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Mønsterbygging: Prosess og bilder 

Finn et symbol fra samisk ornamentikk. I denne oppgaven er det tatt utgangspunkt i solsymbolet på 

en runebomme. Solsymbolet i samisk ornamentikk er ofte en rombeform med fire linjer som går ut 

fra hvert hjørne i romben. Symbolet kan 

variere. De fire linjene representerer de 

fire verdenshjørner.  

 

 

 

Bildet av runebomma er hentet fra 

www.saivu.com 

 

Stiliser/forenkle formen. Prøv deg fram med dette ved å tegne for hånd. På denne måten får du din 

egen vri på elementet, slik at du unngår direkte kopiering. Det gjør det også lettere å jobbe med i 

Gimp. I denne oppgaven er det valgt å tolke rombeformen som et kvadrat som roteres på slik at man 

får en rombeform. 

 

 

 

 

Nå har du to valg: enten skanne inn ditt motiv og hent det opp i Gimp, eller tegne rett inn i Gimp. 

Dette beror på hvor komplisert elementet ditt er. I denne oppgaven er det valgt å tegne rett inn i 

Gimp fordi motivet er veldig stilisert.  

 

En veldig viktig del av mønsterbyggingprosessen er å finne et motiv som gjør at det er mulig å skjære 

ut sjablonger uten at de deler som ikke skal skjæres ut holder seg i sjablongen. Se side 5. 

 

 

 

 

 

Solsymbol 
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Mønsterbygging i Gimp 

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.  

Programmet åpner flere vinduer: 

- VERKTØYKASSEN (Toolbox). Viser menyen for programmets hovedfunksjoner. Under 

Verktøykassen finner du alternativer for funksjoner for hvert verktøy. 

- BILDERAMME MED BILDEMENY. Hvert bilde som åpnes i GIMP vises i eget bildevindu med 

bildemeny.  GIMP kan åpne flere bildevinduer. FIL, REDIGER, VELG, VIS, BILDE, LAG, FARGE, 

VERKTØY, FILTER, VINDUER og HJELP er de valgene du har på bildemenyen. Under disse har 

du mange undermenyer. 

- HØYREMENYEN, PALETTDOKK. Øverst: Lag, kanaler, baner og angrehistorikk. Under: pensel, 

mønster, gradient 

Alle vinduene kan du dra i og tilpasse størrelse som du vil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verktøykasse bildemeny høyremeny 
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Gå til FIL i BILDEMENYEN og velg NY (hurtigtast SHIFT 

+ N). Et nytt vindu dukker opp. I øverste 

nedtrekksmeny under MALER (Template) velger du 

den forhåndsinnstilte malen for A4 (300ppi). Da vil 

det bli riktig format i forhold til utskrift av sjablong.  

Trykk Ok. Nå skal du ha en hvit, ny bilderamme foran 

deg. 

For å gjøre det enklere for deg å plassere objekter 

horisontalt/vertikalt, setter du inn et rutenett i 

bildet. Rutenettet vil bare fungere som hjelpelinjer 

for deg mens du jobber i Gimp, det vil ikke vises på 

en utskrift. 

 

Velg VIS i BILDEMENYEN (View) og velg VIS 

RUTENETT (Show grid). Nå vil du oppdage at 

rutenettet er så tett at det er vanskelig å se det. Velg 

BILDE og STILL INN RUTENETT. I vinduet som dukker 

opp, velger du under MELLOMROM (Spacing) 100 i 

bredde og høyde og under PIKSLER velger du ”mm” 

(millimeter). 

Trykk OK. 

 

Før du begynner å tegne, velger du å tegne i et nytt lag og ikke 

rett på bakgrunnslaget. På denne måten kan du flytte rundt på 

laget ditt, uavhengig av hvordan bakgrunnen er. Bakgrunnen 

er alltid forhåndsinnstilt som hvit, nye lag er forhåndsinnstilt 

som gjennomsiktige. Har du mange lag, gjør dette at du kan 

”se” gjennom alle lagene, akkurat som transparentark.  

