
 

Omenahelmet

TARVIKKEET

 » Omenanappeja halutusta pituudesta riippu-
en 25–30 kpl, sekä pieniä värillisiä puuhelmiä
 » Virkkuukoukku nro 1.

Omenanappien reiät ovat pienet, mutta nii-
tä voi suurentaa pyörittämällä virkkuukoukun 
vartta napinreiässä, reikä suurenee ja virkkaus 
sujuu helpommin.

VIRKKAUS

1Jätä alussa virkkauslankaa solmimis-
ta varten 5–10 cm. Virkkaa 3 ketjusil-

mukkaa. 

2Kiinnitä ensimmäinen omenanap-
pi venyttämällä ketjusilmukkaa niin 

pitkäksi, että saat vedettyä sen ensim-
mäiseen napinreikään. Virkkaa seuraava 
silmukka toiseen napinreikään. Venytä 
seuraava ketjusilmukka niin, että saat 
vedettyä sen napin reunan yli

3Virkkaa 6 tiukkaa ketjusilmukkaa ja 
venytä kuudes ketjusilmukka 2–3 

cm mittaiseksi. Pujota venytetty ket-
jusilmukka pienen puuhelmen läpi ja 
kiinnitä se virkkaamalla. 

4Virkkaa vielä 6 tiukkaa ketjusil-
mukkaa ja kiinnitä seuraavat ome-

nanapit ja puuhelmet samalla tavoin. 
Tarkista, että kaikki napit virkataan oi-
kea puoli ylöspäin. 

5Kun helmet ovat mielestäsi riittä-
vän pitkät, virkkaa viimeisen punai-

sen puuhelmen jälkeen 3 ketjusilmuk-
kaa. Päätä virkkaus ja jätä 5–10 cm lan-
kaa solmintaa varten. Katso, että kaik-
ki napit ovat oikein päin ja solmi langat 
tiukasti 2–3 solmulla yhteen.
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Omenahelmet

Suuret nappihelmet

Paperihelmikorut VIRKATUT NAPPIHELMET

TARVIKKEET JA VÄLINEET:

» Nappeja, nappien koos-
ta riippuen 30–40 kappalet-
ta. Napeissa on oltava reiät, 
joista virkkauslanka kulkee

» Vahvaa, mutta ohutta virk-
kauslankaa

» Virkkuukoukku napinreikien 
koon mukaan

» Helmiä tai muita koristeita, 
joita haluat virkata helmiin 
mukaan.



 

Paperihelmikorut
TARVIKKEET JA VÄLINEET

 » värikkäitä aikakauslehtien sivuja
 » viivoitin
 » sakset
 » liimapuikko
 » Decoupage-lakkaa
 » sivellin/pensseli
 » sukkapuikkoja/hammastikkuja
 » erikokoisia ja värisiä puuhelmiä
 » nauhaa, esim. vahattua puuvillanauhaa 

VALMISTUS 

1 Suojaa työpöytä. Leikkaa lehden sivun alareunasta n. 
2,5-3 cm leveitä ja lehden yläreunaan kapenevia siivuja. 

Levitä leikkaamasi paperisiivun päälle liimaa tai siveltimel-
lä Decoupage-lakkaa. 

2Ota sukkapuikko ja pyöritä kostea paperi puikon ympä-
rille aloittaen leveästä päästä. Irrota valmis pyöritetty 

paperihelmi puikolta ja laita se kuivahtamaan hammastik-
kuun esim. mukin päälle.

3Pyöritä paperihelmiä saman tien useampia kuivahta-
maan, pese käyttämäsi sukkapuikot heti vedellä.

4Sivele lopuksi helmien päälle siveltimellä Decoupage-
lakkaa ja anna niiden kuivua n. 30 min.

5Kuivumisen aikana leikkaa haluamasi pituinen nauha, 
sekä valitse eri kokoisia  ja värisiä helmiä.

6Kokoa helminauha sommitellen, pujottamalla paperi- 
ja puuhelmiä nauhaan tarvittaessa neulaa apuna käyt-

täen. Solmi lopuksi nauhan päät yhteen muutamalla tiu-
kalla solmulla. Nauhaksi voit käyttää myös värillisiä puuvil-
lalankoja. 

Suuret nappihelmet

TARVIKKEET

 » Erivärisiä puu- tai muovinappeja, halutus-
ta pituudesta riippuen 30–35 kpl
 » Vahvaa virkkauslankaa
 » Virkkuukoukku 1–2.

VIRKKAUS

1Suunnittele nappien värien järjestys virk-
kausta varten. Jätä alussa solmintalankaa 

5–10 cm ja virkkaa 2 tiukkaa ketjusilmukkaa

2Kiinnitä ensimmäinen nappi venyttämäl-
lä ketjusilmukkaa niin, että saat sen ve-

dettyä ensimmäisestä napin reiästä läpi. 
Virkkaa toisen napinreiän läpi ja venytä ket-
jusilmukkaa taas niin, että saat sen vedettyä 
napin reunan yli. Virkkaa väliin neljä tiukkaa 
ketjusilmukkaa ja kiinnitä seuraavat napit sa-
malla tavoin suunnitellussa järjestyksessä

3Kun työ on halutun pituinen, virkkaa vie-
lä 2 tiukkaa ketjusilmukkaa ja päätä työ. 

Katso, että kaikki napit ovat oikein päin ja 
solmi langat tiukasti 2–3 solmulla yhteen.

Mallien napit ovat Nappikauppa Puhanilkasta, 
www.nappikauppikauppapunahilkka.fi 
Mallityöt on virkattu ns. karhulangalla ja virkkuukoukulla nro 1.


