
 
  



Rama in dina favoritmotiv: bildram av träpärlor 

Bildramen är ett mångsidigt tillbehör för ditt hem: det genomskinliga höljet skyddar 
älskade familjefoton, konstnärliga teckningar eller högkvalitativa tryck. Skäl nog att 
med lite tålamod förvandla detta praktiska vardagsföremål till ett personligt 
pyssel! 

Dessa pysselinstruktioner visar hur man uppgraderar en ram med träpärlor. För 
detta bör din valda bildram ha kanter som är tillräckligt breda för att du enkelt ska 
kunna klistra fast de pärlor du väljer. Den bör också matcha färgen på pärlorna, 
eftersom den limmade ytan mellan dem kommer att synas lite grann. För att se till 
att träpärlornas hål inte syns och att det blir så enhetliga pärlrader som möjligt trär 
vi dem på ett färgmatchande snöre. 

Eftersom du kommer att arbeta med limpistol rekommenderar vi att du använder 
ett pysselunderlägg under limprocessen. Ta även fram hushållspapper, näsdukar 
eller liknande. Eftersom de varma limtrådarna snabbt "får eget liv" när man arbetar, 
är det också en bra idé att bära gamla eller slitna kläder som tål några fläckar. Välj 
även limpinnar vars lim blir transparent när det torkar. 

Ge dig själv en eftermiddag för detta pysselprojekt. Ett mycket snabbare pyssel är 
den populära nappkedjan med namn. Schnullerkettenladen har även andra 
pysselinstruktioner för tillbehör till hemmet. Oavsett vilken av 
pysselinstruktionerna du väljer: Vi hoppas att du har kul när du pysslar! 

Du behöver detta pysselmaterial för en bildram med träpärlor: 
 

 

o 1 bildram 

o färgglada träpärlor 

o färgglada motivpärlor 

o om så önskas, bokstavstärningar 

o snöre (PP-snöre eller satängsnöre) 

  



Du behöver dessa verktyg: 

 

  
 

 

Sax Tändare Limpistol Pincett 

 

Pysselinstruktioner 

Steg 1: Experimentera med träpärlorna 
 

 

Har du den bildram som du tänker dekorera framför dig? Underbart! Då kan du bli 
riktigt kreativ: välj dina träpärlor och fundera ut din alldeles personliga design. Du 
kan till exempel använda olika färger, motivpärlor och pärlstorlekar. Det är helt upp 
till dig. 

För att testa om ditt val av pärlor matchar storleken på ramen lägger du först ut en 
tillräckligt lång bit snöre. Smält försiktigt snörändarna med en tändare. Detta gör så 
att snöret inte kan fransa sig och att det blir lättare att trä på pärlorna. 

Trä på träpärlorna. Testa om antalet pärlor är korrekt genom att lägga dem på 
bildramen. 

  



Steg 2: Limning med limpistol 
 

 

Nu förbereder vi oss för att arbeta med limpistolen: Placera ett pysselunderlägg 
på bordet och öppna fönstret om det behövs på grund av ångorna från det varma 
limmet. Ha hushållspapper, näsdukar eller liknande redo. Sätt på den limpistolen 
och vänta tills limmet har blivit flytande. 

Testa först på pysselunderlaget hur det varma limmet beter sig. Försök att få en 
känsla för hur man gör så rena limpunkter som möjligt. 

Det är bäst att dra av testpärlorna från steg 1 från snöret tills det bara är några kvar. 
På så sätt får du mer plats att limma utan kladd. 

Nu går vi från teori till praktik: Ta den första pärlan och sätt på en klick varmt lim. 
Tryck på den på bildramen med fingrarna (om det är för mycket lim kan du använda 
en pincett) i ca 20 sekunder. Om överflödigt lim rinner ut under pärlan, torka bort 
det så snart som möjligt med hushållspapper eller näsdukar när det fortfarande är 
flytande. Du kan även i undantagsfall ta bort lim som redan torkat något, men det 
blir inte lika snyggt. 

Limma sedan tålmodigt fast pärla efter pärla med det varma limmet – med undantag 
för den sista träpärlan. 

  



Steg 3: Den sista träpärlan 
 

 

Har du lyckats att limma fast alla pärlor utom den sista pärlan? Super! Då är den 

svåraste delen avklarad. Trä på den allra sista träpärlan. Korta snörändarna till ca 1 

cm. Smält dem igen med tändaren. Skjut nu snörändarna antingen in genom de 

intilliggande pärlorna eller mellan dem. En pincett kan vara till hjälp. 

Steg 4: Färdigställandet 
 

 

Limma slutligen fast den sista pärlan. Om det behövs kan du också fästa 
snörändarna med lim om de ligger mellan pärlorna. 

Det är fixat: din DIY-bildram med träpärlor är klar. Nu är det bara att ställa eller 
hänga upp den och njuta av hur fin den blev! 
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Fler DIY instruktioner från Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 

https://schnullerkettenladen.de/se/
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https://schnullerkettenladen.de/se/pysselbeskrivni-gar-for-baby-barn-och-vardagsaccessoarer

