Liithelme kõrvarõngad
Vaja läheb:
4 mm ümarad klaashelmed, 26 tk

ehtenõelad, 2 tk

4 mm lihvitud ovaalsed klaashelmed, 12 tk

helmekapslid ja/või metallhelmed, 2 tk

4x6 mm rondellikujulised klaashelmed, 10 tk

kõrvarõngakonksud, 2 tk

11/0 seemnehelmed

Fireline niit

15/0 seemnehelmed

nõel

Võta nõelale 7 tk 15/0 seemnehelmest ja 1 tk 4 mm ümar helmes.

Mine nõelaga uuesti läbi kõikide eelnevalt võetud helmeste.

Võta nõelale 8 tk 15/0 seemnehelmest ja mine läbi 4mm helme, et helme
ümber moodustuks seemnehelmestest ring.

Mine läbi ringil oleva kolme esimese (helmed 1‐3) seemnehelme. Võta nõelale
2 tk 15/0 seemnehelmest, 1 tk 4 mm ümar helmes ja 2 tk 15/0 seemnehelmest.
Seejärel mine nõelaga taas läbi samade ringil olevate kolme helme (helmed 1‐3) .

Mine nõelaga läbi ringil olevate järgmiste kolme helme (helmed 4‐6). Võta juurde
2 tk 15/0 seemnehelmest ja 1 tk 4 mm ümar helmes.
Seejärel mine läbi kahe seemnehelme, mis sai punktis 4 võetud ja uuesti läbi
ringil olevate kolme helme (helmed 4‐6).

Korda sama (punkt 5) ringil olevate järgmiste helmestega, helmed 7‐9 ja 10‐12.
Jõudes ringil olevate viimaste helmesteni (helmed 13‐15), mine kõigepealt läbi
helmeste 13‐15, seejärel läbi esimese kahe kõrgema seemnehelme, võta juurde 1 tk
4 mm helmes ja mine läbi viimase kahe kõrgema seemnehelme, uuesti läbi ringil
olevate helmeste 13‐15 ja uuesti läbi kahe esimese kõrgema seemnehelme.

Mine nõelaga läbi esimese 4 mm helme. Võta juurde 1 tk 11/0 seemnehelmes ja
mine läbi järgmise 4 mm helme.

Täida nii kõik 4 mm helmeste vahekohad, lisades igasse vahesse ühe 11/0
seemnehelme. Tule niidiga välja esimesena lisatud 11/0 seemnehelmest.

Võta nõelale 3 tk 15/0 seemnehelmest, 1 tk 11/0 ja 3 tk 15/0 seemnehelmest. Mine
nõelaga läbi järgmise 11/0 seemnehelme, mis asub ringil suurte helmeste vahel.

Jätka, korrates punkti 10 kuni ringi lõpuni. Seejärel liigu nõelaga läbi esimesena
lisatud 3x15/0 helme ja läbi esimese tipus oleva 11/0 helme.

Võta nõelale 1 tk 6x4 mm rondell ja mine läbi järgmises tipus oleva 11/0 helme.

Jätka rondellide lisamist tipus olevate 11/0 seemnehelmeste vahele.
Ringi lõppu jõudes mine uuesti läbi esimese rondelli ja ka läbi järgmise 11/0 helme.

Võta nõelale 3 tk 15/0 helmest, 1 tk 11/0 ja 3 tk 15/0 seemnehelmest.
Seejärel mine nõelaga läbi järgmise rondellide vahel oleva 11/0 seemnehelme.

Jätka samamoodi kuni ringi lõpuni (korrates punkti 14). Ringi lõppu jõudes mine läbi
esimesena lisatud kolme 15/0 seemnehelme ja esimese tipus oleva 11/0
seemnehelme.

Sellel ringil lisa kõikide 11/0 tipuhelmeste vahele 1 ovaalne 4 mm‐ne helmes. Ringi
lõpus tule niidiga välja esimesest 11/0 helmest.

Nüüd lisa taas kõikide vahekohtades olevate 11/0 helmeste vahele 3 tk 15/0 helmest,
1 tk 11/0 ja 3 tk 15/0 helmest.Ringi lõppu jõudes mine läbi kolme esimese 15/0
seemnehelme ja 11/0 tipuhelme.

Lisa kõikide 11/0 tipuhelmeste vahele 1 ümar 4mm‐ne helmes. Tule niidiga välja
esimesest 4mm helmest.

Võta nõelale 4 tk 15/0 seemnehelmest, 11/0 helmes ja 4 tk 15/0 helmest. Seejärel
mine läbi sama 4 mm‐se helme ning mine ka läbi järgmise 11/0 ja 4 mm helme.

Korda punkti 19 iga 4 mm helme juures kuni oled moodustanud iga 4 mm helme
juurde kaarekese.

Nüüd liigu 11/0 tipuhelmestesse ja käi ainult nenest niidiga läbi, nii et tekiks ring.
Nüüd lisa ehtenõel, selleks pane ehtenõelale üks 4 mm ümar helmes ja pane helmes
koos ehtenõelaga eelnevalt moodustatud ringi sisse. Tõmba ring pingule, et ehtenõel
koos helmega oleks ringis kinni ja ei kuku sealt välja. Käi niidiga veelkord ringile tiir
peale. Sõlmi alguse ja lõpu niidid.

Lisa nõelale helmekapslid ja/või klaashelmes ning keera nõela otsa aas. Lisa
kõrvarõngakonks.

Head meisterdamist!

