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Æske til Simple & Basic tags 
 

 
 

Præsentation: 

Som jeg tit har nævnt i mine lives, er jeg kæmpe fan af diesne fra Simple & Basic. Specielt hendes tags 

bruger jeg rigtig meget. 

Jeg så forleden én i en gruppe der havde lavet de smukkeste æsker til opbevaring af hendes A6-kort. Og 

tænkte at det kunne være rigtig fint at lave en tilsvarende æske til mine tags. 

Vejledningen her, er kun til æsken i én størrelse. Æsken kan rumme fra 0 til 15 tags, afhængig af mængden 

af pynt på tagsne. 

Størrelsen her passer til tagsne fra Simple & Basic. Dog har jeg tilføjet et kort afsnit til sidst, med lidt tips og 

tricks. Bl.a. at ændre størrelsen på æsken, samt idéer og forslag til personliggørelse af sine æsker. 
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Dies benyttet i denne vejledning: 

Tags: Simple and Basic SBD055 

Tags add-on: Simple and Basic SBD056 

Rektangel: Simple and Basic SBD003 

 

Billedet herover viser tagsne fra Simple and Basic SBD055 

 

 

Billedet herover viser rektanglerne skåret med sættet SBD003 
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Skær følgende dele: 

Indvendig æske: 

Farve: underordnet, men den samme som omslaget 

Die: ingen 

Skær: Et stykke karton med målene 13,6 cm x 9,1 cm 

Fals: 1,5cm fra kanten, hele vejen rundt. 

Øvrigt: afrund hjørnerne og klip 1,5cm ind ved false linjerne på længden 

 

Billedet herover viser den indvendige æske inden den samles. 

 

Billedet herover viser den indvendige æske, efter den er samlet. 
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Omslag: 

Farve: underordnet, men den samme som den indvendige æske 

Die: ingen 

Skær: Et stykke karton med målene 17,5 cm x 12,2 cm 

Fals: på længden af stykket falses der ved 8 cm og 9,5 cm. (Således at man får en ”ryg” på omslaget der 

måler 1,5 cm.) 

 

Billedet herover viser omslaget. 

 

Rektangler (Frivilligt): 

Farve: noget pænt mønsterpapir, eller en flot farve karton. 

Die: Simple and Basic SBD003. Benyt den fjerede største die. 

Skær: 4 stks. 
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Samlevejledning: 

1. Først samles omslaget. 

Det gøres ved at der sættes et rektangel på hver overflade. Både på ydersiden og på indersiden af 

æsken. 

 
 

2. Ønsker man eyelets til at køre båndet igennem, påsættes disse nu. Se billeder herunder, for 

illustration af hvor de påsættes. 
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3. Herefter påsættes den indvendige æske. 

 
 

4. Find noget passende bånd og før rundt om æsken, samt ilæg tags i den indvendige æske. Afslut 

med at binde en fin sløjfe. 

 

 

Tips og tricks: 

• Bånd til æsken: Stort set alt bånd kan bruges. Personligt syntes jeg at det er pænest hvis man 

bruger ét stykke bånd med en bredde på ca. 1 cm. 

Alternativt kan man også benytte 2 stykker bånd (det viste bånd på billederne) her vil jeg anbefale 

en bredde på mellem 3mm og 7mm. 

 

Ekstra tip. Bruger du satinbånd, eller andet bånd som gerne vil trevle i enderne, kan det være en 

god idé lige at brænde enderne let, med en lighter. 

 

• Jeg har valgt at føre mit bånd rundt om æsken, igennem eyelets og bundet den sammen i siden. 

Man kan vælge at lukke sin æske på flere forskellige måder. 
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På billedet herover, har jeg blot valgt at sætte sløjfen på forsiden af æsken, i stedet for ude i siden. 

 

     
På billederne herover, har jeg valgt at påsætte mit bånd indvendigt i min æske. Det er gjort ved at 

sætte båndet fast INDEN man påsætter rektanglerne. 

Fordelen ved dette, er at man på den måde, ikke har noget bånd på ydersiden og derved får 

mulighed for at pynte sin æske udenpå. 

 

• Dybden på æsken kan relativt nemt ændres, hvis man ønsker flere eller færre tags i æsken. 

Eksempel: 

Ønsker man fx en dybde på 2,5 cm, øges omslagets længde blot med 1 cm. Der falses stadig ved 8 

cm, men i stedet for 9,5 cm, falses der nu ved 10,5 cm. 

Den indvendige æske øges nu med 1 cm på hver side. Dvs. at den indvendige æskes mål, nu vil 

være 15,6 cm x 11,1 cm. Og i stedet for at false hele vejen rundt ved 1,5 cm, falses der nu ved 2,5 

cm. 


