
Iomas Godisautomat 
Tutorial Av Marika ”ioma” Lantz för HannasPysselstuga.se 

 

 Jag har sett många fyrkantiga automater till t e x After Eight, te och liknande så jag ville göra något 

annorlunda.  

Jag såg detta framför mig och ville prova så detta är min absolut första. Jag har inte gjort någon 

provversion alls utan kör vi vind tänkte jag och satte igång ;-O 

Jag kallar denna för Iomas Godisautomat eftersom jag aldrig sett någon liknande innan. 

Hoppas ni provar! 

 

 

 

 



Materialet som jag använt: 

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

 Verktyg: Penna, Sax, Linjal, skärmaskin 

 Stickles  

 Distress ink Black soot 

 Mönsterpapper från Bo Bunny – Country Garden Almanac & Letters 

 Cardstock: 2st laxfärgade 

 Spindelnätsband i beige och cream 

 Spetsblommor "Lovely Lace" från You Do  

 Bruna rosor 

 Organzatyg turkost från My design 

 Liten vacker spets 

 Tyll svart 

 

Börja med att göra själva stommen så här. 

Du kan göra denna i vilken storlek du vill men jag har gjort denna så att man använder ett enda cardstock till 

stommen och ett till resterande just för att jag är SNÅLÄNNING ;-)  

Ändrar du storleken på lådan måste man göra om öppning och lock lite. 

Jag brukar även göra denna fyrkantig men tänkte nu spexa till det lite och prova att göra den trekantig och det 

funkade skitbra! 

Tyvärr hade jag tagit bilderna i lite konstig ordning men jag hoppas ni förstår vad jag menar nedan. 

 Du skårar ett cardstock på 3 ½, 7 & 10½ inch 

 
 Vänd och skåra 3½ inch in på en sida.  

 Klipp upp de tre skårlinjerna till den ensamma skårlinjen så du nu har 3st 3½ inch flikar och 

en 1½ inch flik. Detta blir botten på lådan efter lite justeringar. 

 Klipp bort den lilla fliken på 1½x3½ inch helt. Den behövs inte.  

 Mät ½ inch längst ner på flikarna och dra en linje rakt över alla tre flikarna. 

 Mät ut mitten längst ner på flikarna där linjen går och rita ut en linje från hörn till mitten på 

båda sidorna så du får 3st triangelformade flikar utritat. Har här vikt upp flikarna för att man 



lätt ska se vad jag menar. 

 
 Klipp efter linjen så du får triangelformade flikar. 

 Vik nu ihop och fäst lådan TILLFÄLLIGT med några klädnypor, klämmor eller annat som du har 

hemma. Detta måste du göra för att kunna titta så bottenflikarna passar bra.  

 
 En av dessa flikar och 1½ inch upp på själva stommen ska klippas bort för själva 

automatöppningen. Välj den sidan som är i mitten och mät 1½ inch upp på den och rita en 

linje från skårlinje till skårlinje.  

 
 Klipp bort denna flik och lilla öppningsrektangeln I ETT STYCKE! Den bortklippta biten ska 

användas sen! 

 Är det som det ska så ställ undan denna 

 

Locket! 

Locket kan faktiskt uteslutas men jag tycker det är trevligt att dekorera och även ha som skydd för 

innehållet. Då kommer det inte in massa damm eller flugor på sommaren. 

• Klipp två fyrkanter som är 3½ x 3½ inch 

• Mät ½ inch in på ena kanten och gör en markering på mitten av den linjen. Gör detta på båda 

fyrkanterna. 

• Rita nu en linje från hörn till markering så du får en triangel. Gör detta på båda. 



• Klipp längs linjerna så du får ut trianglarna som ska bli lockets stomme.  

 
• Stansa en 12 inch cardstockbit med valfri kantstans eller klipp med mönstersax. Du kan även 

ha den helt rakt. Jag tycker det blir mycket läckrare med en stansad kant.  

 
• Klipp ut den stansade kanten och en bit till beroende på hur lång kant du vill ha. Jag har här 

klippt 1 inch extra från den stansade kanten. 

