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Rygsæk 
 

 
 

Præsentation: 

Det er ikke længe siden jeg lavede et par kufferter med de dies jeg havde i forvejen. 

Inden jeg var færdig med dem, kom der selvfølgelig en ny idé poppende op i mit hoved. Jeg tænkte at hvis 

jeg kunne lave nogle fine kufferter, måtte jeg da også kunne lave nogle små rygsække. Og vupti… det kom 

der disse ud af. 

Vejledningen tager udgangspunkt i rygsækken med stropper, men der kommer undervejs, tips og tricks, 

hvis man ønsker at lave rygsækken med frontlomme på. 

Disse fine rygsække har ca. mål på 13,8x9,5x3cm 

Til disse rygsække har jeg benyttet dies fra hobbyboden (Gittes eget design) og en enkelt fra simple&basics. 

Da det var de dies jeg allerede havde og derfor ikke skulle ud og købe nyt, for at lave dem. 

 

 

Dies benyttet i denne vejledning: 

Tillykke tekst die: GITTE'S EGNE DIE DESIGNS - BLOKSKRIFT TILLYKKE 
 

Afrundet rektangler: GITTE'S EGNE DIE DESIGNS - RUNDEDE REKTANGLER & FLAG 
 
Strips (Den mindste er benyttet i vejledningen): GITTE'S EGNE DIE DESIGNS - STRIPS VANDRET 
 
Oval basis: SIMPLE AND BASIC DIE – DOUBLE PIERCED OVAL 
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Lav følgende dele: 

Sidestykker: 

Farve: taskens basisfarve 

Die: ingen 

Skær: 2 stykker karton med målene 14cm x 5 cm 

Fals: 1cm fra kanten på de to lange sider og den ene korte. Dette gøres på begge. 

Øvrigt: klip 1cm ind på de lange sider, der hvor falselinjerne mødes.  

 

  
 

Bund: 

Farve: taskens basisfarve 

Die: ingen 

Skær: 1 stykke karton med målene 9cm x 5 cm 

Fals: ved 1 og 4 cm på den lange led 
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Skulderstropper og hank: 

Farve: kuffertens basisfarve 

Die: ingen 

Skær: 2 stykker på 15x1cm 

           1 stk. på 7x1cm 

      

 

Forside og Bagside pynt: 

Farve: ønsket designpapir 

Die: Afrundet rektangler: GITTE'S EGNE DIE DESIGNS - RUNDEDE REKTANGLER & FLAG 
 
Skær: 2 stykker designpapir med den mindste af de to afrundet rektangler 
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Forside og bagside: 

Farve: taskens basisfarve 

Die: Afrundet rektangler: GITTE'S EGNE DIE DESIGNS - RUNDEDE REKTANGLER & FLAG 
 
Skær: 2 stykker med den største af de to afrundede rektangeler 

 

 

 

Hjørner 

Farve: metallic karton 

Die: Afrundet rektangler: GITTE'S EGNE DIE DESIGNS - RUNDEDE REKTANGLER & FLAG 
 
Skær: 1 stykke hvor du bruger den største afrundet rektangel 

Klip/skær: Skær hjørnerne af rammen. Så de har den ønskede størrelse.  
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OBS  

Der er i denne vejledning 2 muligheder for topflappen.  

 

Topflappen 1: 

Farve: kuffertens basisfarve 

Die: Afrundet rektangler: GITTE'S EGNE DIE DESIGNS - RUNDEDE REKTANGLER & FLAG 
 
Skær: 1 stykke med den næststørste afrundede rektangel 

Fals: ved 6 cm (stykket som måler 6 cm er den del, der skal være flappen foran på tasken) 

 

 
 

Topflappen 2: 

Farve: kuffertens basisfarve (evt. mønsterpapir og metallickarton) 

Die: Oval basis: SIMPLE AND BASIC DIE – DOUBLE PIERCED OVAL 
 
Skær: 1 stykke med den største oval (den lyselilla) 

           1 stykke med den næststørste oval (designpapiret) 

           1 stykke hvor du bruger den største og næststørste die på samme tid (metallickarton) 

Sæt designpapir og ramme på den lyselilla oval. Herefter falses ovalen på midten, og flappen er klar til at 

blive påsat tasken. 
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OBS  

Der er i denne vejledning 2 muligheder for fronten af tasken.  

Henholdsvis stropper med spænder eller lille frontlomme 

 

Stropper til spænderne:  

Farve: taskens basisfarve 

Die: Strips (Den mindste er benyttet i vejledningen): GITTE'S EGNE DIE DESIGNS - STRIPS VANDRET 

Skær: 2 stykker  

      

 

Spænder: 

Farve: metallic karton 

Die: Tillykke tekst die: GITTE'S EGNE DIE DESIGNS - BLOKSKRIFT TILLYKKE 
 
Skær: 2 tillykke die 

Klip/skær: Klip de 2 tillykke diecuts til som på billedet herunder, for at lave de 2 spænder. 
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Lille frontlomme: 

Farve: taskens basisfarve 

Die: ingen 

Skær: 1 stykke karton med målene 8x5cm (lommen) 

           1 stykke 6x3cm (flap til lommen) 

Fals: lommen falses ved 1cm og 6cm på den korte led. Derudover falses den ved 1cm på den lange led. 

         flappen falses ved 1cm. 

Hvis ønsket: Kan hjørnerne afrundes som på billederne herunder. 

      

 

Nu har du alle delene klar og kan nu gå videre til samlevejledningen herunder. 
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Samlevejledning: 

1. Først påsættes bunden, på forsiden og bagsiden. 

Da jeg har svært ved at beskrive præcis hvor den skal sidde, har jeg forsøgt at vise det på det store 

billede herunder. 
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2. Nu samles siderne og monteres på bunden. 

        
 

 

3. Nu limes siderne fast på forsiden og bagsiden. Herefter har du en æske der er åben i toppen.  

 

 

4. Nu monteres topstykket. Obs på at limen skal ligges på forsiden. Se billedet herunder Påsat flappen 

på indersiden af kuffertens bagside. 
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5. På bagsiden af det ene stykke designpapir, monteres nu topstroppen som vist på billedet herunder 

 

 

6. Herefter påsættes skulderstropperne, som vist på billederne herunder 

         
 

 

7. Påsæt designpapir på forside og bagside 
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8. Påsæt hjørnerne, som er skåret ud af i metallic karton. Brug evt. små klips til at holde dem fast, 

mens de tørrer. 

 
 

9. Sæt spænderne på de to remme 

 
 

10. Påsæt remmene på taskens flap, ligesom vist på billedet herunder 
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11. Som det sidste påsættes magneter eller velcro på bagsiden af hver strop. Se evt. de grønne cirkler 

på billedet herunder. 

 

 

OBS: 

- I punkt 4 kan den rektangulære flap, skiftes ud med den ovale flap, lavet med Simple&Basics 

dies. 

- Punkt 9, 10 og 11 kan udskiftes med den lille lomme, som er beskrevet længere oppe i 

vejledningen. 


