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Yhteen rannekoruun tarvitset: 

yhteensä 20-25g 10/0 tsekkiläisiä siemenhelmiä 
(esim. n. 10g pohjaväriä ja 5g kolmea muuta väriä) 
2-4 cm leveä monirivinen lukko tai 2 kpl jousilukkoja ja vastakappaleet 
6-10 kpl avattavia ovaaleja 6x8 mm tai pyöreitä 5 mm välirenkaita 
helmilankaa D-vahvuus ja 12# lyhyt, pallokärkinen helmineula 
 

 

   

Aloitus: 
Vedä lankaa rullasta reilu 1-1,5 m, venytä kevyesti, mutta ÄLÄ KATKAISE. Laita neula lankaan, valitse isoreikäinen 
siemenhelmi ja vie neula helmestä kahdesti läpi – älä lävistä lankaa! Kiristä ja helmi asettuu stopiksi lankarullan juureen. 

 

1. Pujota ensimmäiset 28 helmeä 
ja katso huolella värit 
valitsemastasi kuviosta! 
Vie neula kuvan 1 mukaisesti 
neulasta lukien 11:sta helmestä 
läpi vastasuunnassa. 
Ole huolellinen, ettet lävistä 
lankaa, kun viet neulan 
toistamiseen saman helmen läpi. 
Pujota 5, hyppää viiden helmen yli 
ja vie neula aiemmin pujotetun 
helmen läpi kuvan mukaan, toista 
kertaa. Kuvan 1. vaihe on valmis. 

2. Pujota nyt kuvan mukaisesti 
kerroksen alussa 9 helmeä, vie neula 
edellisen kerroksen keltaisella 
merkitystä helmestä läpi. Hyppää taas 
viiden siemenhelmen yli, pujota 5 ja 
vie neula jälleen edellisen kerroksen 
keltaisella merkitystä helmestä läpi. 
Toista 2 kertaa. 

3.  Jatka kuten edellä, kunnes rannekoru on 
sopivan pitkä, tai lanka on lopussa. 
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Jatka näin: 
 
Päättymätön kuvio 
Päättele loppulanka työn sisälle tehden solmuja työssä kulkevan langan ympärille. 
Vedä sitten rullasta lisää lankaa, poista stoppihelmi vetämällä se varovasti pois, neulaa uusi lanka, venytä kevyesti ja jatka 
työtä toiseen suuntaan. 
Jos lanka loppuu vieläkin kesken, jätä 15 cm päättelyvara, älä päättele lankaa vielä vaan ota rullasta lisää lankaa. Neulaa 
uusi lanka, tuo se työhön vähän matkan päässä loppumiskohdasta, pujottele neula langan päättymiskohtaan ja tee 
matkalla muutama solmu työssä kulkevan langan ympärille. Päättele vanhan langan pää ja jatka työtä uudella langalla. 
 
Päättyvä kuvio/kuvion keskittäminen 
Tee rannekoru puoliväliin siten, että haluttu kuvio kohdistuu ranteen päälle keskelle ja koru ulottuu ranteen puoliväliin, 
huomioi kuinka paljon valitsemasi lukko lisää korun pituutta! 
Päättele lanka työn sisälle tehden solmuja työssä kulkevan langan ympärille. Vedä rullasta uutta lankaa ja jatka 
päättymättömän kuvion ohjeen mukaisesti korua toiseen suuntaan.  

 
Kiinnitä lukko avattavilla välirenkailla. Varmista, että välirenkaat liikkuvat vapaasti korun päissä olevissa helmilenkeissä, 
jotta koru päät asettuvat symmetrisesti toisiinsa nähden lukon sulkemisen jälkeen. 
 
Kokeile alle olevia malleja tai tulosta ja väritä oma mallisi! 
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