Sørg for at du står i LAG-menyen i HØYREMENYEN (Ikon med 

hvite ark). 

Klikk på ikonet med det hvite arket. 

I vinduet som dukker opp nå, er det forhåndsvalgt på 

gjennomsiktighet, trykk bare OK. 

 

Sørg for at du står i det nye laget ved å klikke til høyre for der det står ”Nytt lag” i høyremenyen. Nå 

kan du begynne å tegne! 
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For å få en firkant, velger du i VERKTØYKASSEN ikonet med 

en firkant, REKTANGELUTVALG. Klikk ca. midt i bildet og dra 

til et kvadrat med tre ruter x3. Du kan endre størrelsen på 

firkanten ved å dra i en av de fire boksene i hvert hjørne. 

Bruk rutenettet og prøv å treffe akkurat på streken. Det er 

enklere hvis du zoomer inn ved å velge for eksempel 50 % i 

nedtrekksmenyen under bildet. 

 

 

 

 

For å få tykkere kanter rundt firkanten, skal vi trekke fra en mindre firkant inni firkanten. Hold CTRL-

knappen inne mens du lager et mindre kvadrat inni kvadratet.  

Velg ikonet med et 

malespann, 

VERKTØY FOR FYLL 

i VERKTØYKASSEN 

og klikk i rommet 

mellom de to 

kvadratene. 

Kvadratet blir fylt 

med den 

forhåndsinnstilte 

fargen, sort. 

 

Nå skal du lage de fire linjene som går ut fra firkanten (de fire verdenshjørner). Klikk på ikonet 

MALERPENSEL i VERKTØYKASSEN, og i undermenyen til verktøykassen klikker du på PENSEL og velger 

penselstørrelse 17 (Circle 17). Får du ikke til å lage en linje, er det mulig at firkanten din fortsatt er 

markert (de stiplede linjene rundt), det vil si at du jobber kun inni det markerte området, altså inni 

den sorte firkanten. Klikk på VELG og INGEN, da går markeringen bort. 

 

 

 

 

 

Tips: Ved først å klikke i et av hjørnene med musa, for så å holde inn SHIFT-knappen mens du 

lager en linje, får du helt rette linjer! 

Tips: Ved å lage veggene og linjene tykkere enn i dette eksempelet, er det lettere å skjære ut i 

etterkant. 
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Det er mulig du må zoome litt ut for å få så lang linje du vil ha. I dette eksempelet trekkes linjen ut til 

mellom tre ruter. Fortsett slik på alle fire hjørnene. Når du zoomer ut igjen, ser figuren din ut noe 

som dette: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du tenker deg at du skal skjære ut en sjablong slik figuren er nå, vil du skjære i det svarte. Men, 

skjærer du i den svarte firkanten, vil midten av firkanten ”falle” ut. Du må derfor lage små ”broer” 

slik at den ikke vil falle ut. Skal du gjenta dette mønsteret flere ganger, kan du tenke deg at det blir 

flere plasser hvor hele deler ”faller” ut. Derfor lager vi ”broer” på linjene også. Det blir som et ekstra 

dekorativt element. Finn punkter du vil lage broer på. 

Her er det valgt å gjøre det symmetrisk ved å finne 

midten på firkanten og linjene.  

 

Velg VISKELÆR-ikonet og visk på linjene der broene 

skal være. Zoom inn. Bruk hjelpelinjene i rutenettet 

og benytt funksjonen med CTRL-tasten for å få rette 

linjer når du visker. Figuren din vil se slik ut: 

Skjærer du ut en sjablong slik den er nå, vil de 

punktene du visket bort holde firkanten på plass. 

