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Overføring av bilder 
 
Rammelim for første gang? 

Skal du prøve på overføring av bilder med rammelim for første gang er det lurt og starte med små bilder 
på hvite (lyse) tekstiler 

 
Hva kan brukes? 

Nesten alt som er trykket på papir kan brukes med rammelim, bortsett fra bilder på fotopapir. Jo tykkere 
papiret er, jo mer må du jobbe for å få av papiret. Ved kopiering bør det brukes laserskriver. Det vil 
holde på fargene og gi et godt resultat. Ved bruk av blekkskriver vil mye av fargene flyte vekk 

 

Valg av bilder  
 
I denne boken er det tatt utgangspunkt i et tegneseriebilde som er gjort om til et eget bilde. Se bilder 
under 

 
Originalbildet fra et tegneserieblad 

 
Bildet er ferdig og gjort om med utklipp fra ulike tegneserieblader. Dette blir utgangspunktet 
til ulike produkter som blir vist som eksempler i denne boken 
 



Flere bilder blir kopiert opp og klippes opp 
med (hvit) kant rundt hele bildet 

Når bildene blir overført til stoff blir de 
speilvendte. Husk derfor å speilvende 
bildene dersom du ønsker dette. Det kan  
være bilder med tekst eller lignende 

Det vises eksempel på hvordan du kan 
speilvende bildene lenger bak i boken  

 

Fremgangsmåte: 

    
1. Velg et bilde. La 

det være en kant 
rundt bildet, slik at 
du lett kan snu 
bildet med lim på 

2. Pensle lim over 
hele bildet 

3. Legg bildet med 
limet ned på 
stoffet. La det 
tørke natten over 

4. Bruk strykejern 
på middels 
varme i 5 min. 
Legg matpapir 
over bildet når 
du stryker 

    
5. Legg bildet i vann i 

15 minutter 
6. Bruk fingeren og 

rull av papiret. La 
bildet tørkes 

7. Ved tørk blir ofte 
motivet nesten 
borte. Gni litt 
vaseline over 
bildet 

8. Tørk av vaseline 
og bildet er 
ferdig 

 

Når bildet er ferdig kan det overføres til et annet stoff (om du ikke trykker det direkte på 
stoffet) 
Det er fint og bruke applikasjonsvliseline bak på rammelimbilde for så å lime det på det 
stoffet det skal festes på. Deretter kan det sys på med sikksakk søm eller et lag med plast 
eller organza over. Se eksempel på bilder på neste side 



Eksempler på hvordan bildene kan brukes:  

  
Dette er den mest vanlige måten og overføre 
bilder. Bildet limes på med 
applikasjonsvliseline. Dette limes på med 
varme fra strykejern og det sys deretter en 
sikksakksøm rundt bildet 
 

Her er det brukt samme teknikk med en 
søm ekstra rundt bildet 
 
Det gir en god effekt og lage rammen 
rundt litt større 

  
Bildet har fått enda en ramme rundt.  
 
Bildet kommer i fokus  

Her har rammen blitt dekorert med 
perler 

 

  
Bildet har fått et ekstra stoff bak i en 
kontrastfarge 
 
 

Her er det sydd et lag med organza over 
bildet med vanlig rettsøm. Organza 
flosses/ rufses opp etterpå 



Eksempel på produkter 
 

  
Armbånd  med bruk av 8 små bilder som er 
sydd med sikksakk søm 
 
Armbåndets mål er 21x5 cm og sys sammen 
med 5 lag stoffer 
 
Lukning på armbåndet er med borrelås som sys 
på tilslutt 
 

Armbånd  er satt sammen med borrelås 
 
Kantene er flosset /rufset til ved hjelp av 
kanten på en saks. Overflødige tråder 
klippes bort  

  
En liten veske med lukning 
 
Veskens mål er 28 x 16 cm. Lokket er15 x 10 
cm og er foret med rødt stoff 
 
Lukningen er sydd som et bånd med små 
rammelimbilder 
 

Nøkkelring 
 
Rammelimbilde som er dekket med tykk 
plast og sydd rundt. Hull lages til ringen 
 
Her er det brukt plast som opprinnelig 
var forsiden på en ringperm 



Hull i bildene 
 

  
 
Det skjer ofte at det blir hull i bildene. 
Disse kan rettes opp med dekor av ulike 
slag 
f. eks broderi, perler eller metallfolie 

 
Her vises et eksempel hvor det er brukt 
metallfolie 
Det pensles på rammelim på hullene og 
metallfolie legges over og tørkes i ca 30 
minutter 

  
 
På dette bildet er det sydd på perler  

 
Nærbilde av perlene som er sydd på 

 

Merkelapp 
 

Dette er et eksempel på at bildet kan gjøres mindre ved og klippe ut en del. Dette kan bli til små fine 
merkelapper som kan festes på ulike plagg 

 
 
Det finnes mange måter og jobbe med rammelimbilder. Her er det vist noen få eksempler. Det finnes et 
hav av muligheter. LYKKE TIL 



Speilvending av bilder i Word 
 
Et bilde er valgt ut 

 

Sett musepekeren på bildet og klikk. Da blir bildet markert med en ramme rundt bildet 

 

 

Når bildet er markert kommer en ”boks” opp med bildeverktøy (på verktøylinja). Trykk på boksen med 
bildeverktøy 

 

Nå kommer det opp en “ny” meny som kan brukes på bilder 
 

 

trykk på roter 

 
trykk på vannrett, og bildet speilvendes 



Ferdig speilvendte bilder klare for trykk 
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