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Tutorial - Tri Shutter Card 
av Mahlin78 för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com/> 

 
För att göra detta kort behöver du 

 
! Alla bilder följer efter texten ! 

! Läs instruktionen noga innan du sätter kniven/skärmaskinen i pappret ! 
 

Bild 1 
Skär till cardstocken i måtten 13,9 x 30,5 cm (5 1/2 x 12 tum). Biga sedan ditt cardstock enligt 
följande mått: 5,1 cm (2 tum), 10,2 cm (4 tum), 20,4 cm (8 tum)  och 25,4 cm (10 tum). Detta 

mosvarar det streckade på bilden nedan. 
 

Vrid nu runt cardstocken ett kvarts var och mät ut 3,9 cm (1 1/2 tum) samt 10 cm (4 tum) och skär 
mellan 5,1 cm (2 tum) samt 25,4 cm (10 tum). På bilden har jag märkt ut måtten för att du lättare ska 

kunna se hur jag menar! 
 

 

1 ark cardstock á 13,9 x 30,5 cm
mönstrat papper (måtten kommer i beskrivningen) 

lim/dubbelhäftande tejp 
bigare (pappersvikare) 

sax 
linjal 

kniv/skalpell 
skärmaskin 

band och/eller valfria dekorationer
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Bild 2 

När allt är bigat och utskuret ska du vika pappret enligt bilden nedan.  
 

 
 

Bild 3 
Här har jag skurit till de mönstrade pappersbitar jag vill ha på mitt kort. Jag har med flit valt att skära 

till bitarna något mindre än motsvarande del på kortstommen. Du behöver: 
2 st bitar som är 13,6 x 4,7 cm 
4 st bitar som är 3,6 x 4,6 cm 
2 st bitar som är 3,6 x 9,7 cm 
2 st bitar som är 5,7 x 4,6 cm 
1 st bit som är 9,8 x 5,7 cm 

 
Jag har lagt upp bitarna helt i enlighet med hur de kommer sitta fast på kortstommen. 
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Bild 4 

Jag har valt att sy på några av bitarna innan jag sätter fast dom på kortstommen. Så här ser kortet ut 
när alla bitar är på plats. Nu återstår den roliga biten - dekorationerna! 

 

 
 

Bild 5 
Jag har valt att sätta fast ett band på mitt kort och det har jag gjort med dubbelhäftande tejp på 

baksidan. Kolla noga så du sätter fast det på rätt bitar! 
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Bild 6 

Här är kortet färdigdekorerat. Jag har även valt att sätta en bit mönstrat papper på baksidan. Den 
biten har jag skurit till betydligt mer tight än bitarna på framsidan. Detta är självklart helt frivilligt att 

göra! 
 

 