• Skåra ½ inch in på den kanten som INTE är stansad. Där är fliken du ska limma sen. 

• Använd en av trianglarna och måtta och markera var du ska skåra den stansade kanten. 

Markera tre triangellängder bredvid varann och skåda dessa markeringar rakt över den 

stansade kanten. Klipp bort den lilla extra fliken som blir om du inte vill sätta den omlott.  

 
• Klipp små ”hack” in där du nu skårat så det inte blir alldeles för tjockt där de kommer mötas. 

Klipp hacken ganska breda, det gör inget.  

 
• Jag använder den röda klibbiga tejpen som Hanna säljer billigt. Den är ABSOLUT bäst av de jag 

provat så den rekommenderar jag skarpt. Sätt tejpen på översidan av de tre flikarna du fått 

och sätt fast på en av trekanterna. Den andra trekanten använder vi när vi är klara på 

INSIDAN av locket. Jättebra att vänta med denna om du vill fästa någon dekoration med 

brads eller annat för då döljer du fästpunkterna med den andra triangeln på insidan.  

Smart va ;-)  



 

Nu kommer det svåraste tycker jag  

Luckan! 

• Klipp bort flikarna på den biten du klippte bort från stommen så det blir en triangel på den 

fyrkantiga delen som du ser på bilden. 

 

 
• Klipp en remsa som är 1½ x 6½ inch 

• Skåra den på 1½ och 5 inch.  

 
• Nu måste du rita ut en rundad kant, använd som jag gjorde, min klibbiga tejp som mall. Lägg 

den så att du får en kvarts cirkel (nästan) från hörn till motstående hörn på de 1½ inch stora 

kantflikarna. Du måste göra det på samma håll så sidorna blir spegelvända. Jag gjorde flikarna 



lite för långa som ni ser på bilderna men ni förstår nog hur jag menar.  

 
• Mät ½ inch in och rita en linje från cirkelformen och ut till kanten på båda flikarna. Detta blir 

stoppet för själva luckan. Ibland kan man behöva justera detta efter hur mycket man vill att 

luckan ska öppnas osv och ibland får man limma på en liten extra bit om man klippt den lite 

för kort osv.  

• Klipp nu bort så du har en liten kant på cirkelformen. Se på bilden.  

 
• Nu ska du använda den bortklippta biten från stommen. Den som är som en triangel plus en 

rektangel. 

• Nu ska du tejpa dit den avlånga biten du nyss gjort på utsidan av den rektangeln . Se bilden. 

Måste bli åt rätt håll.  

 

 

Dekorering 

• Klipp ut mönsterpapper till stommens kanter och inka kanterna om du vill det. Limma på 

dessa och limma därefter ihop hela stommen. Detta för att det är lättare att fästa 

mönsterpappret innan du har satt ihop stommen.  

Hade missat på bilderna nedan att klippa bort de små flikarna som är på bottentrianglarna. 

Klipp bort dem så det ser ut som den 4e bilden. 



 
• Klipp även ut en liten rektangel som passar utsidan av den där lilla luckan du gjorde nyss. Du 

kan även dekorera insidan av luckan om du vill.  

 



• Klipp ut en triangel som passar locket, använd den triangeln som ännu är lös och rita upp den 

på mönsterpappret och klistra dit på lockets ovansida.  

 
• Tejpa nu dit luckans triangel på översidan av botten på lådan och vik in de rundande flikarna 

innanför ”väggarna” och kolla om det funkar som det ska. Det ska ta stopp när man öppnar 

luckan en bit. Om inte får du limma dit något större stopp.  

 
• På med diverse blommor och dekorationer som du vill ha.  



 
•  



 

Hoppas du provar denna lite annorlunda automat. 

Jag har faktiskt enbart sett fyrkantiga sådana tidigare så jag tar mig rätten att kalla denna för ”Iomas 

godisautomat” ;-) 

Kram Marika "Ioma" Lantz iomadesign.wordpress.com 

Gäst Designer för  www.hannaspysselstuga.se 

 


