
Gör din egen souvenir! 

1. Bildöverföring med lim 

Du behöver: 

- Bottenmaterial av ditt eget val (t.ex. kartong, tyg eller papper) 

- Färgpennor eller målfärger (tuscher, pennor, akrylfärg, vattenfärger) 

- Svartvita bilder (utskrifter eller t.ex. tidningsurklipp) 

- Erikeeper universallim 

- Fön 

- Matolja 

- Pensel 

- Hushållspapper 

Arbetsordning: 

1. Välj ditt bottenmaterial 

Botten för bildöverföring kan vara styv kartong, papper, en fanerskiva, tyg eller varför inte en 

slät sten. Gör modigt försök på olika bottenmaterial. 

2. Måla eller färglägg ditt botten 

Du kan måla eller färglägga ditt valda botten men färgpennor, täckfärger, akrylfärger eller andra 

färger, beroende på ditt bottenmaterial. 

3. Limma din bild på det valda bottnet. 

Välj svartvita bilder från tidskrifter, reklamer eller böcker som du får klippa i. Du kan också 

använda svartvita laserutskrifter. Bred ut Erikeeper universallim med en pensel på den valda 

bildens bildsida. Undvik att få lim på avigsidan av pappret. Tryck noga och bestämt ner den 

limmade bilden mot botten. 

4. Låt torka ett dygn. 

 



5. Gnid försiktigt fram bilden 

Ta fram arbetet efter en skön nattsömn. Fukta baksidan av den limmade bilden försiktigt och 

gnid ytan lätt med fingertopparna. Den limmade bildens pappersbakgrund gnids bort och bilden 

blir sakta men säkert synlig. 

6. Torka bilden 

Torka bilden med en fön och du märker att ytan grånar. 

7. Olja bilden med matolja 

Ta en pensel och lite matolja och pensla oljan på den limmade bildytan. Torka sedan den oljade 

ytan med hushållspapper. 

8. Slutför projektet 

Om du vill kan du ytterligare färglägga eller måla ditt konstverk. 

 

2. Bildöverföring med tejp 

Du behöver: 

- Bilder (t.ex. ur tidskrifter eller reklamer) 

- Genomskinligt packningstejp 

- Fön 

- Matolja 

- Pensel 

- Hushållspapper 

- Bottenmaterial för den färdiga tejpöverföringen (t.ex. en gammal tallrik eller en glasburk) 

Arbetsordning: 

1. Välj bilder 

Klipp ut bilder ur tidskrifter, reklamer, serietidningar eller böcker som du får klippa i. Du kan 

också använda egna laserutskrifter. 



2. Tejpa bilden 

Välj dina bilder och tejpa över bildsidan med förpackningstejp så att tejpets kanter överlappar en 

aning. 

3. Lossa den tejpade bilden från bordsytan och vänd om den. 

4. Gnid försiktigt fram bilden 

Fukta den tejpade bildens baksida lätt med vatten och gnid försiktigt. Bakgrundspappret slits 

sakta bort. Se upp för att gnida för mycket! 

5. Torka bilden 

Torka samma yta med en fön och du märker att bilden blir ljusare, för att det ännu finns 

pappersfibrer på tejpytan. 

6. Olja bilden med matolja 

Ta lite matolja och pensla bildytan med den, så blir bilden klarare. Torka den oljade ytan med 

hushållspapper. 

7. Fäst din bild på din valda yta 

Du kan fästa den tejpöverförda bilden finurligt på en gammal tallrik, i fönstret, på en glasburk 

eller på andra föremål. 

 

 


