
 
BRETT EI GAVEESKE 
 
Du trenger: 

• papir, her: 2 A4-ark til eske og 1 A4-ark med brett på midten = mal for midtmerke  
du kan bruke reklamebrosjyrer, aviser, glanspapir, gråpapir, gavepapir etc. til eska di 

• saks 
• falsebein eller annet verktøy for presise bretter som strikkepinne, linjal eller penn  
• blyant 

 

Slik gjør du: 
a) klipp til 2 ”A4-kvadrat”, sett av midtpunktet på hvert av dem, se bildetips (bilde 1 og 2) 

b) brett hvert hjørne inn til midtpunktet (bilde 3 og 4)  

c) brett så ene sida inn til midten, så motstående side inn til midten, brett ut igjen (bilde 5 og 6) 

d) brett de to andre sidene på samme måte, brett ut igjen 

du har nå 4 kryssende brettelinjer som står 90 grader på hverandre (bilde 7) 

e) velg ett hjørne og klipp linja til venstre fra hjørnet fra ytterkant fram til brettelinja, 

gjenta prosessen for de andre tre hjørner og trekk fram trekanten oppe til venstre (bilde 8 og 9) 

f) fra midtpunktet tar du tak i spissen som vender ned og vender den 180 grader, løfter venstre 

side fra underlaget slik at den står og vender så enden av sida 90 grader til høyre  (bilde 10) 

g)  ta tak i spissen og vend den tilbake 180 grader mot midten over den stående enden  (bilde 11) 

h)  vri eska mot venstre og gjenta prosessen fra f til g for hver av de andre sidene 

den siste enden lirkes forsiktig på plass; du har nå laga en halvpart til gaveeska di  (bilde 12 - 14) 

i) gjenta prosessen fra a til f - og gaveeska di har også fått lokk (bilde 15) 

j) dekorer! her: ei ”halv” 3D-stjerne (se oppskrift mandag 8. desember) og et filthjerte klipt med sikksakksaks 
 

Med tynne ark vil eskedelene passe i hverandre, tjukke ark krever at kvadratet til lokket må være litt større enn det til bunnen 
 

  
 Modell, foto og oppskrift: Lill-Heidi M. Olsen 

 


