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Ystävään tarvitset: 

90 kpl pyöreitä, heijastavia helmiä yhtä kokoa (mallissa 8 mm) 
3 kpl isompia, pyöreitä heijastavia helmiä (mallissa 10 mm) 
5 m siimaa 0,3-0,4 mm 
60 - 80 cm 1 mm puuvillanyöriä 
pyöriväkantainen iso lukko 
helmimatto, puolipyöröpihdit, sakset 

 

 
Sydän valmistetaan kahdesta samanlaisesta osasta, 

jotka yhdistetään ja muotoillaan lisähelmillä.  

   
1. Leikkaa 120 cm pätkä siimaa, venytä 

sitä kevyesti ja pujota yksi 
kontrastivärinen helmi toiseen 

päähän. Vie siima pari kertaa helmen 
läpi ja jätä 20 cm päättelyvaraa. 

2. Pujota 4 helmeä ja vie siima 
uudelleen 3 ensimmäisen helmen läpi 

(kontrastihelmeä ei lasketa). Vedä 
siimaa kireälle ja helmet muodostavat  

4 helmen lenkin. 

3. Pujota 3 helmeä, vie siima edellisen 
vaiheen viimeisen helmen läpi, ja 
kahden ensimmäisen helmen läpi, 

kiristä. 

   
4. Toista vielä 2 kertaa, kunnes 
lenkkejä on kuvanmukaiset 4. 

5. Tuo siima viimeisen lenkin sivussa 
olevan helmen läpi ja pujota 3 helmeä. 

Muodosta lenkki kuvan mukaan. 

6. Pujota 2 helmeä ja muodosta uusi 
lenkki käyttäen edellisen kerroksen 

helmeä uuden lenkin osana. 
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7. Pujota taas 2 helmeä, ja muodosta 

uusi lenkki. 
8. Pujota 2 helmeä ja muodosta rivin 

viimeinen lenkki. Tuo siima ulos kuvan 
mukaisesta reunimmaisesta helmestä. 

9. Pujota 3 helmeä ja muodosta uusi 
lenkki, tuo siima ulos kuvan 

mukaisesta helmestä. 

   
10. Pujota seuraavat 2 lenkkiä kuvan 

mukaan.  
11. Pujota 2 helmeä ja muodosta rivin 
viimeinen lenkki. Irrota kontrastihelmi 

ja päättele siimanpäät työn sisälle 
(vältä reunimmaisia helmiä, koska 

niiden läpi pujotellaan vielä 
seuraavassa vaiheessa. 

 

12. Mittaa ja leikkaa 120 cm pätkä 
siimaa ja tee toinen samanlainen 

sydän. 
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13. Mittaa ja leikkaa 1 m siimaa. 

Pujota 1 helmi siiman keskelle ja vie 
siiman päät sydämien reunahelmistä 

läpi symmetrisesti kuvan mukaan. 

14. Pujota 1 helmi toiseen 
siimanpäähän ja vie toinen pää 

vastasuunnassa helmen läpi.  
Kiristä siimaa ja varmista, että 
siimanpäät ovat yhtä pitkät. 

15. Vie langanpäät sydämen sivussa 
seuraavana olevien helmien läpi. 

   
16. Pujota 1 helmi ja vie toinen 

siimanpää vastasuunnassa läpi, kiristä. 
17. Toista vaiheita 14. -16., kunnes 

kappaleet on yhdistetty koko 
matkalta. Tuo siiman päät ulos työstä 

kuvan mukaa. 
 

18. Taita nyt sydän kaksinkerroin. 
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19. Jatka kappaleiden yhdistämistä, 

kuten edellä.  
20. Yhdistä sydämen puoliskot koko 

matkalta toisiinsa. 
21. Kun osat ovat kiinni toisissaan, 

solmi siimanpäät yhteen ja päättele 
työn sisään. Vältä päättelyssä sivuilla 

olevia lyhyempiä tasaisia reunoja. 

   
22. Mittaa ja leikkaa 80 cm pätkä 
siimaa. Pujota se sydämen toisen 

yläreunassa keskimmäisenä olevan 
helmen läpi. Pujota siimanpäät 3 

helmen läpi yhtä aikaa ja varmista, 
että päät ovat yhtä pitkät.  

23. Pujota siiman päät sydämen 
reunalla sivummaisimman helmen läpi 

vastasuunnassa…  

24. …äsken pujotetut 3 helmeä 
muodostavat kaaren sydämen 

reunalle. 
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25. Pujota toinen siimanpää sydämen 

reunassa olevan helmen läpi (tähti) 
kuvan mukaan. 

26. Pujota 1 helmi. 27. Vie siimanpää äsken muodostetun 
kaaren keskimmäisen helmen läpi 

(tähti) ja tuo takaisin vastasuunnassa 
äsken lisätystä helmestä (sydän). 

   
28. Vie siimanpää nyt toisella puolella 

olevan helmen (tähti) läpi kuvan 
mukaan. 

29. Toista vaiheet 25 - 29 toisella 
siiman päällä kaaren toiselle puolelle, 

uusi helmi (sydän) ja kaaren 
keskimmäinen helmi (tähti). 

 
 

30. Toista vaiheet 25 - 29 toisella 
siiman päällä kaaren toiselle puolelle. 
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31. Pujota siimanpäät sydämen 

reunassa olevan helmen läpi 
vierekkäin ja solmi päät yhteen.  

32.  Päättele päät työn sisään. Toinen 
reuna on valmis. 

33. Äsken muotoiltu, valmis kaari 
toisesta kuvakulmasta katsottuna. 

   
34. Muotoile sydämen toinen reuna 

samoin. 
35. Pujota puuvillanyöri sydämen 
keskimmäisen helmen läpi ja tee 

solmu helmen päälle. 

36. Tee solmu molemmilla langoilla 
muutaman sentin päähän sydämestä 

ja pujota 1 suurempi helmi. Tee solmu 
helmen jälkeen molemmilla langoilla. 
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37. Toista edellinen vielä kahdesti haluamallasi 

etäisyydellä. Tee loppuun tiukka solmu molemmilla 
langoilla. Pujota solmittu langanpää lukon kiinnityslenkin 
läpi, avaa lankalenkki ja vedä se lukon yli. Lukko jää lenkin 

sisään. 
 
 
 

Heijastavat korut näkyvät hyvin pimeässä, mutta muista, 
että ne eivät koskaan korvaa CE-merkittyä,  

oikeaa heijastinta.  
Kun teet heijastavia koruja toiselle,  

muista aina mainita asia! 
 
 
 
 
 

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

http://www.youtube.com/villihelmi 
 
 

http://www.youtube.com/villihelmi

