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Rammelim
Bilder som egner seg til fotooverføring kan være tegnerserier, avisutklipp og lignende. Ved ko-
piering bruk laserskriver. På bildene under vises et eksempel med kopiering av tegneserien Nemi.  
OBS! Alt som overføres blir speilvendt!

Her er tre av bildene klippet ut til overføring. 
Klipp utenfor rammene på bildet, både for let-
tere å kunne snu bildet og fordi kantene kan 
være en utfordring å få fine.

Rammelim pensles over hele bildet, helt ut i 
kantene.

Motivet legges ned mot tekstilet (limside ned). La det tørke natten over. Legg matpapir over 
bildet og stryk på middels varme i 5 minutter. 
Det er mulig å stryke mange bilder på en gang. 

Legg bildet i lunket vann i ca 15 minutter.

Legg tekstilet på et flatt underlag og begynn og 
rull papiret forsiktig av.

Når papiret er rullet vekk blir motivet synlig. Når bildet er tørt, blir motivet ”duset” ned og 
litt utydelig. Stryk på vaseline og motivet blir 
klart og tydelig.

  Av Gitte Skjønneberg

Nemi©Lise, distr. iblis@nemi.no

En tegneseriestripe av Nemi er valgt ut som 
motiv.
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Overføring av bilder 
trinn for trinn

Veske laget av Gitte Skjønneberg.  Noen av motivene (kua og snakkeboblene) er montert med ram-
melim.

Når hele bildet er gnidd inn med vaseline, tør-
kes overflødig vaseline bort med tørkepapir. 
Bildet er ferdig!

Gitte Skjønneberg er høgskolelektor ved 
Høgskolen i Akershus (HiAk) ved yrkesfag-
lærerutdanning i Design og håndverksfag. 
www.lillegitte.blogspot.com

Rammelim er en overføringsteknikk av 
bilder til tekstil. Jeg ble kjent med ramme-
lim for noen år siden i Danmark. Ramme-
lim er en enkel måte å overføre bilder på, 
uten bruk av PC, er meget billig i bruk, og 
egner seg derfor svært godt til skolebruk.
Arbeid med Rammelim er fascinerende da 

man ikke alltid vet hvordan sluttresultatet 
blir. Det er nettopp dette som gjør ramme-
lim til noe spennende. 

Rammelim kan brukes på ulike tekstiler, 
men beste resultatet oppnås ved bruk av 
lyse tekstiler. Bildene kan trykkes direkte 
der man ønsker motivet, men kan også 
overføres til et annet stoff med applika-
sjonsvliseline. 

Ved overføring til tekstil blir bildene speil-
vendte. Det er derfor smart å speilvende 
bildene før overføring.

Bilder som kan brukes er: kopier (laser-
skriver gir best resultat), bilder og tekst 
fra aviser, telefonkatalog, ukeblader, teg-
neserier, gavepapir, postkort, etc. Alt kan 
brukes bortsett fra fotopapir.

Rammelim kan kjøpes fra Danmark 
www.pink-in.dk
www.spektrumtextil.dk
Eller i Norge: www.lillegitte.blogspot.com 


