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Jak oprawić haft w ramkotamborek? 

Haft, który tworzymy, jest dość często niewielkich rozmiarów. Taki mały wzorek nie zawsze wymaga 
oprawy w tradycyjną ramkę. Czasem wystarczy po prostu zamontować go do ramkotamborka i w ten 
sposób zyskujemy gotowy obraz, nie ponosząc dużych kosztów. Chcesz być mistrzem w oprawianiu 
swoich obrazów? Przeczytaj nasz kurs!



Zanim w ogóle zaczniemy haftować obrazek, który 
chcemy oprawić w ramkotamborek, warto tak 
zaplanować haft, aby wokół była wystarczająca ilość 
kanwy do zamontowania ramkotamborka. 
Sugerujemy haft na Aidzie, ponieważ kanwa jest 
zbyt sztywna do takiego typu oprawy. 

Rodzaje ramkotamborków
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- okrągłe lub owalne

- drewniane lub plastikowe

Na rynku można znaleźć najróżniejsze kształty 
i materiały, z jakich zrobione są ramkotamborki:

- kwadratowe lub prostokątne

Kolor i wielkość

Kolor i szerokość ramki należy dostosować do:

- kolorystyki obrazka (ciemniejszy podkreśla 
kontrast między haftem a oprawą)

- wielkości haftu

- kolorystyki wnętrza
- własnych upodobań

Przed oprawieniem

tamborek okrągły drewniany 
(AC 8803-01) - 15 cm
(AC 8803-02) - 17 cm
(AC 8803-03) - 20 cm
(AC 8803-04) - 22 cm

Polecamy ramkotamborki, które można kupić na 
stronie internetowej . www.coricamo.pl
Zapraszamy!

ramkotamborek okrągły plastikowy 
(imitacja drewna)

ramkotamborek owalny plastikowy 
(imitacja drewna)

ramkotamborek kwadratowy plastikowy 
(imitacja drewna)

(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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- nożyczki

Potrzebne materiały:
- haft na Aidzie

- igła i nitka

- ramkotamborek

Oprawa krok po kroku

1. Haft kładziemy na ręczniku i prasujemy na lewej 
stronie.

2. Ramkotamborek rozkładamy na części.

3. Grubszą obręcz przykładamy z prawej strony 
haftu.

4. Obracamy na lewą stronę, trzymając wszystko 
razem i mocno wciskamy wewnętrzny pierścień, aż 
wskoczy w środek zewnętrznej obręczy.

5. Kanwę naciągamy mocno i wyrównujemy na 
tamborku. Wkręcamy zawieszkę.

- drewno jest materiałem naturalnym i 
ekologicznym

Zalety ramkotamborków plastikowych:

- można je malować np. farbami akrylowymi na 
dowolny kolor

- zewnętrzna obręcz jest elastyczna (jakby gumowa) 
przez co łatwo jest nałożyć na nie tkaninę i ją potem 
odpowiednio naciągnąć

Zalety ramkotamborków drewnianych:

- mają ozdobny wieszaczek, który wystarczy wkręcić



9. Pozostałą nitką obrębiamy kanwę tak, aby się nie 
pruła. Koniec nitki zabezpieczamy i obcinamy.

10. Haft jest gotowy do zawieszenia.
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Dużą zaletą ramkotamborków jest to, że w każdej 
chwili można wymienić haft na inny. Jeśli obecnie 
zamontowany haft jest już zakurzony lub po prostu 
znudził nam się, to bez problemu możemy to zrobić 
nie wydając nic na kolejną ramkę.

8. Ściągamy nitkę mocno, aż do momentu 
przyciągnięcia kanwy i zabezpieczamy ją supełkiem.

7. Ok. 0,5 cm od brzegu fastrygujemy podwójną 
nitką dookoła brzegu kanwy.

6. Odwracamy haft i obcinamy kanwę na szer. 
ok. 2 cm.

Łatwy recykling

Zapraszamy do  sk lepu  in te rne towego 
www.coricamo.pl, który oferuje duży wybór 
małych i dużych wzorów i  zestawów do haftu.
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