
Utmaning 1 - Scraplift

Under Scrapfebern i maj gjordes mängder med 
fantastiska bidrag och nu får vi vara med och 
”scraplifta” dvs inspireras av, en av dessa. Bland 
de som köpte förra kitet och deltog i den utma-
ningen har vi valt Therese Hanssons fina ”Du & 
jag”. 
Låt dig inspireras av den, och gör en layout på 
valfritt tema, med valfritt material och i valfri stor-
lek!
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Utmaning 2 - citychict, läckert och trendigt

Gör en layout, ett kort eller något altrat som är 
trendigt, citychict och läckert. Bläddra i en tidning, 
kolla på nätet eller bli inspirerad av Sex and the 
city. 

Berätta gärna vad det är som inspirerat dig!

Utmaning 3 - Scrapfeberkit

Den här utmaningen är för dig som i förväg har beställt Magdas hemliga Scrapfeberkit! 

Reglerna för utmaningen är: 
1. Du ska förstås använda dig av det material som finns i paketet 
2. PomPoms (bollfransbandet) skall vara med, du väljer själv hur mycket av bandet du vill 
använda, hela bandet eller bara en liten boll! 
3. Du måste använda minst en av de transparenta dekorationerna. Du väljer själv på vilket 
sätt, huvudsaken är att det syns att den är med 
4. Du får lägga till även andra dekorationer än de som finns med i Scrapfeberkitet 
5. Andra mönstrade papper får däremot inte användas! 
6. Du får delta med kort, albumsidor eller något annat som du scrappat



Utmaning 4 - Motivstämpel på layouten

Precis som rubriken säger vill vi att du plockar 
fram en motivstämpel och använder den på din 
layout på något sätt. Det kan vara färglagt eller 
som jag har gjort på min layout - inte färglagt. 
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Utmaning 5 - Glitter och glamour! 

Visst kan man behöva lite glitter och glamour nu 
när hösten börjar komma och regnet smattrar mot 
rutan! 

Den här utmaningen går ut på att skapa något 
som innehåller glitter och glamour. Det går bra 
med kort, alter eller layout. 

Utmaning 5 - Stillhet

Vi utmanar dig att scrappa en layout med känsla 
av stillhet. Stillhet kan vara så mycket, det vi vill 
se är din egen tolkning av detta. 

Här är min tolkning - en öde strand.... 



Utmaning 7 - färgutmaning

Scrappa i färgerna brun-rosa-vanilj. Det viktiga i 
den här utmaningen är att de här färgerna domi-
nerar i layouten.
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Utmaning 8 - lantligt, romantiskt och shabby

Här utmanar vi dig att skapa något lantligt, ro-
mantiskt och shabby. 
Du har helt fria händer; så bara skapa o njut!!! 

Utmaning 9 - Skissutmaning LO

Ingen feber utan Skissutmaning! 

Denna gång fick alla bloggläsare och kunder 
chans att skicka in skisser till utmaningen. Här 
kommer en härlig skiss från Marie Johansson 
som jag hoppas ni vill scrappa efter! 

Tack Marie för skissen! 
Tack också till alla ni andra som skickat in skisser! 



Utmaning 10 - Förmedla en känsla av ilska

När familjemedlemmar, husdjur eller du själv är 
arga, är kanske inte kameran det första man tän-
ker på. Men det hör ju också till livet och varda-
gen! Hur gör du för att förmedla en känsla av ilska 
i din layout!? Visa oss! Du har fria händer, bara 
det handlar om ilska. Har du inget foto som pas-
sar? Det är fritt fram att scrappa med bara ord! 

Jag har gjort en layout där sonen visar sin ”arg-
grimas”. Den ilskan är röd och svart, och lite tag-
gig. Hur ser din ilska ut? 
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Utmaning 11 - Inspireras av hemmet

Nu utmanar vi dig att inspireras av något i ditt 
hem. Det kan vara färger, former eller mönster 
runt omkring dig. Kanske ett fint kuddfodral el-
ler godaste kaffekoppen. Vi är övertygade om 
att ni har många fina saker mitt framför ögonen 
som kan ge inspiration. Du får gärna fota det som 
inspirerat dig men det är inget krav. 

Jag har inspirerats av vår fondvägg som ser ut så 
här: 

Utmaning 12 - Förmedla en känsla av rörelse

Hur skulle du göra för att uttrycka en rörelse på 
ditt alster? Det vill vi att du visar oss! Det finns 
massor av sätt att förmedla den känslan - kanske 
genom att förstärka en rörelse på ett foto eller 
dekorera i ett visst mönster...

Det finns inga speciella regler, bara att tuta och 
köra! Såväl layouter som kort och altrat är väl-
kommet



Utmaning 13 - Scrappa om något som gjorde 
dig riktigt glad! 

Här tänkte vi att du ska scrappa om något som 
verkligen gjorde dig på glatt humör  Det kan vara 
vad som helst, allt från det som sätter guldkant 
på vardagen till den största dagen i ditt liv... Enda 
regeln är att du har någon form av journaling/an-
teckningar med på ditt alster, som beskriver ditt 
glädjeämne. 
Utmaningen är främst uttänkt för scrappare, men om 
någon har en idé till ett kort eller altrat som passar in 
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Utmaning 14 - Annons

Här vill vi att du ska skapa något utifrån följande 
annons, som jag hittade i senaste Coop-tidningen

Du kan göra layouter, kort eller altra något. Skriv 
gärna en liten kommentar om hur du inspirerats, det är 
alltid roligt att läsa (men inte obligatoriskt!) Lycka till 
och se till att ha skoj

Utmaning15 - Gammeldags julkort

Nu börjar det närma sig jul... Nåja. Det är ett par 
månader kvar, men det går snabbt! I den här 
utmaningen vill vi att du gör ett julkort i gammal-
dags stil.

Lycka till!


	1
	2
	3
	4-6
	5

