muodostuu. 

   
16. Pujota siima pienen kolmion 

kärkeen. 
17. Pujota 1 lyhyt putkihelmi. 18. Pujota siima pitkän kolmion 

alareunan ja pienen kolmion sivun 
putkihelmen läpi kuvan mukaan. 

 



3 

Timantti 

 

Tutustu. Innostu. Luo!   

www.villihelmi.fi 
© 2015 VilliHelmi Oy 

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

   
19. Kiristä siimaa; toinen pieni kolmio 

muodostuu. 
20. Pujota siima lyhyen kolmion sivua 

ja pitkän kolmion alareunaa pitkin 
kuvan mukaan. 

21. (Timantti yläpuolelta katsottuna) 
Pujota 1 lyhyt putkihelmi ja muodosta 

uusi pieni kolmio vaiheiden 17-19 
mukaan. 

   
22. (Timantti alapuolelta katsottuna) 

Pohja on viimeistä lyhyttä putkihelmeä 
vaille valmis. 

23. Pujota 1 lyhyt putkihelmi ja 
muodosta viimeiset kolmiot vaiheiden 

17 - 19 mukaan.  

24. Kierrä vielä viimeisen kolmion 
putkihelmet ympäri, jotta kaikki 

helmet ovat kiinni toisissaan. 

   
25. Pujota siima ulos pitkän kolmion 

alareunan putkihelmestä kuvan 
mukaan. 

26. Pujota 1 kpl 8/0 siemenhelmi. 27. Pujota siima seuraavan pitkän 
kolmion alareunan putkihelmen läpi, 

siemenhelmi jää putkien väliin. Pujota 
kaikkiin väleihin 1 siemenhelmi. 
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28. Pujota siemenhelmi jokaiseen 
väliin, myös molempiin kärkiin. 

Yhdistä värejä ja lisää vaikkapa 
kristallipisara riipuksen alle. 

Lyhyemmillä putkilla valmistuvat 
kimmeltävät joulukorvakorut. 

 

 
Lisäämällä yhden kolmion leveyteen tai vaihtamalla putkien 

pituutta lopputulos on hyvinkin erilainen. 
Käyttämällä samanpituisia, lyhyempiä putkihelmiä 

 valmistat jouluisen kaulakorun.  
Kokeile tätä myös mustista putkihelmistä! 

Yksinkertainen on kaunista! 60 ja 25 mm putkihelmistä 
valmistettu riipus on kiinnitetty hopeoituun ketjuun ja väliin 
on linkitetty yksi 8 mm kristalli bicone. Ripusta ikkunaan tai 

koriste kuusi tyylillä. 
 

Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa villihelmi.fi  
Maksuttomia ohjevideoita VilliHelmen Youtube-kanavalla 

http://www.youtube.com/villihelmi 

http://www.youtube.com/villihelmi

