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Jouluenkeli
Jouluisiin enkeleihin tarvitaan:
Putkihelmiä kahta kokoa samaa väriä
(mallikorussa 6 kpl 30 mm ja 6 kpl 9 mm putkia)
7 kpl 8/0 siemenhelmiä kirkas tai hopeasisus kirkas
1 kpl pikkunuppu lasihelmi
1 kpl metallinen tai lasinen enkelinsiipihelmi
1 kpl pyöreä 6 mm helmi
1 kpl 5-6 mm strassirondelli
kirkasta siimaa max 0,4 mm 1,5 m tai 2 m,
jos haluat ripustusvaraa
(ohjeessa kuvien selkeyden vuoksi musta siima
helmimatto

1. Pujota siimaan 1 pitkä, 1 lyhyt ja
1 pitkä putkihelmi

2. Jätä n. 10 päättelyvara ja solmi
langat yhteen kirurginsolmulla: tee
tavallinen solmu ja tee päälle toinen
solmu siten, että kierrät siimat
kahdesta toistensa ympäri. Kiristä.

3. Pujota siima toista putkihelmeä
pitkin kolmion alareunaan.

4. Pujota 1 lyhyt ja 1 pitkä putkihelmi.

5. Pujota siima edellisen kerroksen
pitkästä putkihelmestä uudelleen läpi,
ja heti perään juuri lisättyjen
putkihelmien läpi.

6. Pujota vielä uudelleen edellisen
kerroksen putkea alapäin, siima tulee
ulos samasta kohdasta kuin
työvaiheessa 3.
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7. Kiristä siimaa siten, että toinen
kolmio muodostuu.

8. Pujota 1 pitkä ja 1 lyhyt putkihelmi.

9. Muodosta seuraava kolmio ja
kuljeta lankaa vielä toisen kerran
äsken lisätyn pitkän putkihelmen läpi.

10. Muodosta kolmioita yhteensä 5
kuvan mukaan ja pujota lopuksi 1 lyhyt
putkihelmi.

11. Yhdistä kolmiot kartioksi
pujottamalla siima vastakkaisen sivun
pitkän helmen läpi.

12. Kiristä siimaa; kartion yläreuna on
vielä avoin.

14. Kiristä siimaa; kartio sulkeutuu.

15. Pujota siima lyhyen ja pitkän
putken kautta helmaa ylös kuvan
mukaan.

13. Vie siima aukon toisella puolella
olevan pitkän putkihelmen kautta
helman alaosaan kuvan mukaan.
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16. Lisää pikkunuppu vartaloksi,
siipihelmi, pyöreä päähelmi,
strassirondelli (tai kruunumainen
kalotti) ja 1 kpl 8/0 siemenhelmi.

19. Vie siima seuraavan lyhyen
putkihelmen läpi; siemenhelmi peittää
putkihelmien välisen aukon.

17. Jätä siemenhelmi väliin ja pujota
takaisin juuri lisätyistä helmistä. Jatka
matkaa vielä pitkän putkihelmen läpi
helman alaosaan. Valitse kulkureitiksi
vastakkainen putkihelmi, jotta vartalo
asettuu keskelle.

20. Täytä kaikki helman alareunan
aukot samoin siemenhelmellä.

Voit päätellä ylimääräisen siiman
enkelin läpi tai muodostaa ylijääneellä
siimalla silmukan ripustamiseen.
Jos siimaa ei jäänyt tarpeeksi
ripustamiseen, leikkaa sopiva pätkä
siimaa ja kiinnitä lenkki pään yllä
olevan siemenhelmen kautta.
Enkelin koko ja helmen leveys on
muunneltavissa käytettyjen putkien
pituudella. Voit myös tehdä
tiheämmän helman muodostamalla
isomman kartion käyttäen lyhyempiä
helman putkihelmiä ja useampia pitkiä
putkihelmiä.
Lyhyemmillä putkihelmillä enkelit
sopivat myös korvakoruiksi!

18. Vie siima yhden lyhyen
putkihelmen läpi ja pujota 1 kpl 8/0
siemenhelmi.

21. Kuljeta siimaa 1-2 helman
pikkuputken sekä siemenhelmien läpi
kohtaan, jossa pääset pujottamaan
jälleen eri pitkän putkihelmen läpi
aina päälaelle asti.

Lisää maksuttomia ohjeita
osoitteessa villihelmi.fi
Maksuttomia ohjevideoita
VilliHelmen Youtubekanavalla
http://www.youtube.com/
villihelmi
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