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Yhteen isoon varsiruusuun tarvitset: 

20 g tsekkiläisiä tai japanilaisia siemenhelmiä 10/0 HS punainen 
20 g tsekkiläisiä tai japanilaisia siemenhelmiä 11/0 HS tumma oliivi/vihreä  
0,16 – 0,30 mm taipuisaa metallilankaa 
Pätkän paksumpaa metallilankaa tai ohuen puisen grillipuikon tms. tueksi. 

 

  
 
1. Pujota siemenhelmiä metallilankaan, älä katkaise lankaa 
puolasta. Varmista langanpää kiepauttamalla se silmukalle.  
40 cm siemenhelmiä riittää isoon terälehteen, 20 - 30 cm 
pienempään. Voit aloittaa pujottamalla reilusti helmiä, ne 
eivät häiritse työvaiheita. Pujottamisen apuna voit käyttää 
helmispinneriä tai hanki helmet vyyhteinä, joista helmet on 
helppo siirtää suoraan metallilankaan. 
 

 
2. Ota langan päähän 4 siemenhelmeä, jotka muodostavat 
terälehden keskirivin. Tee näiden 4 siemenhelmen ja 
loppujen helmien väliin kuvan mukaisesti iso n. 10 - 12 cm 
pitkä lenkki ja varmista lenkki parilla kierteellä. 

  
 
3. Vie keskusrivin viereen helmien koosta riippuen 5-6 
siemenhelmeä ja pyöräytä langat ristiin siten, että helmet 
asettuvat rinnakkain. Kuvassa oikealla puolella näkyvä 
langanpää on terälehden yläpuoli, ison silmukan puolella on 
terälehden alareuna. 

 
4. Yksi kierre lankojen kesken riittää. 
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5. Lisää nyt keskusrivin toiselle puolelle siemenhelmiä ja 
kierrä langan päät silmukkapuolelta toistensa ympäri. 
 Ensimmäinen täysi kerros on valmis. 

 
6. Aloita toinen kerros lisäämällä muutama helmi 
enemmän, kuin edellisellä kerroksella.  Nyt aletaan 
muodostaa terälehden yläreunasta terävää muotoa.  
Vie langan päät 45 asteen kulmassa ristiin. 
 

  
 
7. Ota 45 asteen kulmasta kiinni ja peukalolla ja etusormella 
ja kiepauta langan päät toistensa ympäri kertaalleen. 
Terälehden yläreunasta tulee suippo.  
Älä huolestu, vaikka metallilankaa näyttäisi jäävän näkyviin, 
se jää huomaamattomaksi uusien kerrosten myötä. 

 
8. Terälehden pohjasta ei tehdä suippoa vaan pyöreästi 
kaartuva. 
 Vie langat 90 asteen kulmassa ristikkäinen, jolloin 
suippoutta ei muodostu. 
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9. Jatka uudelle kerroksella ja muista pitää terälehden 
yläreunan kiepautuksessa 45 asteen kulma. 
 

 
10. Kun lehti on sopivan kokoinen, päätä kierros terälehden 
alareunaan 90 asteen kulmassa. 

  
 
11. Katkaise työskentelylanka n. 30 cm päästä työstä, tee 
silmukka puolasta tulevan langan päähän (jos langassa on 
vielä helmiä) ja kieputa työssä olevaa lankaa terälehden 
varren (iso silmukka) ympäri n. 1 cm matkalta. 
 
 

 
12. Metallilanka jää huomaamattomaksi myös terälehden 
nurjalla puolella. 
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13. Katkaise ison silmukan toinen lanka 5 cm päässä työstä. 

 
14. Kieputa langan päät yhteen terälehden alapuolella. 
Kieputa terälehden yläreunassa ollut pikkusilmukka kiinni 
kaksinkerroin ja taita terälehden nurjalle puolelle. 
 

  
 
15. Valmis terälehti. 

 
16. Valmista useita erikokoisia terälehtiä.  
Malliruusussa on 14 punaista ja 3 vihreää lehteä. 
 Osa isoimmista punaisista lehdistä on valmistettu 
pyöreäreunaiseksi pitämällä lankaa kummassakin päässä  
90 asteen kulmassa ja lehdet on muotoiltu kuperiksi käsin. 
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17. Aloita ruusun kasaaminen liittämällä ensin puolet isoista 
lehdistä keskenään yksitellen. 
 Jatka lisäämällä pienempiä lehtiä. Taivuttele isot lehden 
reunoille ja pujota keskelle pienempiä lehtiä yksitellen. 
 

 
18. Valmis kukinto takaa. Kieputa terälehtien varret tiiviisti 
yhteen. Jos haluat maljakossa pystyssä pysyvän kukan, 
kieputa terälehtien varret jäykän metallilangan/ohuen 
puikon tai esim. puisen grillitikun ympärille. 

  

 
19. Kukinto on valmis. 
 
 

 
20. Pujota vihreitä helmiä reilusti metallilankaan. 
Malliruusun 30 cm pitkään varteen meni n. 1 m pujotettuja 
helmiä. 
 Kieputa paljasta metallilankaa tiiviisti kukinnon alle ja tuo 
sitten helmet mukaan. Tee kierteistä tiiviitä, jotta varsi jää 
piiloon. 
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21. Vahvista lehtien varret kieputtamalla lisää metallilankaa 
varren ympärille. 

 
22. Ota lehdet mukaan varteen sopivissa kohdissa. Kieputa 
lehtien varret kukan varren ympärille ja piilota liitos 
helmikierteellä. 
 

  
 
Pieni ruusu sopii hyvin rintaneulaksi. Tee 7-9 pientä 
punaista ja 3 pientä vihreää lehteä. Jätä varsi lyhyeksi ja 
kiinnitä lehdet lähekkäin nupun juureen. Kieputa varren 
ympärille ohutta, vihreää metallilankaa. Kiinnitä koruneula 
huomaamattomasti lehden taakse vihreällä metallilangalla. 

 
23. Käännä varren päät ympäri ja kieputa tiiviisti 
takaisinpäin varren ympäri. Varmista, ettei varren päähän 
jää teräviä lankoja. Pujota helmikierre loppuun asti ja 
viimeistele kiinnitys kieputtamalla paljaalla langalla varren 
päähän. Katkaise lanka ja paina langanpää työn sisään. 

 

 
 
 

Vain tuoksu puuttuu! 
 

Seuraamalla kuvaohjeita valmistat ruusun parissa illassa! 
 

Lisää maksuttomia ohjeita löydät VilliHelmen 
verkkokaupasta sekä youtube-kanavaltamme 

http://www.youtube.com/villlihelmi 

 

http://www.youtube.com/villlihelmi

