
Hvordan Passepartout kan laves 

1. Mål billedet, der skal sætte i passepartout – ex. 21,0 x 32,0 cm. Det printede billede skæres til med 

en kant på 1-2 cm omkring billedet, som muliggør opklæbning på bagsiden af den færdige 

passepartout. Denne kant medregnes ikke. 

2. Mål kartonen – ex. 30,0 x 40,0 cm. 

3. Beslut billedets placering, og dermed rammens bredde – ex. centreret med samme afstand til top 

og bund (30-21=9:2=4,5 cm) hhv. til venstre og højre (40-32=8:2=4,0 cm). 

4. Læg 0,3 cm til målene på rammen – ex. 4,5+0,3= 4,8 cm i top og bund hhv. 4,0+0,3=4,3 cm til 

venstre og højre. De 0,3 cm er den del af passepartouten, der går ind over billedet på hver af de fire 

sider. Det kan man evt. tage højde for ved beskæring af billedet, der skal printes, så rammen ikke 

kommer til at skjule en væsentlig detalje.  

5. Tegn evt. en skitse med de beregnede mål på et stykke papir. 

6. Skriv målene på kartonens bagside (ex. 4,8 cm i top og bund hhv. 4,3 cm i venstre og højre side), så 

er man sikker på hvad der skal indstilles og derefter skæres efter. 

7. Indstil maskinen med det første mål – ex. 4,8 cm til skæring i top og bund af kartonen. 

8. Læg kartonen med bagsiden op i maskinen. 

9. Tegn streger på bagsiden af kartonen – følg maskinens lineal tæt. Tegn stregerne længere end 

billedets mål, så de går ud over hjørnerne. Justér målene på maskinen til venstre og højre side af 

rammen (ex. 4,3 cm) og tegn også disse to streger. Ved at tegne længere streger end nødvendigt for 

at skære, er der noget at styre efter, når billedet skal fastgøres. [Se illustration på næste side] 

10. Tjek at stregerne passer med billedet. 

11. Skær i stregerne på kartonens bagside. Skær sider med samme afstand efter hinanden, så skal 

maskinens indstillinger ændres så få gange som muligt. Vær præcis: Ved start skal den hvide streg 

på knivholderen placeres præcist på den tegnede streg. Pres kniven ned i kartonen og skub den 

langsomt mod den modsatte streg på kartonen. Stop når stregerne på knivholder og karton igen er 

ud for hinanden. 

12. Hvis et hjørne ikke vil slippe, så brug en skalpel til at skære det fri. Hvis du hiver/river ødelægges 

hjørnet. 

13. Placér billedet i den færdige passepartout. Fastgør evt. billedets overkant med et par cm tape 

(englehud), for at sikre korrekt placering i rammen inden endelig påklæbning af billedet. 

14. Fastgør billedet i den færdige passepartout. Brug englehud til at fastgøre billedets 4 kanter. 

Englehud kan let fjernes uden at beskadige billede og passepartout. Da englehud evt. kan løsne sig, 

kan der på langsiderne suppleres med almindelig tape, som både går lidt ind på billedet og lidt ud 

på kartonen.  

Fine – rev. d. 2022-01-07 



 


