
Fjärilalbum med tags  
Tutorial Av Marika ”ioma” Lantz för HannasPysselstuga.se 

 

Materialet som jag använt: 

(Hittar du inte materialet i webshopen så kontakta Hanna så kan hon ordna det) 

 Kartong eller annat stadigt material att göra mallar med 

 Verktyg: Penna, Sax, Linjal, cirkelpunch, Crop-a-dile corner chomper 

 Stickles Platinum 

 Distress ink Black soot 

 Mönsterpapper från Reprint: Angels collection & Roses and friends collection 

 Cardstock: 2st roströda 1st beigevit 

 Kuvert av vintagestil med avklippta öppningsflikar 

(använd de kuverten du har hemma, kan uteslutas och göra fickor av cardstock istället) 

 Organzaband 

 Spindelnätsband i brunt 

 Spetsblommor "Lovely Lace" från You Do  

 Bruna rosor 

 Charms Hjärtan från "Kort & Godt" & fjäril 

 Fjädrar i bruna nyanser 

 



Börja med att göra mallarna så här: 

• Jag börjar med att rita upp en fjäril som är ganska tjock och massiv så att den inte blir för tunn och 

går sönder.  För att få den symetrisk viker du den dubbel och renklipper den. Du kan skriva ut min 

mall om du skulle vilja ha en likadan fjäril.  

•  Rita av fjärilen på kartong eller liknande och klipp ut. MallA

 

•  Lägg fjärilen bredvid kuvertet på en bit kartong och mät ut hur du vill att kuvertet ska sitta. Dra 

streck mellan så att du kopplar ihop mallen till ett stycke. Rita av och klipp ut. MallB 

 

•  Lägg två kuvert bredvid varandra med några millimeters mellanrum och rita av. Detta blir mallen 

för de inre sidorna.  MallC 

 

•  Rita fjärildelen av MallB men UTAN kuvertdelen men MED extramellanrummet som jag har 

streckat på min mall. Denna ska täcka framsidan och baksidan sen så gör två st spegelvända. MallD  

(Tyvärr glömde jag ta bild på detta) 



Gör nu grunden till albumet:  

•  Rita nu av mallB på det roströda cardstocket (du måste vända på mallen för den andra delen så de 

blir spegelvända)  

 

• Klipp ut fram och baksida och om du vill så distressar du kanterna. Jag har använt en "edgescraper" 

till att rugga upp kanterna och därefter inkat dem med Distress ink "Black Soot".  

Jag tycker att distressade kanter får alstret att se mer färdigt ut i slutändan.  

 

• Skåra där kuvertet slutar (intill fjärilen) och vik.  

 

• Lägg undan fram och baksida och börja på innersidorna. 



• Gör nu samma sak med innersidorma. Rita av på cardstock det antal som du behöver (Antal beror 

på hur många kuvert du använder och hur många sidor du önskar.) 

 

• Vik innersidorna på mitten.  

 

•  Rita av och klipp ut 2st av MallD på cardstock 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nu ska grunden ihop: 

• Limma dit kuvert på innersidorna med öppningarna åt kanterna 

Jag brukar alltid ha öppningen åt sidan för det får plats med lite "tingel tangel" på tagsen om så 

önskas.  

Se till att inte råka limma igen kuvertets öppning. Jag talar av egen erfarenhet ;-) 

 

• Fortsätt med att limma dit en av de cardstock-delarna som du gjort med dubbla kuvert MallC på 

andra sidan av kuvertet och 

 



• Fortsätt på det sättet tills du har dina önskade antal sidor.  

 

• Avsluta med att limma dit fram och baksidorna. De med fjärilen.  

 

• Vill du ha knytband så tejpar eller limmar du dit dessa på utsidan av fjärilen där du vill ha dem.  

 

• Nu kan du om du vill göra som jag gjort och sätta fast band och spindelnätsväv runt ryggen för att 

dölja vikningarna.  



 

• Limma dit de två delarna med fjäril och utfyllnadsdelen MallD på fram och baksida över 

fästpunkterna av bandet och ryggdekorationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dekorationsdax 

• Jag ritade av MallA på mönsterpapper och klippte lite innanför linjen för att få en liten tunn kant 

när den sitter på fram och baksida. Jag gjorde 4 st fjärilar så jag har till både ut och insida.  

• Mätte insidorna och minskade några millimeter på alla håll, klippte ut dessa i mönsterpapper. 

 

• Jag har distressat kanterna på ALLA delar och limmat dit dem där jag vill ha dem. 

• För att tagsen ska bli lättare att ta ur och sätta i fickorna har jag använt en rund stans och stansat 

den ena sidan av kuvertet. Jag stoppar in undersidan av stansen i kuvertet och tittar så det är i mitten 

och halvvägs in och stansar genom både kuvert, cardstock och mönsterpappret. 



 

 

• På framsidan har jag använt mig av svart tyll under dessa vackra spetsblommor. 

• För att göra blomdekorationen på framsidan har jag satt en ros mitt i spetsblommorna och vikt ner 

och snurrat rosens skaft runt en liten pinne för att få snurret jämnt och fint. Därefter trädde jag på 

två underbara charms. 

•  Till att fästa blommorna och tyllen har jag virat lite ståltråd runt tyllen och fäst blommorna i. 

Därefter använder jag smältlimpistol och fäster hela dekorationen på albumet. 

 



• Stickles stickles stickles ;-) Jag måste verkligen ALLTID ha stickles på mina alster på något sätt och 

här har jag gett fjärilen stickles runtomkring. Alla fyra fjärilar fick stickles runt sig. 

 

Tags då? 

• Jag har mätt kuverten och minskar måttet va ½cm på bredden men ökar på lite på höjden så att de 

kommer att sticka ut ur lite ur kuverten. 

• Skär ut det antal som behövs och ger dem biljettliknande hörn med crop-a-dile corner chomper 

• Jag inkar kanterna och klipper ut små bilder från mönsterpapper som jag ger en ram runt av stickles 

och limmar på tagsen.  

 

Albumet får inte bli alltför tjockt för då blir det inte så platt som man bör hålla detta album. Men lite 

bling och platta blommor funkar. Trots att albumet är väldigt litet så får man faktiskt plats med 

mycket i det. På tagsen kan man ju både ha journaling och foto och ett foto på varje sida. 

Jag hoppas att jag kan inspirera någon av er att göra ett liknande och visa oss gärna din version. 

Se gärna på videon för att se helheten när albumet är helt färdigt. 

Kram Marika "Ioma" Lantz iomadesign.wordpress.com 

Gäst Designer för  www.hannaspysselstuga.se 

 

 



 

Skriv ut mallen och förstora den till den storlek du önskar. 


