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Heijastus-korvakorut
MUISTA AINA KÄYTTÄÄ
LISÄKSI
CE-HYVÄKSYTTYÄ
HENKILÖSUOJAINTA.

Korvakoruihin tarvitset:
Heijastavia helmiä 4-10 mm
Ohutta 1,5 mm kaksipuolista
heijastavaa nauhaa
Avattavia pyöreitä ja pisaranmuotoisia
creolirenkaita 20-40 mm
Korvakorukoukkuja, avattavia
välirenkaita, korupiikkejä
Puolipyörö/tasapäiset pihdit
Sakset

HEIJASTAVAT HELMET
EIVÄT KORVAA
TURVAMERKITTYÄ
HEIJASTINTA.

1. Avaa creolirengas vetämällä pää
ulos sileän puolen holkista.
Tässä mallissa on 30 mm creolirengas.

2. Pujota 5 kpl 6 mm heijastavia
helmiä.

3. Leikkaa heijastavasta nauhasta
n. 20 cm pätkä ja kiinnitä se
renkaaseen vetosolmulla: Taita yksi
nauhanpätkä kaksin kerroin ja vie
taitekohta renkaan alta.

4. Pujota nauhan päät nauhalenkin
läpi.

5. Kiristä lenkki paikoilleen ja pujota 1
4 mm heijastava helmi renkaaseen.

6. Kiinnitä uusi nauhanpätkä
vetosolmulla. Pujota vuoron perään 4
mm helmiä ja nauhoja renkaaseen.
Pujota lopuksi 5 kpl 6 mm helmiä.
Jätä vähintään 8 mm ”paljaaksi”.
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Heijastus-korvakorut

7. Ota pihdeillä kiinni renkaan
paljaasta päästä ja syötä pää yläosan
avoimeen holkkiin. Käännä pää 90
asteen kulmaan. Jos holkki avautuu,
voit puristaa sen kiinni pihdeillä.

8. Tasaa hapsut samanpituisiksi
saksilla.

10. Kiinnitä korvakorukoukut
avattavilla välirenkailla
creolirenkaiden yläosan silmukkaan.

11. Häikäise!

Näissä korvakoruissa on 4 mm helmiä
ja minipisaroita. Hapsut on tehty
korupiikeillä, joiden pää on käännetty
pyöröpihdeillä silmukalle.

Näissä korvakoruissa on 4-8 mm
helmiä ja useammasta nauhasta tehty
paksumpi hapsu keskellä.

9. Pujota jokaiseen nauhaan 1 kpl
4 mm helmi, 1 kpl 6 mm helmi ja 1 kpl
4 mm helmi. Tee nauhan päähän
solmu.

Samalla idealla voit tehdä todella
monenlaisia korvakoruja.
Tässä yksinkertaisessa mallissa on
käytetty 40 mm creolirenkaita ja
4-10 mm helmiä.

Samalla idealla voit tehdä todella
monenlaisia korvakoruja. Tässä
yksinkertaisessa mallissa 40 mm
renkaat ja 4-10 mm helmiä.

Tuhansia tuotteita ja lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa villihelmi.fi
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