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Pääsiäismuna-riipus
Yhteen riipukseen tarvitset:
11/0 tai 10/0 siemenhelmiä 2 väriä alle 2g
Oliivinmuotoinen helmi 15-16x12-13mm (mallissa posliinihelmi 15x12 mm)
isopäinen tasapääkorupiikki, pituus vähintään 5 cm
makusi mukainen kalotti
ketju, nyöri tms. tai korvakorukoukut
helmilankaa 70 cm ja neula 12#
pyöröpihdit, tasapääpihdit, puolipyöröpihdit ja sivuleikkurit

Pienestä määrästä helmiä valmistat helposti
herkullisen riipuksen tai korvakorut!

1. Pujota 5 päävärin helmeä ja muodosta
rengas viemällä lanka uudelleen samojen
helmien läpi. Solmi langat ja leikkaa
ylimääräinen pätkä pois.

2. Pujota 1 pääväri, 1 kontrastiväri, 1
pääväri ja tuo neula viereisen helmen läpi
kuvan mukaan.

3. Kiristä lankaa ja 3 helmeä asettuvat
kolmion muotoon.

4. Pujota jälleen 1 pääväri, 1 kontrastiväri,
1 pääväri ja tuo neula viereisen helmen
läpi kuvan mukaan, kiristä lanka.

5. Lisää jokaiseen viiteen väliin kolmen
helmen ryhmä kuvan mukaan. Tuo lopuksi
lanka ulos tällä kerroksella ensimmäisenä
lisätyn ”kolmion” keskimmäisestä
kontrastivärin helmestä kuvan mukaan.

6. Pujota 2 x pääväri, 1 kontrastiväri,
2 x pääväri ja tuo neula seuraavan
”kolmion” kontrastihelmen läpi kuvan
mukaan.

7. Kiristä lanka, ensimmäinen kaari on
valmis.

8. Lisää samoin jokaiseen viiteen ”väliin”
uusi 5 helmen kaari. Viimeistele kerros
tuomalla lanka ensimmäisenä tehdyn
kaaren keskimmäisestä kontrastivärin
helmestä kuvan mukaan.

9. Kiristä lanka, kerros on valmis.
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10. Tee seuaava kerros lisäämällä joka
väliin 3 x pääväri, 1 kontrastiväri, 3 x
pääväri. Viimeistele jälleen kerros
tuomalla lanka ensimmäisen kaaren
kontrastivärin helmestä kuvan mukaan.

11. Kiristä lanka.

12. Tee seuraava kerros jälleen 7 helmen
kaarilla ja viimeistele kerros edellisten
tavoin ensimmäiseen kaareen.

13. Työ muistuttaa leveää ruukkua tässä
vaiheessa.

14. Ota avuksi korupiikki. Pujota korupiikki
helmiverkon keskikohdan läpi ja sujauta
helmi piikkiin, verkon sisään.

15. Tee seuraava kerros 5 helmellä;
2 x pääväri, 1 kontrastiväri, 2 x pääväri.
Muista kerroksen viimeistely
ensimmäisen kaaren keskikohtaan.

16. Viimeisellä kerroksella lisäät enää 1
pääväri helmen viisi kertaa. Pidä lankaa
tiukalla ja käy viimeiset helmet läpi
muutamaan kertaan uudelleen.

17. Pujota loppulanka työhön ja tee
muutama solmu matkan varrella työssä
kulkevan langan ympärille. Leikkaa
ylimääräinen lanka pois. Pujota munan
koristeeksi vielä haluamasi kalotti ja tee
kierretty silmukka.

Ohjeita silmukoihin ja linkitykseen löydät
sivuiltamme ja youtube-kanavaltamme.
Pujota muna ketjuun tai
korvakorukoukkuun. Leiki väreillä tai tee
tyylikäs mustavalkoinen!

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