
Kehystä itse!
Jos sinulla ei ole sopivaa kehystä, voit valmistaa 
sen itse. Taideteoksen kehystämisen ei tarvitse 
olla vaikeaa tai kallista. Osta yksi tai useampi 
kehyslista, sahaa kulmat ja liimaa ja olet kohta 
valmis.  Jos olet huolellinen, kun mittaat, saat 
täydellisen tuloksen!

Laske menekki
Sahaa kehyslista jiirisahalla tai japanilaisella käsisahalla ja kulmasahauslaatikolla. Kulmat tulee sahata 45 
asteen kulmaan. Laske kuinka paljon tarvitset kehyslistaa tämän kaavan avulla: Kuvan mitta + kehyslistan 
leveys x 8 = koko kehyslistan menekki. Esimerkki kuvakoko 300 x 380 mm ja kehyslistan leveys 20 mm 
300 + 300 + 380 + 380 +20x8 = 1520 mm. Laske vielä mukaan hukkamenekki n 10 % koska jokainen kul-
ma sahataan 45 asteen kulmaan.

Merkitse
Merkitse kehyslistaan kuvakoon pisin mitta. Tee 
merkintä kehyslistan sisälle jonne kuva aseteta-
an (katso punainen nuoli kuvassa). Kääntökul-
man avulla merkitset viivalla 45 asteen kulman, 
mahdollisimman tarkkaan. Tarkista että toinen 
merkintäsi on sama kuin kuvan pituus, jos ei niin 
säädä merkintääsi. Tee uudelleen samalla taval-
la, tee 45 asteen viiva ja sahaa sen mukaan. Nyt 
ensimmäinen osasi on valmis.

Sahaa
Kehyslistan sahaamiseen löydät meiltä use-
amman jiirisahan. Lista voidaan myös sahata 
käyttämällä listasahaa ja kulmasahauslaatikkoa. 
Nyt sahaat listan 45 asteen kulmassa, oikea-
an suuntaan. Tästä jää hukkapala. Aseta tämä 
sahauspinta ensimmäistä kehysosaa vasten. 
Aseta kuvasi kehykseen niin että näet tarkkaan 
mihin seuraava merkintä tehdään. Tee kuten 
aikaisemmin; piirrä 45 asteen viiva, sahaa viivan 
mukaan. Jotta kehyksestä saataisiin täysin 
sopiva, sahaat seuraavat kaksi kehysosaa, niin 
että ne ovat täysin saman mittaiset kuin kaksi 
aikaisempaa.
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Liimaa ja kiinnitä
Kun olet sahannut neljä kehysosaa, hiot sahat-
ut pinnat kevyesti. Jos kehys halutaan petsata, 
tehdään se ennen osien yhteen liimaamista, jos 
maalaat peittävällä värillä, tehdään tämä lopuksi.
Kehyksen neljä sivua liimataan puuliimalla ja ki-
innitetään jollakin nauhakiinnittimellämme. Aseta 
kaksi osaa kulmapuristimeen (yksi lyhyt ja yksi 
pitkä jos kehyksestä tulee pitkänmallinen). Levitä 
liimaa molemmilla liimattaville pinnoille ja purista 
yhteen. Poista ylimääräinen liima kostealla rie-
vulla. Irroita puristin, kun liima on kuivunut. Voit 
käyttää myös muiden tyyppisiä puristimia, jos 
haluat. Liimaa muut kulmat. Hio kulmista tasaiset 
ja hienot. Koristele kehys petsaamalla, maalaa-
malla, decoupagella, lehtimetallilla tai lehtikullalla.


