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1  Pakkaus sisältää tarvikkeet kolmeen 
rannekoruun ja yhteen sormukseen. 
Jaa kuminauha neljään 25 cm:n 
pituuteen. (Käytä noin 25 cm:n kumi-
nauhaa rannekoruun, sis. tarpeeksi 
narua solmulle).

2  Tee tuplasolmu ja piilota solmu 
helmen sisään, jos haluat.

Näin sen teet

Rannekoru ja sormus, joissa 
rocaille-siemenhelmiä  

ja karkkihelmiä
Ideanumero: v16630

Tee rocaille-siemenhelmistä ja karkkihelmistä  
rannekoru ja sormus. Pujota helmet kuminauhaan  

ja tee lopuksi tuplasolmu.

1
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Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  

tai etsimällä verkkosivuilta. Etsi: 

v16630

1  Aseta helmi ja lehti korupiikkiin. 2  Taivuta silmukka korupiikkiin noin 
3 mm:n päähän lehdestä pyöreillä 
kärkipihdeillä.

3  Kierrä korupiikin pää alas ja ympäri.

Näin sen teet

4  Leikkaa ylimääräinen piikki pois 
pihtien avulla.

Helmirannekoru ja  
helmikorvakorut marjoilla

Ideanumero: v16629

Tee korvakoruja, joissa on helmistä ja lehdistä 
valmistettuja riipuksia. Käytä kullattuja koukkuja ja 

korupiikkejä.

2
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5  Avaa korvakoukun silmukka 
tasakärkisillä pihdeillä. Kiinnitä riipus 
ja sulje silmukka uudelleen.

Ohje jatkuu 
seuraavalla sivulla

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/id/137218
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Jatkuu edelliseltä sivulta

8  Kiristä solmu tiukasti ja leikkaa 
ylimääräinen kuminauha pois noin 1 
mm:n päästä solmusta.

v16629

7  Viimeistele rannekoru umpisolmulla.

3  Leikkaa päät vähintään 1 mm:n 
päästä solmusta.

1  Pakkaus sisältää materiaalit 
kolmeen rannekoruun ja kahteen 
sormukseen. Rannekorut: leikkaa 
kuminauhasta 3 x 25 cm:n pätkät. 
Renkaat: Leikkaa kuminauhasta 2 x 
12 cm:n pätkät. Pujota sen jälkeen 
helmet haluamaasi järjestykseen.

Näin sen teet

2  Viimeistele rannekoru solmulla 
ja solmi halutessasi useita solmu-
ja. Halutessasi voit piilottaa solmun 
johonkin helmistä.

Rannekoru ja sormukset, joissa 
on kirjain- ja hymiöhelmiä

Ideanumero: v16627

Tee itse rannekoruja ja sormuksia, joissa on sydän- ja 
kirjainhelmiä, hymiöitä, vahahelmiä ja rocaille- 

siemenhelmiä. Pujota helmet kuminauhaan ja tee 
lopuksi solmu.

3
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v16627

6  Pakkaus sisältää materiaalit 
kolmeen rannekoruun, joissa on 
rocaille-siemenhelmistä tehtyjä mar-
joja. Jaa kuminauha ensin kolmeen 
osaan. Punaiset marjat: Pujota kumi-
nauhaan yksi vihreä ja kaksi punaista 
helmeä. Pujota kuminauha uudelleen 
vihreän helmen läpi ja jatka valkois-
illa helmillä kunnes haluat tehdä 
seuraavat marjat. Pinkit marjat: Pujo-
ta kuminauhaan yksi vihreä ja kolme 
vaaleanpunaista helmeä. Työnnä ne 
takaisin vihreän helmen viereen ja 
jatka valkoisilla helmillä. Monivärinen: 
Valitse 1, 2 tai 3 eriväristä helmeä ja 
noudata samoja ohjeita kuin edellä.

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  

tai etsimällä verkkosivuilta. Etsi: 

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  

tai etsimällä verkkosivuilta. Etsi: 

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/id/137224
https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/id/137182


 

3  Pujota 3 vahahelmeä kukkien 
väliin ja viimeistele kaksinkertaisella 
solmulla.

4  Tee kaksi kukkaa korvakoruihin.

Näin sen teet

Rannekoru ja korvakorut, joissa 
rocaille-siemenhelmistä  

tehtyjä kukkia
Ideanumero: v16628

Tee rannekoru ja korvakorut, joissa kukkia  
rocaille-siemenhelmistä. Pujota helmet kuminau-

haan ja tee lopuksi tuplasolmu.
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5  Pujota molemmat päät neulaan ja 
pujota loput kolme helmeä.
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6  Vedä toinen pää elastisen korulan-
gan alle ja tee solmu.

