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8 kpl 6x10 mm heijastava minipisara 

23 kpl 6 mm pyöreä heijastava helmi 

2 kpl 8 mm pyöreä heijastava helmi (mallissa pinkki) 

1 m 0,25 - 0,4 mm siimaa 

20 cm mm puuvilla- tai satiininyöriä tuntosarviin 

ripustusnauha lukolla tai avainrengas 

PIIRROS SIVULLA 2 

1. Pujota siiman toiseen päähän 1 pisara, 3 kpl 6 mm pyöreää ja 1 pisara, 
jätä 10 cm langanpää päättelyyn.  
Vie langanpää toistamiseen helmien läpi samassa suunnassa ja kiristä 
helmistä kolmio, tee kirurginsolmu: vie langanpäät toistensa ympäri, vie 

langanpää uudestaan toistensa ympäri, kuten umpisolmussa, mutta kiepauta 

lanka vielä toisen kerran silmukan läpi, kiristä tiukasti.  
 
2. Pujota 1 kpl pisarahelmi kapea pää edellä ja 1 kpl 8 mm pyöreä helmi, vie 
lanka edellisen kerroksen pisaran läpi leveän puolen päästä. Pujota lanka 
vielä äsken lisätyn pisarahelmen läpi ja kiristä helmet rinnakkain.  
 

3. Pujota 7 kpl 6 mm pyöreää helmeä ja 1 kpl pisara leveä pää edellä ja vie 
lanka edellisen kerroksen pisaran ja juuri pujotettujen helmien läpi uudelleen, 
kiristä.  
 
4. Pujota 1 kpl 6 mm pyöreä helmi ja 1 kpl pisara kapea pää edellä. Vie lanka 
edellisen kerroksen pisaran ja uudelleen juuri pujotettujen helmien läpi, 
kiristä.  

 

 

5. Pujota 7 kpl 6 mm pyöreää helmeä ja 1 kpl pisara leveä pää edellä  

ja vie lanka edellisen kerroksen pisaran ja juuri pujotettujen helmien läpi  

uudelleen, kiristä. 

 

6. Pujota 1 kpl pisarahelmi kapea pää edellä ja 1 kpl 8 mm pyöreä helmi,  

vie lanka edellisen kerroksen pisaran läpi leveän puolen päästä.  

Pujota lanka vielä äsken lisätyn pisarahelmen läpi, kiristä. 

7. Pujota 3 kpl 6 mm pyöreää helmeä ja 1 pisara leveä pää edellä. Vie lanka edellisen kerroksen pisaran ja juuri 

pujotettujen helmien läpi. Pujota lanka vielä keskellä olevan 6 mm pyöreä helmen ja alla olevan ensimmäisen 

pisarahelmen läpi kuvan mukaan, kiristä. 

 

8. Pujota lanka vielä työn viimeiseksi lisätyn pisaran, keskihelmen ja ensimmäisen pisaran ympäri ja lopeta kerros 

keskimmäisen helmen ja aloituslangan viereen. 

Päättele lanka kirurginsolmulla alkulangan kanssa ja leikkaa ylimääräiset langanpäät pois. 

 

Pujota puuvillanyöri tai satiininauha perhosen reunaan siiman ympäri vetolenkillä. Tee solmut kumpaankin nauhaan 

2-3 cm päähän perhosesta, pujota 1 kpl 6 mm pyöreä helmi kumpaankin päähän ja tee loppuun solmu, leikkaa 

ylimääräinen nyöri pois. 

Kiinnitä ripustusnauhan lukko työn ympärille tai laita perhonen nyörillä avainlukkoon tai renkaaseen. 
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Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa villihelmi.fi  
Maksuttomia ohjevideoita VilliHelmen Youtube-kanavalla 

http://www.youtube.com/villihelmi 

http://www.youtube.com/villihelmi

