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MAMMATEMA 
 

 

 

Vad behövs? Ramberlocker, bubble caps, kedjor, motringar, nyckelringar, tänger, trälim, 

tidningar, nagellack, saxar, tandpetare, glitter. 

 

Ramberlocker och andra smyckestillbehör finns på internet, t ex på hilmaspyssel.se eller 

smyckestillbehör.se. Vi har använt bubble caps, färdiga, genomskinliga ”bubblor” av resin, 

för att täcka bildsmycken. De har klister på baksidan och finns i flera olika former och 

storlekar, anpassade till ramberlockerna. Detta är ett enklare och snabbare sätt än att gjuta 

in sina smycken med epoxyresin. Tänk dock på att bubble caps kräver en ganska slät bild – 

inte så lämpligt att jobba med pärlor och liknande, med andra ord. 

Att själv blanda resin och härdare kräver noggrannhet (och lite övning) – resultatet blir 

glasklart, men det tar ett dygn innan smycket har härdat. Epoxyresin och härdare finns bl a 

på slojddetaljer.se. Instruktionsfilmer brukar finnas hos försäljare eller på Youtube. 
 

Gör så här: 
 
Nagellack är jättebra när man ska göra smycken. 

Man kan göra mönster och få en marmorerad 

effekt med hjälp av en tandpetare. Vill man ha 

mamma-dottertema kan man t ex utgå ifrån 

mammas favoritfärg. 

Man kan också måla en bakgrund med nagellack 

och sedan klippa ut bokstäver/ord och klistra på.  

Plocka fram material och sätt igång. En motring 

behövs om berlockens hål är för litet för en 

kedja. Sätt dit en ring att trä kedjan i. 

Mammor & döttrar – att utforska kvinnlig identitet                                        BILD 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209490638775447&set=gm.701528443346221&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209490638775447&set=gm.701528443346221&type=3&ifg=1


    

  

 

Bildsmycke. För att göra ett bildsmycke med hjälp av 

ett foto eller en text (t ex ett SMS) behöver storleken 

stämma med den ramberlock man valt. Mät och skriv 

ut. Det går bra både att skriva ut på fotopapper eller 

vanligt papper. 

Istället för att använda nagellack som bakgrundsfärg i 

berlocken, kan man måla med akrylfärg eller klippa ut 

en färgruta ur en tidning och klistra dit. Låt torka och 

dekorera sedan med ord och bilder som klipps ur 

tidningar och limmas på plats.  

                                        

Ringar, halsband, nyckelringar – allt är 

möjligt. Klipp och klistra, låt torka och 

tryck fast en bubble cap.  

Inspiration finns på bilderna. Fler tips på 

texter: 

WOW is MOM upside down 

Jag är bäst – det har jag ärvt från min 

dotter 

Batman Spiderman Superman Mamman 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

Sångtexter kan också vara en inspiration. Förslag på mammalåtar finns i bildövningen 

Illustrera en låttext. 

Varför inte inspireras av ett foto?  

Gör ett bildsmycke av ett foto av mamma t ex. 

 

 

 

Eller också kan man göra som Anna i en av våra tjejgrupper. Hon funderade lite och kom 

fram till en sak som hon och mamma har gemensamt: de tycker båda mycket om fjärilar.  

Så hon ritade och färglade två fjärilar, en till sig  

själv och en till sin mamma. Den ena blev ett 

hänge i krympplast, den andra ett bildsmycke i  

en ramberlock. 

 

 

 

 

 

 