1  Pakkaus sisältää tarvikkeet kolmeen 
rannekoruun ja yksiin korvakoruihin. 
Leikkaa kuminauha sopivan mittasiksi 
pätkiksi. Rannekorua varten 3 x 25 
cm. Korvakoruja varten 2 x 12,5 cm. 
Kukat: Pujota neljä värillistä helmeä 
ja yksi kullanvärinen helmi kumin-
auhaan ja vedä kuminauha ensim-
mäisen helmen läpi - nyt sinulla on 
puolikas kukka.

2  Pujota sitten 3 helmeä kuminau-
haan ja vedä se takaisin neljännen 
helmen läpi.
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v16628

8  Avaa korvakoukun silmukka. 
Kiinnitä kukka ja sulje silmukka.

7  Tee tuplasolmu ja piilota solmu 
halutessasi yhden helmen sisään.

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  

tai etsimällä verkkosivuilta. Etsi: 

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/id/137215


 

1  Leikkaa 60 cm pitkä pätkä ny-
lon-nyöriä. Pujota kolme helmeä 
nyöriin ja taita kahtia. Huomioi, että 
keskimmäisestä helmestä (keskim-
mäinen kolmesta) puhutaan jatkossa 
“ensimmäisenä helmenä” kuviossa. 
Pujota neljäs helmi nyöriin ja pujota 
vastakkainen nyöri tämän helmen 
läpi niin, että kaksi nylon-nyöriä ris-
teävät neljänen helmen sisällä. Kiristä 
neliöksi.

2  Tee seuraavat neliöt pujottamalla 
helmi kumpaankin nyöriin ja lisää kol-
mas helmi niin, että nyörit risteävät 
kolmannen helmen sisällä. Toista 
neliöitä ja lopuksi lisää kumpaankin 
nyöriin yksi helmi. Käytä sitruunaan 18 
helmeä ja kirsikkaan 12 helmeä.

3  Nyt pujota kaksi nylon-nyöriä 
ensimmäisen helmen läpi (vastak-
kaisilta puolilta) ensimmäisestä nel-
iöstä, jonka olet tehnyt. kiristä pallon 
muotoon.

Näin sen teet

Käsikoru kirsikka-  
ja sitruunakuvioilla

Ideanumero: v16156

Tee hedelmäkäsikoru rocaille-siemenhelmistä. Käytä 
koruvaijeria käsikoruun ja tee hedelmät rocaille- 

siemenhelmistä ja nylon-nyöristä.

5

4  Viimeistele pallo syöttämällä nyöri 
helmen läpi sivulta ja sen jälkeen 
takaisin ensimmäisen helmen läpi. 
Kiinnitä tähän huomiota, kun teet 
sitruunan, joka on tehty useammasta 
helmestä.
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5  Tee kirsikan varsi pujottamalla 
nyöriin yksi vihreä helmi niin, että 
nyörit risteävät helmen sisällä. Lisää 
kuusi helmeä ja viimeistele lehti pu-
jottamalla nyöri kuvan osoittamalla 
tavalla.

6  Tee sitruunan varsi yhdellä 
valkoisella ja kuudella vihreällä 
helmellä samaan tapaan kuin 
kohdassa viisi.
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v16156

7  Pujota valkoinen helmi kirsikan 
varteen lehden jälkeen. Pujota toiset 
kaksi vihreää helmeä nyöriin ja syötä 
nyöri jokaisen helmen läpi molemmil-
ta puolilta. Tee toinen marja samalla 
tavalla, kuin yläpuolella on kerrottu. 
Viimeistele tuplasolmulla ja tipalla 
liimaa.

