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Az őszi tökös tasak elkészítése:
1. nyomtasd ki a tasakot - érdemes vastagabb papírra, például szép fehér műszaki rajzlapra nyomtatni, így tartósabb lesz. (túl vastagra viszont ne
nyomtasd, mert azt mind kivágni,mind hajtani nehéz...)
2. vágd körbe a tasakoformát, majd vágd ki a fehér részt az előoldal közepéről. Itt lesz a kis „ablak„, ahol átlátszik majd a csokitojás vagy cukorka.
Celofánból vagy vastagabb átlátszó fóliából (ha nincs, akkor átlátszó pauszpapír is megteszi) vágj ki egy 7*9 cm-es téglalapot és ragaszd az ablakos
oldal belső felére, úgy, hogy a teljes ablakocskát lefedje. (Erős vagy pillanatragasztóval, a rendes ragasztó nem tartja ott rendesen. Nekem a gél állagú
Loctite pillanatragasztó vált be a legjobban...) Vágd ki a kis fehér köröcskéket is.
3. e zután vágd ki a tököt, az indát és a kis leveleket, majd az ablakos oldal mintás felén ragaszd fel őket az alsó kis képen látható - vagy tetszőleges mintában (lehetőleg pillanatragasztóval és habosított kétoldalas ragasztóval felváltva, ettőől plasztikusabb lesz a minta). Az indát - ha úgy tetszik ketté is vághatod, nekem úgy jobban kijött a minta.
4. a
 kis rajzon látható szaggatott vonalak megmutatják, hogy hol kell a tasak oldalait behajtani. Hajtsd be az oldalakat, (a kis ábrán próbáltam a
nyilakkal érzékeltetni a hajtások irányát) majd a szélén levő fehér fülecskét ragaszd a tasak átellenes oldalának belső oldalára. Így kialakul a tasak
formája, ezután jön az alja.
5. a tasak alján lévő füleket hajtogasd be, először a kisebb füleket, aztán a nagyobb füleket hajtsd be, majd az először
behajtott nagy fül alsó oldalához ragaszd hozzá az utolsó nagy fület.
6. t öltsd meg a tasakot csokidrazséval, cukorkával, csokis mazsolával, esetleg gumicukorral. Ne töltsd teljesen tele! (mert akkor nem tudod szépen lezárni) A tasak felső kis fülét hajtsd át a túloldalra, ezzel le tudod zárni a tasakot. Fűzz át a lyukakon vékony kis szalagot és elöl köss masnit. Ezzel kész
is az őszi tökös tasak!

