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38 kpl särmikäs/pyöreä /bicone lasihelmi (mallissa 3 mm särmikäs) 

ohutta kirjailusiimaa tai helmilankaa (Nymo, Tytan, S-lon tms.) 

12# helmineula 

0,35 mm hopeoitua koruvaijeria, 2 kpl 10/0 tai 11/0 siemenhelmeä, 2 kiinnityshelmeä 

solmusuojat, 2 avattavaa välirengasta, lukko ja vastakappale/pätkä isolenkkistä ketjua 

sivuleikkurit, puolipyöröpihdit/tasapäiset pihdit  

Leikkaa n. 1,2 m ohutta kirjailusiimaa ja taita kaksin kerroin, venytä kevyesti ja pujota neula  

keskelle lankaa. Jos teet helmilangalla, ota puolet vähemmän ja käytä yksinkerroin.  

Jos teet isommilla helmillä, lisää langan pituutta 20 - 30 cm. 

 

1. Pujota 4 helmeä, vie lanka toistamiseen samassa suunnassa helmien läpi ja kiristä helmet renkaaksi. Jätä 10 cm 

päättelyvaraa ja tee kirurgin solmu langanpäillä (umpisolmu, jossa teet ensin tavallisen solmun ja toisella kerralla viet 

langat kaksi kertaa toistensa ympäri ennen langan kiristämistä.) 

 

2. Pujota 3 helmeä ja vie lanka edellisen kerroksen helmen läpi kuvan mukaan, kiristä helmet rinnakkain.  

 

3. – 6. Jatka helmien lisäämistä samalla tavalla joka vaiheessa kuvan osoittamaan kohtaan.  

 

7. Vahvista sydämen muoto viemällä lanka reunahelmien läpi kuvan mukaisesti. Tee kirurginsolmu työssä kulkevan 

langan ympäri ja leikkaa ylimääräinen pois. 

TEE TOINEN SAMANLAINEN. 

 

8. Leikkaa uusi lanka ja aseta sydämet vastakkain. Ompele puolikkaat yhteen pujottamalla lanka ”siksakkia” 

vuorotellen molempien sydämien reunahelmien läpi kuvan osoittamalla tavalla. Halutessasi voit tehdä vielä toisen 

”kierroksen” sydämen reunan ympäri kulkemalla vastasuunnassa helmien läpi, etenkin, jos teet sydämen isommista 

tai painavammista helmistä. Päättele lanka kirurginsolmulla ja leikkaa ylimääräiset langanpäät pois. 
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Leikkaa koruvaijeria haluttu valmiin 
korun pituus. Huomioi, että 
solmusuojat, välirenkaat sekä lukko 
ja vastakappale lisäävät korun 

pituutta lukkomallista riippuen 2-4 
cm. Pujota sydän vaijerin keskelle.  

Pujota vaijerin päähän solmusuoja 
kupin ulkopuolelta päin. Pujota kupin 
sisälle 1 siemenhelmi ja 
kiinnityshelmi. Litistä kiinnityshelmi 

lähelle vaijerin päätä ja leikkaa 
ylimääräinen pätkä pois. 

Sulje kiinnitys solmusuojan sisälle 
puristamalla kuppi kiinni 
siemenhelmen ja kiinnityshelmen 
päälle.. Päättele toinen puoli samoin. 

Käännä solmusuojan lenkit silmukalle 
(jos käytät avolenkkistä mallia) ja 
kiinnitä lukko ja vastakappale 

lenkkeihin avattavilla välirenkailla. 
 

 

 

Pienistä siemenhelmistä teet  
suloiset korvakorut… 

 

 
 

Valentinesta saat myös kauniin, 
heijastavan laukkukorun! 

 

Lisää maksuttomia ohjeita 
osoitteessa villihelmi.fi  

 
Maksuttomia ohjevideoita 

VilliHelmen Youtube-
kanavalla 

http://www.youtube.com/villihelmi 
 

Yksinkertainen sydän tulee esille 

kauniisti sellaisenaan. Voit myös 
halutessasi pujottaa vaijerin täyteen 
helmiä tai asetella helmiä vaijeriin 
sinne tänne kiinnityshelmien avulla. 
 

 

Kokeile Valentinea myös biconeilla! …tai pikkuruisen riipuksen. 

 

http://www.youtube.com/villihelmi

