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502.351 
Handleiding boekbinden – 

naaien en l i jmen

Handleiding: 

1. Papier in de gewenste grootte snijden en vellen stapelen. Boven en onder elk twee tot drie 
stevige bladen gebruiken, met afneembaar plakband fixeren. 

2. Naadlijn, op ca. 1,5 cm van de rug verwijderd, op papier aftekenen. Zowel aan de boven- 
als onderkant op ca. 1 cm, twee punten op de naadlijn aanbrengen. Overige punten op de 
hechtlijn op een afstand van 2-3 cm verdelen.  

3. Prik de punten door met een prikpen. 

4. Met behulp van een borduurnaald (521201) het draad (537012) door de gaten van de 
stapel papier rijgen.

5. Boekomslag (2x) en boekrug (3-delig, achter boekrug, twee laterale boekruggen) van grijs 
karton uitmeten op papierstapel en uitsnijden. Bij de achterzijde van de boekrug in de 
breedte ca. 2 mm toevoegen, voor de laterale boekruggen (rand achterkant boekrug tot 
naadlijn) ca. 1 mm meer rekenen. Eveneens per omslag ca. 1 mm toevoegen. De hoogte 
van de delen wordt berekend door de hoogte van het papier te nemen en daarna ca. 3 mm 
bij op te tellen. 

6. Beide boekomslagen met boekbinderslijm (lijm op het grijze karton aanbrengen) vlak 
naast de naad op elk van het eerste schutblad plakken. 

7. Boekrug (3-delig) op het boekbinderlinnen fixeren. Het stuk linnen dient boven en onder 
ca. 2 cm en de zijkanten elk ca. 3,5 cm groter te zijn dan de rugdelen. 

8. Binnenzijde van het boekbinderslinnen met lijm bestrijken. Boekenrug met het linnen aan 
beide boekomslagen bevestigen. Boven en onder uitstekend linnen met behulp van een 
schaar naar binnen klappen en fixeren. Heeft u nog wat boekbinderslinnen over, dan kunt 
u die gebruiken als bescherming van de hoeken. 

9. De boekomslag kunt u naar eigen wens versieren. Beschilderen, beplakken of met  
servettentechniek. 

10. Om de binnenkant van de boekomslag af te werken kan het volgende blad van de stapel   
   worden genomen en aan de binnenzijde van de omslag worden vast gelijmd.   

11. Leg nu tussen de (bovenste en onderste) boekdelen en de papierstapel een bakpapier  
   (ter bescherming). Pers het boek ca. 24 uur lang goed samen tot het goed gedroogd is.  
   (Drukpers art.nr. 364988).

Veel succes en plezier!

Benodigd materiaal: 
Kopieer papier, wit 
Papier 50 x 70 cm, 10 vel, zwart 
Natuurpapier 
Strozijde papier 
Katoenkoord, naturel 
Boekbinderslijm 
Grijs karton 1,5 mm, 40 x 50 cm, 10 platen 
Boekbinderslinnen, charmant zwart

Materiaal suggesties: 
Boekbinderslinnen charmant blauw 
Boekbinderslinnen charmant wijnrood 
Grijs karton 1 mm, A5, 50 platen 
Grijs karton 2,5 mm, 40 x 50 cm, 5 platen

400707
408280
664099
422873
537012
324566
404017
514671

514013
514057
400110
404028

Aanbevolen  
gereedschap: 
Prikpen 
Borduurnaald zonder 
punt 
Aflakkwast 
Linoleumroller 
OLFA-hobby mes 
Drukpers (of drukken 
met twee houten platen 
met klemmen) 

509240
521201
458702
518756
360375
364988

Aanvullend: plakband, 
pen, liniaal, vouwbeen, 
houten hamer, schaar, mes, 
bakpapier ter bescherming