 

Tips: Er figuren din for mye mot den ene 

siden av arket slik at du ikke får lange nok 

linjer ut fra firkanten, flytt rundt på det 

aktive laget ved å trykke på ikonet med et 

kors med piler på, FLYTTEVERKTØYET, fra 

VERKTØYKASSEN. 

I undermenyen velger du FLYTT DET AKTIVE 

LAGET, hvis ikke kan du risikere å flytte 

bakgrunnen. 
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Nå skal du velge ikonet med skalpellen på, 

BESKJÆRINGSVERKTØY (Crop Tool) og dra 

rundt figuren slik at alle hjørnene blir like. 

Bruk rutenettet her også. Dra i hjørnene 

slik du gjorde med rektangelverktøyet til 

du blir fornøyd. Klikk på ENTER-tasten og 

bildet ditt er beskjært. 

 

 

 

 

 

For å være sikker på at du ikke mister arbeidet ditt, er det lurt å lagre underveis. Når vi ikke er ferdig 

med et bilde og kommer til å jobbe videre med det, er det lurt å lagre det i Gimps egen fil, xcf. Klikk 

på FIL og LAGRE SOM (CTRL + SHIFT + S) og i det nye vinduet som dukker opp, finner du fram til en 

mappe hvor du vil lagre produktet. Finn et passende navn og lagre som, for eksempel: firkant1.xcf.  

Sørg for at du fortsatt står i det nye laget og ikke på bakgrunnslaget. Klikk på REDIGER og KOPIER eller 

bruk hurtigtastene CTRL + C. Klikk på FIL og NY (CTRL + N) og velg samme mal som sist, A4 (300ppi). 

Velg at rutenettet skal vises her også, og gi den samme innstillingen som sist. Nå skal du lime inn 

figuren du kopierte i det nye bildet. Klikk REDIGER og LIM INN eller bruk hurtigtastene CTRL + V. 

Nå vil figuren din limes inn som et nytt lag i bildet. Men du vil 

oppdage at det er litt annerledes enn sist, fordi det i høyremenyen 

din står FLYTENDE LAG og ikke nytt lag. 

For at det flytende laget skal bli et nytt lag, klikker du på det hvite 

arket for nytt lag. 

Tips: Angrer du på noe, kan du 

klikke REDIGER og ANGRE, eller 

bruk hurtigtastene CTRL + Z.  
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Så kan du plassere figuren din der du vil på 

arket. Bruk FLYTTEVERKTØY. Tenk at det bør 

være litt luft rundt, slik at når du trykker med 

maling, vil det ikke komme utenfor sjablongen. 

For å få samme figur flere ganger, kan du gjenta 

operasjonen eller bare trykke REDIGER og LIM 

INN (CTRL + V). Programmet limer inn det siste 

du kopierte. Nå kan du leke deg ved å lage et 

mønster ved hjelp av FLYTTEVERKTØYET. Sørg 

for å stå i riktig lag når du flytter figurene. Bruk 

rutenettet bevisst.  

 

For at figuren din skal få rombeform, begynner vi på et nytt ark, FIL> Ny> Mal> A4(300ppi). Sett inn 

rutenett og endre størrelse. Du kan også minske størrelsen på rutenettet til for eks. 50 mm. Da får du 

et enda mer detaljert rutenett å følge.  

Gå tilbake til originalfiguren og kopier bildet. Lim 

det inn i det nye bildet, slik som sist. Når bildet har 

lagt seg som et nytt lag, klikker du på ikonet for å 

rotere, ROTERINGSVERKTØY. Klikk inn i bildet, og et 

vindu dukker opp. 

 I menyen for VINKEL skriver du inn 45 (for 45 

grader), og klikk på ROTER. 

 

Nå vil firkanten blitt rombeformet, og du har en ny 

figur.  

 

 

 

Mønster1 
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Kopier laget ved å klikke på det lille ikonet med to like 

ark på i HØYREMENYEN din. 

