
Kõigepealt venita siidniiti jõuliselt. Tee niidi 
otsa sõlm, see on tööle piduriks ja lõigatakse 
hiljem ära. Nüüd lüki niidile üksteise järel üks 
6 mm hematiithelmes, kuldne pärlipidur, üks 
8 mm hematiithelmes, veel üks pärlipidur 
ning seejärel hästi ettevaatlikult 1 cm pikkune 
spiraaltraat. Hoia spiraali lõdvalt pöidla ja 
nimetissõrme vahel ning lükka helmeid ja 
spiraali sõlme poole, kuni sõlmeni on jäänud 
umbes 5 cm. Vii lükkimisnõel läbi 
karabiinhaagi ühendusrõnga tagasi viimase 
pärlipiduri juurde (vaata esimest pilti). Tõmba 
niit ettevaatlikult pingule. Tee sõlm ja kinnita 
see GRIFFINi Superglue liimiga, seejärel 
lase veidi aega kuivada. Kõvasti kokku 
tõmmatud traadispiraal jääb siidniiti kaitsma.  
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• 1 kullatud 16 mm suurune karabiinhaak ühendusrõngaga 

• u 5 cm kullatud spiraaltraati (French Wire ehk Bouillon) 

• 9 suurt kullatud sterlinghõbedast pärlipidurit 

• 10 suurt kullatud sterlinghõbedast tuubikujulist pärlipidurit 

• 1 kullatud topeltrõngas Ø 7 mm 

• 1 pakk GRIFFINI halli naturaalset siidniiti tugevusega 10 (pakis ka lükkimisnõel) 

• 5 hematiithelmest Ø 8 mm, 55 hematiithelmest Ø 6 mm, 59 hematiithelmest Ø 4 mm 

• GRIFFINi Superglue liim 

Vaja läheb järgmiseid vahendeid:  

Kaelakee Elegants 
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Lõpetamine: 

Nüüd aja helmenõel tagasi läbi kõikide niidile 
lükitud helmeste, tee iga helme järel sõlm ja 
kinnita see liimiga. Pärast viimase sõlme 
liimimist lõika ära niidi otsa tehtud sõlm. Lüki 
kõik helmed ükshaaval niidile pildil näidatud 
järjekorras või nagu sulle meeldib. Kui kõik 
helmed on niidil, tõmba nõel niidiga läbi 
topeltrõnga ja tagasi läbi viimase helme, tee 
niidile sõlm, kinnita see GRIFFIN Superglue 
liimiga ja lõika niit sõlme tagant ära.  

Ripatsid: moodusta kolm ühesugust 
elementi, mis tehakse otse topeltrõnga 
külge. Lüki niidile üks 6 mm hematiithelmes 
ja 1 cm säbrulist traati niidi otsast umbes 5 
cm kaugusele. Vii helmenõel läbi topeltrõnga 
tagasi läbi niidil oleva hematiithelme (1). 
Hoides helmest, tõmba niit ettevaatlikult 
pingule. Traadispiraal tõmbub nüüd kokku 
silmuseks. Tee niidile helme järel sõlm, 
tõmba kokku ja kinnita GRIFFIN Superglue 
liimiga. Lõika niit sõlme tagant ära (2). Lüki 
kõik teised helmed niidile vastavalt pildile 
(3). Pärast viimast pärlipidurit vii niit tagasi 
läbi eelviimase hematiithelme ja tee sõlm. 
Kinnita see GRIFFIN Superglue liimitilgaga, 
lase kuivada ja lõika niit sõlme tagant ära. 
Nüüd võid kinnitada kee karabiinhaagiga 
vastavalt oma soovile ning kanda seda 
erineva pikkusega. 
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