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Tutorial -  Gör en ljusask 
av pysseltjejen för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> 

 
 
 
Detta är en ask där jag har tagit grundmallen från en medicinask och ändrat för att det ska passa små 

ljus. Jag har tagit mitt ljus från Ikea, Hemsjö. 
 

Information: Alla bilder och text i denna tutorial är av pysseltjejen. 
 

Först visar vi hur det ser ut när resultatet är färdigt. 
 

 
 

Ljusask av pysseltjejen 
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Börja med att skriva ut mallen. Mallen hittas via Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> 
 

 
 

Utskrift av mill ljusask av pysseltjejen. 
 

När du har skrivit ut mallen på ett A4 fattas en liten bit på ett lock.  
Detta kan du rita dit när du lägger ut mallen på ett 30x30 papper. 

 
Kom i håg att klippa små jack där jag har ritat saxar, det gör att det håller locken bättre stängt. 

 
Ovala cirkeln kan ändras till något annat mönster om du känner för det,  

detta kommer bli fönstret in i asken. 
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Till denna ljusask behöver du dessutom: 
 

 
 

 
 

- dubbelhäftande tejp 
- liten sax 
- två olika band 
- tygblommor 
- stans för löv 
- vanligt lim 
- blått glitterlim 
- ståltråd att fästa småpärlorna på rosetten 
- skalpell 
- mall för "fönstret" på asken 
- ett ensidigt eller dubbelsidigt papper 
- en pappersros. 
- bonefolder eller motsvarande (saknas i bild) 
- plast för fönstret (saknas i bild) 
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Klipp ut mallen och skär ut fönstret och klipp jacken. Och rita av på pappret du ska ha. 
 

 
 

Ta bonefolder i varje linje så det blir lättare att vika asken.  
(Här kan du inka fönsterhålet om du vill det.) 
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På insidan av asken sätter du dubelhäftande tejp och fäster fast "fönstret". Min fönsterplast kommer 
från när jag köpt clearstämplar och man får två plastbitar som är för skydd, jag tog den ena till detta. 

 
Jag tvättade av fönstret med lite stämpeltvätt, fint som snus. :) 

 

 
 
Limma lilla remsan som är på ena långsidan och sätt i hop asken. Vik in locket och botten. På detta 

stadie kan du inka kanterna om du valt att göra det på fönstret längre upp i beskrivningen. 
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Dekorera med band och gör fint fönstret, eller vad du har för fantasi och önskemål. 
 

 
 

När du är färdig, sätt i ett ljus och ge bort i gåva. :) 
 

Lycka till. 
 

Blir du inspirerad av denna tutorial vill vi gärna att anger Skrotboken som inspirationskälla samt lämnar en 
kommentar i Skotbokens blogg med direktlänk till det du skapar. 


