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Kuffert 
 

 
 

Præsentation: 

Jeg har i laaaaaang tid overvejet at investere i et dies sæt til små kufferter. 

Men fordi jeg på nuværende tidspunkt stadig forsøger at holde mit købestop, samt lever efter mantraen 

”brug hvad du har” besluttede jeg mig for at prøve at lave en kuffert ved hjælp af de ting jeg havde i 

forvejen. 

 

Disse fine kufferter med ca. mål på 13,8x9,5x3cm er der derfor nu lavet en vejledning til. 

Til disse kufferter har jeg udelukkende benyttet dies fra hobbyboden. Gittes eget design. 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 
 
Strips (Den mindste er benyttet i vejledningen): GITTE'S EGNE DIE DESIGNS - STRIPS LODRET 
 

Afrundet rektangler: GITTE'S EGNE DIE DESIGNS - RUNDEDE REKTANGLER & FLAG 
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Lav følgende dele: 

Sidestykker: 

Farve: kuffertens basisfarve 

Die: ingen 

Skær: 2 stykker karton med målene 10cm 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 den lange side, der hvor falselinjerne mødes. (se evt billed 2) 

 

  

Bund: 

Farve: kuffertens basisfarve 

Die: ingen 

Skær: 1 stykke karton med målene 13cm x 5 cm 

Fals: 1cm fra kanten på de to lange sider. 
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Hjørner og spænder: 

Farve: metallic karton 

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

        Afrundet rektangler: GITTE'S EGNE DIE DESIGNS - RUNDEDE REKTANGLER & FLAG 
 
Skær: 2 tillykke dies 

           1 stykke (evt 2 stykker, hvis du ønsker hjørner på både forside og bagsiden af din kuffert) 

           hvor du bruger de 2 afrundet rektangler på samme tid, således af du får en ramme. 

  

Klip/skær: Skær hjørnerne af rammen. Så de har den ønskede længde. (På den brune kuffert er de skåret af  

                   ved 1,5cm og på den blå er de skåret af ved 2cm) 

                   Klip de 2 tillykke diecuts til som på billedet herunder, for at lave de 2 spænder. 
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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 
 

 

Stropper og hank: 

Farve: kuffertens basisfarve 

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

Skær: 3 stykker  

Fals: Den ene ( og kun den ene) falses ved 2 cm i hver side. Se evt billed herunder med de grønne streger 

Øvrigt: stropperne til kufferten false ikke endnu. 
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Forside og bagside: 

Farve: kuffertens basisfarve 

Die: Afrundet rektangler: GITTE'S EGNE DIE DESIGNS - RUNDEDE REKTANGLER & FLAG 
 

Skær: 2 stykker med den største afrundede rektangel 

 

Topflappen: 

Farve: kuffertens basisfarve 

Die: ingen 

Skær: 1 stykke karton med målene 13cm x 6 cm 

Fals: ved 1cm og ved 4 cm på den lange led. Se billed herunder af de grønne streger 

Øvrigt: har du en hjørnepunch kan du med fordel afrunde kanterne som vist med grønne cirkler på billedt 

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. Dette 

ses på billedet ved punkt 4. 

 

 

 

 

 



11/06-21 AWI – Kort og scrap Janni Vallentin Nielsen 
 www.awi.dk 

 8 

4. Nu monteres topstykket. Det gøres ved at putte lim på det 1cm bredde stykke. Obs på at limen skal 

ligges på forsiden. Se billedet herunder Påsat flappen på indersiden af kuffertens bagside. 

    
 

5. Monter designpapir på forside og bagside 

 
 

6. Påsæt hjørnerne, som er skåret ud af den sølvfarvet rektangelramme 
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7. Sæt spænderne på de to remme 

 
 

8. Påsæt remmene på kufferten, hvor du ønsker dem. (på den blå kuffert har jeg falset remmene ved 

5,8cm og ved 9 cm.) 

VIGTIGT: der skal kun lim, på det stykke som sættes fast på bagsiden af kufferten. 

 
 

9. Nu påsættes hanken på flappen i toppen af kufferten. Hanken har jeg sat således at der er en cm på 

hver side af enderne. Se evt. billedet herunder, med de grønne streger. Hver af de grønne streger 

er ca. 1 cm. 
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10. Som det sidste påsættes magneter eller velcro på bagsiden af hver strop og på selve kufferten. Se 

evt. de grønne cirkler på billedet herunder. 

 


