
Helmipallo toisella tavalla 

Ensimmäisessä ohjeessa helmipallo pujotellaan kahdella 

langalla ja tässä yhdellä. Yhdellä langalla työskentely on eh-

kä hieman helpompaa, mutta samalla pallon pitäminen tii-

viinä on vaikeampaa. Pieni helmipallo onnistuu hyvin, kun 

pujotuslangan/-siiman voi koko ajan pitää kireällä sormien 

ympärillä.  Jos pallon tekee suurista helmistä, kannatta aina 

parin kuvion jälkeen kiristää hyvin ja laittaa solmuja, jottei 

työ pääse löystymään. Ohjeessa on kolme sivua. 
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Ryhmittele 30 helmeä yllä olevan kuvan mukaan karhean kankaan, esim. froteepyyhkeen, 

päälle. Näin on helpompi pysyä selvillä montako helmeä kullakin kerralla pitäisi pujottaa ja 

missä vaiheessa olet menossa. Tässä työskentelytavassa tarvitaan pujotuslankaa hieman 

enemmän kuin kahdella langalla pujoteltaessa. Halkaisijaltaan 8 mm helmille kannattaa varata 

noin metri ja 20 mm:n helmille 2 metriä. Huomioi, että pujotuslangan/-nyörin on mahduttava 

helmistä läpi jopa kolme kertaa.  

 

 

 
 

 

 

 

1.  

Pujota 5 helmeä lankaan, 

vedä helmet lähelle nyörin 

toista päätä ja solmi langan-

päät tiukasti yhteen. Jätä 

langan loppupäähän pi-

tuutta 5-10 cm. Pujota lan-

gan pitkä pää yhden helmen 

läpi oikealta vasemmalle. 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.  

Pujota lankaan 4 helmeä ja 

pujota sitten lanka sen läh-

tökohdan oikealla puolella 

olevan yhden helmen läpi 

oikealta vasemmalle ja vielä 

seuraavan yhden vasemmal-

la olevan helmen läpi. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Pujota lankaan 3 helmeä ja 

pujota sitten lanka sen läh-

tökohdan oikealla puolella, 

uloimmalla kehällä olevan 

kahden helmen läpi oikealta 

vasemmalle. 

 



Pujota lanka vielä yhden 

seuraavana vasemmalla, 

uloimmalla kehällä olevan 

helmen läpi. 

Kun olet kiristänyt langan, 

pitäisi kuvion näyttää tältä. 
 

Huomaa, että kuviot muo-

dostuvat viiden helmen ym-

pyröistä. Virheet on helppo 

havaita, jos jossain kuviossa 

onkin neljä tai kuusi helmeä 

kehällä. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

Pujota lankaan 3 helmeä ja 

pujota sitten lanka sen läh-

tökohdan oikealla puolella 

olevien kahden helmen läpi 

oikealta vasemmalle. 

Pujota lanka vielä yhden vasemmalla, uloimmalla kehällä olevan hel-

men läpi oikealta vasemmalle. Kun kiristät langan, sinulla pitäisi olla 

koossa puolipallo. 
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Pujota lanka vielä seuraa-

vien kahden vasemmalla, 

uloimmalla kehällä olevan 

helmen läpi. 

5.  

Te kuten edellisessä vaihees-

sa: Pujota lankaan 3 helmeä 

ja pujota sitten lanka sen 

lähtökohdan oikealla puolel-

la olevien kahden helmen 

läpi oikealta vasemmalle. 

Sen jälkeen pujota lanka vie-

lä seuraavien neljän vasem-

malla, uloimmalla kehällä 

olevan helmen läpi. 

 

 

 

 

 

 

6.  

Pujota lankaan 2 helmeä ja 

pujota sitten lanka sen läh-

tökohdan oikealla puolella 

olevien kolmen helmen läpi 

oikealta vasemmalle. 



11. 

Ja nyt viimeisen helmen vuoro: Pujota lankaan viimeinen helmi. Näet helposti kuviosta minkä 

helmen läpi vielä pujotat langan, jotta kuvioista tulee täydelliset. Sen jälkeen voit viedä langan 

helmien läpi alkukohtaan ja solmia sen jättämääsi langanpätkään. Jos et halua jättää päitä ri-

pustamista varten, pujottele päät vielä muutaman helmen läpi ja katkaise vasta sitten.  

Lisää työohjeita: 

Netistä löytyy suomenkielinen opastusvideo hakusanoilla: tee itse helmipallo. 

Lisää erilaisia helmipallojen ohjeita löytyy hakusanoilla Beaded Ball. Vaikka ohjeet ovat eng-

lanninkielisiä, saa kuvallisista ohjeista selvää ilman kielitaitoakin. 
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Ohjeet ja kuvat Kristina Forsberg       www.vahvike.fi 

Vinkkejä: Jos käytät nyöriä, koveta nyörin päät ensin liimalla, esim. Erikeeperillä.  

Pujotuksessa voit käyttää apuna ohuesta metallilangasta 

taivutettua lenkkiä.  

7.  

Pujota lankaan 3 helmeä ja 

pujota sitten lanka sen läh-

tökohdan oikealla puolella 

olevien kahden helmen läpi 

oikealta vasemmalle. 

Sen jälkeen pujota vielä  

kahden seuraavan vasem-

malla, uloimmalla kehällä 

olevan helmen läpi. 

 

8. ja 9.  

Tee kaksi kertaa: 

Pujota lankaan 2 helmeä ja 

pujota sitten lanka sen läh-

tökohdan oikealla puolella 

olevien kolmen helmen läpi 

oikealta vasemmalle. 

Sen jälkeen pujota vielä  

kahden seuraavan vasem-

malla, uloimmalla kehällä 

olevan helmen läpi. 

10.  

Pujota lankaan 2 helmeä ja 

pujota sitten lanka sen läh-

tökohdan oikealla puolella 

olevien kolmen helmen läpi 

oikealta vasemmalle. 

Sen jälkeen pujota vielä  kol-

men seuraavan vasemmalla, 

uloimmalla kehällä olevan 

helmen läpi. 

  