8  Purista lukitushelmi 25 cm:n pituisen koruvaijerin toiseen päähän. Pujota 
solmusuoja vaijeriin, käännä solmusuoja niin, että se peittää lukitushelmen. 
Pujota sen jälkeen kahdeksan valkoista rocaille-helmeä, sitten värillinen helmi. 
Jatka samoin kunnes haluat pujottaa helmistä tehdyt hedelmät. Muista, että 
jos helmiä on 15 cm pituudelta, koru on 18 cm pitkä sisältäen lukon. Viimeistele 
solmusuojalla ja lukitushelmellä (kuten alussa). Leikkaa ylimääräinen vaijeri 
pois. Kiinnitä pyöreä välirengas yhden solmusuojan molempiin silmukoihin. 
Kiinnitä korulukko toiseen solmusuojaan.

9  Voit myös käyttää lukitushelmiä, 
solmusuojia ja korulukkoa ny-
lon-nyöriin. Pujota kahdeksan valkois-
ta helmeä nyöriin ja sitten vaihda 
väriä. Pujota vihreä helmi ja kaksi pu-
naista helmeä. Pujota nyöri uudelleen 
vihreästä helmestä ja kiristä kirsikaksi.

Vinkki Voit kiinnittää helmistä tehdyt 
kirsikat ja sitruunat korvakorukoukkuihin 
ja käyttää niitä korvakoruina.

16156

16156

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  

tai etsimällä verkkosivuilta. Etsi: 

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/id/133863


 

1  Aseta helmet korupiikkiin ja taita 
piikkiä helmen ympärille kärkipih-
deillä.

2  Kun piikin pää on kierretty ylöspäin 
piikin ympärille, tee silmukka korupih-
deillä. Silmukan koko määräytyy sen 
mukaan, kuinka pitkälle pyörökärkisiin 
korupihteihin korupiikki asetetaan.

3  Tältä valmis silmukka näyttää.

Näin sen teet

Helmikorvarenkaat,  
joissa lasihelmiä

Ideanumero: v16608

Tee kullatuista renkaista ja  
lasihelmistä korvakorut.
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4  Leikkaa mahdollinen ylimääräinen 
korupiikki pois katkaisupihdeillä.
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5  Tee helmiriipuksia korvarenkaisiin 
mielikuvituksesi mukaan.

6  Kiinnitä riipukset korvarenkaisiin.
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v16608

7  Aseta helmet suoraan renkaaseen: 
Avaa rengas ja taita kiinnitys taakse.

8  Lisää renkaaseen helmiä. 9  Taita nyt sulkija kiinni.

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  

tai etsimällä verkkosivuilta. Etsi: 

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/id/137221


 

1 Aloita yhden metrin pituisen nylon-
siiman keskeltä ja timantinmuotoi-
sen riipuksen keskeltä pujottamalla 
siimaan seitsemän helmeä. Kiinnitä 
helmet toisiinsa kaavion osoittamalla 
tavalla ja pujota siima kaksi kertaa 
viimeisen helmen ympäri.
 

2 Aloita toinen rivi pujottamalla kaksi 
uutta helmeä nylonsiimaan ja kiinnitä 
se viimeisen helmirivin yläreunan 
ympärille. Kiinnitä kahden helmen 
läpi ja sitten toiseen helmeen – katso 
kaavio. Kiristä, jotta helmet kiinnittyvät 
paikalleen. Jatka riviä alaspäin yksi 
helmi kerrallaan. Riipuksen ensim-
mäinen puolisko koostuu seitsemästä 
rivistä.

3 Tee riipuksen toinen puolisko vai-
heessa 1 olleen 50 cm nylonsiiman 
avulla. Jatka kiinnittämistä ylimpään 
riviin, jossa on seitsemän helmeä, 
kuten vaiheessa 2 – yhteensä kuusi 
riviä. Avaa korvakorun rengas, pujota 
se ylimmän helmen läpi ja purista 
yhteen.

Näin sen teet

Rocaille-siemenhelmiriipuksilla 
koristellut korvakorut

Ideanumero: v16607

Tee korvakorut timantinmuotoisilla helmiriipuksilla. 
Käytä kahden värisiä rocaille-siemenhelmiä ja yh-

distä helmet toisiinsa ohuella helmineulalla ja nailon-
langalla. Aloita keskeltä ja tee ensin yksi kolmio. Tee 
sitten toinen aloittaen keskeltä ja edeten ylöspäin.

7
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v16607

16607inspiration

www.creotime.com

Lock

Sivu 12 / 17

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  

tai etsimällä verkkosivuilta. Etsi: 

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/id/137778


 

1 Pakkaus sisältää tarvikkeet kol-
meen makrameekoruun. Leikkaa 
makramenauha rannekoruja varten: 
2 x 50 cm, 2 x 15 cm ja 1 x 20 cm. Leik-
kaa rannekkorun lanka: 1 x 10 cm.

