
Helmikorut, peruskurssi  
Tuusulan Opisto  
26.-27.9.2020 kello 10.00-15.00 
 
Kurssilla valmistamme koruja pääasiassa neulalla ja 

langalla ommellen. Tutustumme kurssin aluksi 

lyhyesti tarvikkeisiin, joita kaikkia voi ostaa 

opettajalta, ellei omia ole varastossa. Kurssilla 

jaetaan ohjeet useaan erilaiseen pujotusmalliin. 

Aluksi teemme rannekorun, jossa harjoitellaan 

lukkojen kiinnitys, sopiva työn kiristys ja langan 

jatkaminen sekä päättely. Opettelemme 

ohjepiirrosten lukemista, jotta korujen tekoa voi 

jatkaa kotona ohjeita seuraten. Jos alkeet ovat jo 

hallussa, voi edetä oman osaamistasonsa mukaan. 

Tarvikkeet ja materiaali: 

HELMET: Pienet lasihelmet, ns. siemenhelmet on 

numeroitu 6/o – 15/o. Isompi numero on pienempi 

helmi! Yleisin myynnissä oleva on koko 10/o. Alkuun voi harjoitella 

käyttämällä kokoa 8/o. (Jotkin valmistajat ilmoittavat koon millimetreinä). 

Isommat pyöreät helmet löytyvät myyntiluetteloista läpimitan mukaan. 

Pieniä helmiä voi yhdistää isompiin, mallista riippuen. Voit myös käyttää 

vanhoista koruista purettuja helmiä. Siemenhelmissä on paljon laatueroja, 

halvimmat ovat ns. askartelulaatua, joissa helmien koko ja muoto 

vaihtelee. Useimmissa (symmetrisissä) pujotusmalleissa paras lopputulos 

tulee mahdollisimman laadukkaista, tasakokoisista helmistä. 

LANGAT: Siemenhelmistä koruja ommeltaessa lanka valitaan helmien 

koon mukaan. Lankana käytetään yleensä polyamidilankaa (Nymo tai 

vastaava). Keskipaksu (D) Nymo sopii helmille 10/o - 8/o. Joskus koruihin 

voidaan myös käyttää siimaa tai koruvaijeria (isot helmet).  

NEULAT: Erikoistarvikkeita, joissa pitkänomainen silmä. (Ei löydy yleensä 

ompelutarvikkeista) Mallin ja mieltymyksen mukaan lyhyt tai pitkä neula. 

Koko 10 tavallisin, pienimmille koko 11/o – 15/o helmille koko 12. 

Saatavana myös ns. vaijerineuloja, joiden silmä litistyy käytössä. 

KORUPIHDIT: Koruntekijä tarvitsee yleensä: A) lattapihdit (sileät), joilla 

voidaan kiinnittää lukkoja ja vetää neulaa, jos se juuttuu. B) 

pyöreäkärkiset pihdit lenkkien pyöräyttämiseen. C) pienet sivuleikkurit 

korupiikkien ja metallilankojen katkaisuun. Pihdit A ja B voi myös korvata 

joskus yksillä puolipyöreäkärkisillä pihdeillä. Jos sinulla on omat pihdit, nimikoi ja ota mukaan. Opettajan 

pihdit käytettävissä. 

Hyvä POIMINTA-ALUSTA helmille on esim. pala valkoista puuvillakangasta laakealla (paperi)lautasella. 

Lanka vahataan mehiläisvahalla, jota kotoa saattaa myös löytyä.  

Mikään tarvike ei ole välttämätön hankkia etukäteen, sillä kaikkea voi ostaa opettajalta! Muista 

varata käteistä mukaan kurssille. 

Tässä joitakin hintoja tarvikkeille:  
Lanka: n. 2€ rulla 
neulat: 0,35 /kpl 
siemenhelmet: n. 1,20 -2,00 / 20 g pussi  
lukot alk. 0,35 € / kpl (jousilukko 0,50 e, T-lukko 0,80 – 1,00) 
 

Tervetuloa! T. käsityönopettaja Anne Laavola, annelaavola@gmail.com 


