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Kranssi
30 mm tsekkiläisiä putkihelmiä 126kpl
0,3 mm siimaa 10 -11 m
4 mm helmiä pyöreitä/särmikkäitä/biconeja 27 kpl
Lisäksi koristeet oman maun mukaan esim.
4 mm kuppikristalleja 9 kpl tai 9 kpl 8 mm pyöreää
helmeä ”marjaksi” ja 18 kpl lehden muotoisia
kuviolasihelmiä (1 kpl ”marjan” molemmin puolin)

Kranssi valmistetaan paloista, jotka yhdistetään toisiinsa viimeisessä työvaiheessa.
1. Leikkaa 1 m pätkä siimaa. Pujota 4 putkihelmeä, jätä n. 15 päättelyvara ja muodosta
”salmiakki” solmimalla langanpäät yhteen kirurginsolmulla: Tee tavallinen umpisolmu, mutta
kierrä toinen langan pää lenkin läpi kaksi kertaa toisella kerralla. Kiristä tiukalle. Jätä lyhyt pää
odottamaan päättelyä.
2. Pujota 2 putkihelmeä ja kiepauta siima salmiakin pohjasta putkihelmien välistä kulkevan
siiman ympäri. Pidä siima kireällä.
3. Pujota 2 putkihelmeä ja kiinnitä siima nyt salmiakin toiseen päähän edellisen tavoin. Pidä
siima kireällä.
4. Pujota 2 putkihelmeä ja kiinnitä siima jälleen salmiakin toiselle puolelle. Pidä siima kireällä.
5. Pujota siima 1 putkihelmen läpi salmiakin keskelle. Pujota 1 putkihelmi ja kiepauta siima
vaakasuunnassa vastaavaan kohtaan salmiakin toiselle puolelle työssä kulkevan ympäri. Pidä
siima kireällä.
6. Pujota 1 putkihelmi ja kiinnitä siima seuraavaan keskikohtaan putkien väliin työssä kulkevan
siiman ympäri.
7. Lisää jokaiseen väliin 1 putkihelmi. HUOM! Seuraavissa paloissa älä lisää viimeistä
putkihelmeä, vaan kiinnitä pala edelliseen kuvan 9. tavoin (turkoosi edellisen palan putki
yhdistää kappaleet toisiinsa.) Viimeisessä palassa kiinnitä työ kahdesta kohtaa 1 putken välein
työn alkuun (kuvassa vihreällä) ja loppuun kiinni.
Tarvittavien palojen määrä riippuu putkihelmien pituudesta. Mallin 30 mm putkihelmillä
paloja tarvitaan 9. Lyhyemmillä putkilla paloja tarvitaan vähemmän, pidemmillä enemmän.
8-9. Peitä kolot liittymiskohdissa lisäämällä 3-4 mm pyöreä/särmikäs/bicone jokaiseen väliin
salmiakin keskilinjan putkien väliin pujottamalla siima kokonainen kierros uudelleen samaan
suuntaan, kuin vaiheessa 5-7.
HUOM! Pujota siima putkihelmen läpi, lisää pyöreä helmi ja pujota suoraan seuraavan putken
läpi. Jos haluat lisää koristetta, kiinnitä kranssin etupuolelle tähden osoittamaan kohtaan 4 mm
kuppikristalli tai helmi. Kranssin voi koristella myös helmikukilla tai kuviolasihelmillä.
Ametistinvärisessä syyskranssissa koristeeksi on laitettu 8 mm pyöreä helmi ja 2 lehden
muotoista lasihelmeä. Kranssin voi koristella monin eri tavoin, vain mielikuvitus on rajana!
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Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa villihelmi.fi
Maksuttomia ohjevideoita VilliHelmen Youtube-kanavalla
http://www.youtube.com/villihelmi
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