
Rama in själv!
Om du inte har en ram som passar kan du 
göra en själv av en ramlist. Att rama in sin 
konst behöver inte vara så dyrt eller svårt. 
Köp en eller flera fina ramlister, såga till 
hörnen och limma och du är strax klar. Är 
du noggrann när du mäter så blir resultatet 
perfekt!

Beräkna åtgång
Såga till ramlist med en geringssåg eller med hjälp av en japansk handsåg och en geringslåda. 
Hörnen skall sågas med 45 graders vinkling. Räkna ut hur mycket ramlist du behöver så här: 
Bildens mått + ramlistens bredd x 8 = total åtgång av ramlisten. Exempel bildmått 300 x 380 mm 
och ramlistens bredd 20 mm. 300 + 300 + 380 + 380 +20x8 = 1520 mm. Räkna dessutom med 
cirka 10% för spill eftersom man måste såga 45 graders vinkel, varje ram-sida för sig.

Såga
För tillkapning av ramlist har vi flera olika 
geringssågar att välja på. Du kan ock-
så kapa listen med någon typ av list-eller 
finsåg i kombination med en geringslåda. 
Såga nu 45 grader på din list, åt rätt håll. 
Här blir det en spill-bit. Lägg denna sågy-
ta mot din första ram-del. Lägg in bilden i 
ramen så att du ser exakt vart du gör din 
nästa markering. Gör som tidigare; Gör en 
45 gradig linje, såga i linjen. För att ramen 
skall bli exakt nu, så sågar du till de två 
nästa ram-delarna, så att de blir exakt lika 
långa som de två första.

Markera
Markera upp på ramlisten bildmåttets 
längsta mått. Gör markeringen i ramlistens 
falsning, alltså där bilden kommer att ligga, 
(se röd pil i bilden). Med en smygvinkel eller 
vinkelhake som stöd, gör du nu en marke-
ringslinje i 45 graders vinkel, som går direkt 
över din markering. Såga i linjen, så exakt 
som möjligt. Kontrollera nu så att din andra 
markering stämmer mot bildens längd, om 
inte justera din markering. Gör om samma 
steg, gör en 45 gradig linje och såga i den. 
Nu är din första del klar.



Limma och fixera
När du sågat till dina fyra ram-delar, så slipar 
du till de sågade ytorna något. Om ramen 
skall betsas görs det innan du limmar ihop 
bitarna, målar du med en täckande färg gör 
du detta som ett sista steg.
Ramens fyra sidor limmas lämpligast med 
ett trälim och fixeras med någon av våra 
bandspännarna (spännfix) Här visar vi hur du 
använder en hörnspännare.
Lägg två delar (en kort och en lång om ra-
men skall bli rektangulär) i en hörnspännare. 
Pensla på lim på båda ytorna och pressa 
ihop. Torka bort överflödigt lim ut med en 
fuktig trasa. Ta bort spännaren när limmet 
torkat. Limma de övriga hörnen. Slipa till så 
att hörnen blir snygga och prydliga. Dekorera 
ramen med bets, färg, decoupagepapper, 
bladmetall eller bladguld.
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