 

 

 

Det nye kopierte (duplikerte) laget vil legge seg over 

det første laget. Bruk FLYTTEVERKTØY og flytt rund på 

lagene. Sørg for at du står i riktig lag når du flytter.  

Lek deg fram til et mønster du liker! 

 

I bildet Mønster 3 kan du tenke deg at bildet Mønster 2 er lagt over og forskjøvet en gang. Du 

behøver derfor ikke å lage et så avansert mønster, du kan holde deg til Mønster 2 og heller 

eksperimentere mens du trykker med farge. Det blir altfor mye å skjære ut. 

Hva om du trykker Mønster 1 (s.7) over Mønster 2? 

Skriv ut de to mønstrene dine på transparenter. Lag gjerne 2 kopier av hver. Legg de over hverandre 

og lek deg fram til et mønster du liker: 

Mønster 2 Mønster 3 
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Sjablong 1 Sjablong 2 
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Sjablongtrykk på tekstil 

Nå skal du skjære ut sjablongene dine. Dette krever nøyaktighet, forsiktighet og tålmodighet, og jo 

tynnere linjene i sjablongen er, jo vanskeligere er det. Transparentarkene tåler ikke mye, men 

fordelen med disse arkene er at de kan brukes flere ganger. 

Du behøver:  

- Skjærematte 

- Tapetkniv 

- Linjal (helst gjennomsiktig) 

- Tape (til å holde sjablongene på plass) 

Hold linjalen godt ned i underlaget. 

Før knivbladet langs linjalen. Dette 

kan være litt vanskelig til å begynne 

med. Det kan være lurt å øve seg 

på et annet ark først. Pass på å ikke 

føre kniven for langt. Du kan bruke 

teip for å rette opp småfeil. 

 

 

 

Når sjablongene er skjært ut, er det lurt å starte med et prøvetrykk. 

Du behøver: 

- Bomull/lin-lerret 

- Saks 

- Teip og/eller knappenåler (dette kommer an på hva slags underlag du har) 

- Strykejern 

- Pigmentfarger for tekstil 

- Svamp  
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Alle nye tekstiler bør vaskes før bruk for å få bort kjemikalier og lignende. Da vil fargen også sitte 

bedre. 

Start med å stryke tekstilet. Det gir et jevnere tekstiltrykk. 

Klipp/riv opp en passende bit til å prøvetrykke på. 

Fest tekstilbiten til underlaget: har du ikke 

annet enn selve bordet, teiper du tekstilet 

fast. Har du trykkebord (for eksempel en 

hard gummimadrass med plasttrekk over), 

fester du tekstilet fast med knappenåler. 

 

Start med hjørnene først, så midten. Det 

skal være ganske stramt. 

 

Fest sjablongen med teip over tekstilbiten. 

Skjær av en liten bit av en svamp. Ta litt på 

svampen med den fargen du vil ha. Det kan 

være lurt å finne fram til farger ved å sette  

tubene/boksene opp mot hverandre. Ha 

dette klart før du begynner. 

Start alltid med den lyseste fargen først! 

Trykk forsiktig med svampen over 

sjablongen din, sørg for at du får med alle 

steder det er skjært ut.  

Fjern forsiktig sjablongen og vask den 

varsomt. La den tørke. La trykket ditt tørke 

før du begynner med neste lag. 

Fungerer sjablongen din? Fungerer 

trykketeknikken din?  
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Hvis fargen ”blør” mye utover, kan det være 

du har for mye farge på med en gang, og 

kanskje du trykker for hardt.  

Samtidig er det sjarmerende med litt feil, at 

man ser at det er håndarbeid og ikke 

maskintrykk. 

Her er begge sjablongene brukt. 

 

 

 

Her er sjablong 1 brukt to ganger og sjablong 2 

brukt 1 gang. 

 

 

 

 

Med andre farger. 

 

 

 

 

 

 

Videre kan du leke deg med å lage et sammenhengende mønster (rapport) over en større flate. 

Din tur til å prøve! 


