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Jak zarámovat výšivku ve vyšívací rám-tamborek? 

Výšivky, které tvoříme, jsou zpravidla menších rozměrů. Takový malý vzor ani není potřeba zarámovat do 
obvyklého rámu. Stačí ho pouze připevnit do rámu-tamborku (vyšívací kruh) a takto získáme hotový 
obrázek, a není to nákladné. Chcete být nejlepší v zarámování svých obrázků? Přečtěte si náš kurz! 



Před tím, než vůbec začneme vyšívat obrázek, který 
chceme dát do rámu-tamborku, je dobré výšivku 
rozplánovat, tak aby kolem výšivky bylo dostatek 
kanavy pro připevnění do rámu-tamborku. 
Navrhujeme výšivku na Aidě, protože kanava je dost 
pevná pro tento typ zarámování.

Druhy rámu-tamborku
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- kulaté nebo oválné
- čtvercové nebo obdélníkové

Na trhu můžete najít různé tvary a materiály, ze 
kterých jsou rámy-tamborky vyrobeny:

- dřevěné nebo plastové

Barva a velikost

- velikosti výšivky
- barevnosti obrázku (tmavší podtrhuje kontrast mezi 
výšivkou a zarámováním)

Barvu a šířku rámu je třeba přizpůsobit k:

- vlastnímu pohledu
- barevnosti vnitřku

Před zarámováním

vyšívací rámeček kulatý 
(AC 8803-01) - 15 cm
(AC 8803-02) - 17 cm
(AC 8803-03) - 20 cm
(AC 8803-04) - 22 cm

Doporučujeme rámy-tamborky, které si můžete 
koupit na internetové stránce . www.coricamo.cz
Navštivte nás!

vyšívací rám-tamborek kulatý  
(podobný dřevu)

vyšívací rám-tamborek oválný
(podobný dřevu)

vyšívací rám-tamborek obdélníkový
(podobný dřevu)

(915-01) - 6,5 cm
(915-02) - 10,5 cm
(915-03) - 13 cm
(915-04) - 17,5 cm
(915-05) - 20,5 cm
(915-06) - 15,5 cm

(915-51) - 6,5 x 8,5 cm
(915-52) - 10 x 13,5 cm
(915-53) - 13 x 17,5 cm
(915-54) - 20 x 26 cm

(AC 8913-01) - 10 x 10 cm
(AC 8913-02) - 15 x 15 cm
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Budeme potřebovat:
- výšivku na Aidě
- rám-tamborek
- nůžky
- jehlu a niť

Zarámování krok za krokem

1. Výšivku si položíme na ručník a žehlíme zadní 
stranu.

2. Rám-tamborek rozložíme na části.

3. Hrubší obruč přiložíme ke přední straně výšivky. 

4. Otočíme na zadní stranu, všechno držíme 
pohromadě a silně tlačíme na vnitřní prsten, až 
zacvakne do středu vnější obruče.

5. Kanavu hodně natahujeme a narovnáváme na 
rámu-tamborku. Přišroubujeme přívěšek.

Přednosti dřevěného rámu-tamborku:
- dřevo je přírodním a ekologickým materiálem
- můžete ho namalovat např. akrylovými barvami na 

jakoukoliv barvu

- mají ozdobný háček, který stačí připevnit

Přednosti plastového rámu-tamborku:
- vnější obruč je elastická (jakoby gumová) a snadno 

se na ní přiloží látka, kterou teprve potom 
natahujeme, jak je třeba



9. Zbylou niti obšijeme okraj kanavy, aby se 
nepárala. Konec niti zajistíme a střihneme.

10. Výšivka je hotová.
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Velikým plusem rámu-tamborku je to, že kdykoliv 
můžeme vyměnit výšivku za jinou. Jestliže je 
zarámována výšivka zaprášena nebo nám již 
připadá nudná, tak ji můžeme vyměnit bez problému 
a nemusíme shánět nic na další rám.

8. Silně stáhneme niť, až do chvíle, kdy bude kanava 
přitažená a pak ji zajistíme uzlíčkem.

7. Asi tak 0,5 cm od okraje prostehujeme dvojitou 
nitkou dokola okraje kanavy.

6. Výšivku otočíme a obstřihneme kanavu na šířku 
př. 2 cm.

Jednoduchá recyklace

Z v e m e  n a  i n t e r n e t o v ý  o b c h o d 
www. , který nabízí široký výběr coricamo.cz
malých a velkých vzorů a sad pro výšivku. 
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