2 Kiinnitä lukitushelmi 
makrameenauhaan (15 cm) ja lan-
kaan (10 cm).

3 Sulata nauhojen päät.
HUOM! Kaikki katkaistut päät täytyy 
sulattaa.

Näin sen teet

Solmitut rannekorut 
makeanveden helmistä, rocaille- 
siemenhelmistä ja lasihelmistä

Ideanumero: v16606

Solmi 3 rannekorua makean veden helmistä,  
rocaille-siemenhelmistä ja lasihelmistä. Aseta helmet 

langan päälle, kiinnitä macramé-nauha tiukasti  
lankaan lukitushelmillä ja solmi sitten rannekoru.
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4 Vedä päät tiukasti lukitushelmeen 
ja kiinnitä ne yhteen lattapihdeillä.
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5 Aseta helmet lankaan ja jatka 
toisesta päästä käyttäen samaa me-
netelmää kuin vaiheissa 3 ja 4.

6 Solmi rannekoru kahdella 50 cm:n 
pituisella makrameenauhalla.

Sivu 15 / 17

v16606

7 Tässä näet solmun. Solmu koostuu 
useista silmukoista narun ympärillä.

8 Tee päihin solmu. Pujota helmet 
ja tee toinen solmu. Muista sulattaa 
päitä hieman.

9 Kiinnitä solmulukon päät 
kuvan osoittamalla tavalla. Kierrä 
ne 4-5 kertaa, leikkaa ylimääräinen 
makrameenauha pois ja sulata päät.

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  

tai etsimällä verkkosivuilta. Etsi: 

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/id/137179


 

1 Mittaa haluamasi pituus kaulan 
ja käsivarren ympäriltä. Leikkaa 
kaksi sopivankokoista metallilankaa 
kaula- ja rannekorua varten. Kiinnitä 
solmusuoja ja lukitushelmi. Kiinnitä 
lopuksi lukitushelmi lankaan litteillä 
kärkipihdeillä.

2 Leikkaa ylimääräinen lanka pihtien 
avulla noin 1 mm lukitushelmestä.

3 Sulje solmusuoja lukitushelmen 
ympärille. Aseta pyöreä välirengas 
lukkoon ja solmusuojan silmukkaan. 
Kiinnitä sitten pyöreä välirengas 
osaan litteillä kärkipihdeillä.

Näin sen teet

Kaula- ja rannekoru, jossa on 
rocaille-siemenhelmiä  

ja makeanveden helmiä
Ideanumero: v16605

Tee oma kaula- ja rannekoru makeanveden 
helmistä, rocaille-siemenhelmistä ja kullatuista 

lukitushelmistä. Pujota helmet lankaan ja viimeistele 
kullatulla lukolla.
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4 Pujota helmet ja kullatut välihelmet 
lankaan haluamassasi järjestyksessä.
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5 Viimeistele kaulakoru ja ranneko-
ru solmusuojalla, lukitushelmellä ja 
pyöreällä välirenkaalla.
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Aloittelijan Askartelusetti

Kirkkaat värit
Skannaa QR-koodi ja tutustu oppimismaail-
maamme, joka on täynnä ohjevideoita. Opit 
korujen tekemisen erilaisia peruselementtejä 

ja tekniikoita. Lopulta sinulla on neljä paria 
korvakoruja, 20-25 helmirannekorua tai usei-

ta sormuksia ja kaulakoruja.

Osta täältä

40,65 €

v16605

Aloittelijan Askartelusetti

Klassiset helmet
Skannaa QR-koodi ja tutustu oppimismaail-
maamme, joka on täynnä ohjevideoita. Opit 
korujen tekemisen erilaisia peruselement-
tejä ja tekniikoita. Lopulta sinulla on kaksi 
paria korvarenkaita, kaksi rannerengasta 

solmulukoilla,10 helmirannekorua tai useita 
kaulakoruja.

Osta täältä

40,65 €

Osta materiaalit
Materiaalit löytyvät täältä  

tai etsimällä verkkosivuilta. Etsi: 

https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/id/136075
https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/id/136042
https://www.sinelli.fi/catalog/product/view/id/137176

