
Lag din egen ramme!
Har du ikke en ramme som passer, kan du lage 
en selv av rammelister. Det trenger ikke være 
spesielt dyrt eller vanskelig å ramme inn sin 
egen kunst. Kjøp en eller flere rammelister, sag 
av hjørnene og lim, dermed er du snart ferdig. 
Vær nøyaktig når du måler, da vil resultatet bli 
helt perfekt!

Beregn forbruk
Sag ut rammelisten med en gjæringssag eller med en japansk håndsag og en gjæringskasse. Hjørnene 
sages i 45 grader vinkel. Regn ut hvor lang rammelist du trenger slik: Mål bilde + bredde rammelist x 8 = 
totalt materialforbruk. Eksempel bildemål 300 x 380 mm og bredde rammelist 20 mm. 300 + 300 + 380 + 
380 +20x8 = 1520 mm. Regn også med ca 10% svinn da man må sage i 45 grader vinkel og hver side må 
gjæres hver for seg.

Markering
Marker det lengste bildemålet på rammelisten. 
Lag markeringen i falsen på rammelisten, der 
bildet kommer til å ligge, (se rød pil på bildet) 
Bruk en smygvinkel eller vinkelhake som støtte og 
sett et merke i 45 grader over markeringen. Sag 
etter strekene så nøyaktig som mulig. Sjekk at 
markering nummer to samsvarer med lengden på 
bildet, hvis ikke må markeringene justeres. Gjenta 
på samme måte, lag en 45 graders vinkel og sag 
etter den. Dermed er den første delen ferdig.  

Saging
For kapping av rammelister har vi flere ulike 
gjæringssager å velge mellom. Listen kan også 
kappes med en type list- eller finsag sammen 
med en gjæringskasse. Sag av 45 grader på listen 
i riktig retning. Her vil det bli deler til overs. Plas-
ser sagflaten mot din første ramme-del. Plasser 
bildet i rammen slik at du ser nøyaktig hvor neste 
markering skal være. Gå fram på samme måte: 
Lag en 45 graders vinkel og sag etter den. For at 
rammen skal bli helt nøyaktig, sager du ut de to 
neste delene til rammen slik at de blir nøyaktig like 
lange som de to første.
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Liming og fiksering
Etter å ha målt og saget ut de fire delene til ram-
men, sliper du lett over flatene. Dersom rammen 
skal beises, gjør du det før du limer sammen 
bitene. Dersom rammen skal males, gjør du det 
helt til slutt. Rammen limes med trelim på alle fire 
sidene og fikseres med en av våre båndspenne-
re. Vi viser her hvordan du bruker hjørnetvinger. 
Legg to deler (en kort og en lang dersom rammen 
skal være rektangulær) i en hjørnetvinger. Legg 
lim på begge overflatene og press sammen. Tørk 
bort overflødig lim med en fuktig fille. Fjern hjør-
netvingen når limet har tørket. Lim de andre hjør-
nene. Puss over alle hjørner slik alle blir slette og 
fine. Rammen kan dekoreres med beis, maling, 
decoupagepapir, bladmetall eller bladgull.


