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Tutorial - Plånbokskort för C6-kuvert 
av Pippin för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> 

 

 
 

Skär till cardstock, strukturerad eller slät i storleken 14,9 x 29,7 cm. Jag använder ett A4-ark och skär 
av en bit i ena kanten, och får då rätt storlek.  

 
Mitt kort är gjort för att passa ett C6-kuvert. Jag använder helt slät cardstock, för att sedan kunna 

göra mönster med torrembossing. Cardstocken ska inte vara för tjock eftersom man fodrar 
plånboken med ett mönstrat papper.  

 
Runda också hörnen i ena änden. 

 

 
 

Du behöver 
Slät cardstock 

Mönstrat papper 
Embossingfolder och passande embossingmaskin 

Clear embossingdyna, clear embossingpulver och embossingfön för varm embossing 
Skärmaskin 

Dubbelhälftande tejp 
Dekorationer i form av band och eventuellt spännen 

Låsmekanisk (kardborre, magnetlås, band eller tryckknapp) 
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Här nedan kan du se när jag embossat pappret. Jag drar sedan med embossingdyna uppepå mönstret 
och värmeembossar med transparent embossingpulver. 

 

 
 

Skär sedan till fodret till plånboken i mönstrat papper, cirka 1 mm mindre i varje sidan än den första 
cardstocken. Runda också hörnen i ena änden av fodret.  

 
Limma eller tejpa med dubbelhäftande tejp ihop de två pappren och sy en söm runtom. Har du 

ingen symaskin kan du doodla sömmen med en penna. 
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Biga plånboken på måtten 10,3 cm och 20,6 cm, räknat från den raka kanten (ej den med rundade 

hörn). De rundade hörnen ska vara på locket som är framtill.  
 

Skär till två stycken rektanglar av samma cardstock som utsidan i storleken 10x6,5 cm. Biga dem på 
måtten 1,5, 3 och 4,5 cm. Alltså 3 veck. Vik hop dem som ett dragspel. Sätt fast dem i plånbokens 

insidor med dubbelhäftande tejp. 
 

 
 

Sätt fast snygga band, eventuellt med spännen som dekoration. 2 stycken på var sida eller ett mittpå. 
Mina ”spännen” är öppningsringar från två ölburkar.  

 
Dekorera och sätt någon stängningsanordning på insidan. Jag använder kardborrepluttar. Man kan 

också använda magnetlås, band eller tryckknapp. 
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Så här ser plånboken ut inuti. 

 

 
 

Lycka till! 


