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Handleiding voor gebonden 
boek met handgeschept pa-

pier,  har t 
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1 x 
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Voor het boekbinden: 
Schrift A5 
Grijskarton 
Boekbinderslinnen set 
Boekbinders lijm 
Gekleurd papier, lila 
Voor het papierscheppen: 
Cellulose 
Houtlijm 
Speculaasvorm "hart"  
Voor het decoreren: 
Viltenkoord 
Viltenkoord 
Art Deco lijmvernis 
Art Deco bladmetaal

467631
404017
455539
502351
408110

409033
301759
547005
504135
504146
449927
400372

Benodigd materiaal:

1. De twee boekomslagen en de 3-delige boekrug worden gemaakt van het grijskar-
ton. 

3. De breedte van de boekrug achter meten (+ 2 cm extra), de zijkanten hebben 
meestal een breedte van 1,5 cm. 

4. De breedte van de boekomslag berekenen, boek breedte min 1,5 cm.

5. De hoogte van de delen (omslag en boekrug) berekenen, boekhoogte + ca. 3 
mm. 

2. De boekrug bestaat uit een achter- en twee zijkanten.  

Boekomslag maken:

Aanbevolen materiaal: 
mes. liniaal, stift, schaar, meetlint, drukpers, brede penseel, 
ronde penseel, vlakke fijne penseel, garde, maatbeker, emmer
Cutter, 

Handleiding:

6. Pak het schrift/boek  

7. Aan de gebonden kant (elk aan de voor- en achterkant van de boekomslag) meet 
u naar binnen 1,5 cm en trek een verticale lijn. 

8. Beide omslagen met de lijm (lijm op het grijskarton aanbrengen) net rechts van 
de verticale lijn lijmen (voor- en achterkant van het boek). 

9. Boekrug (3-delig) op het boekbinderslinnen fixeren. Elk linnenstuk moet, afhan-
kelijk van de achterste delen van de bovenste en onderste,  2 cm aan elke kant, 
ongeveer 3,5 cm groter dan de rugdelen zijn. 

10. De gelaagde kanten van het boekbinderlinnen met lijm bestrijken. Van de een 
naar de andere omslag de boekrug bevestigen. 

11. Het (boven en onder) overtollige linnen met een schaar naar binnen klappen en 
fixeren. 

12. Pak het gekleurde papier. 

13. Knip het gekleurde papier uit naar het formaat van de omslag. Ca. 3 cm meer aan de boven- en onderkant van de oms-
lag, alsmede de zijkant. 
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14. Bestrijk de omslag met de boekbinderslijm. 

15. Leg het gekleurde papier erop en druk dit met en papierpers vast.  

16. Het overtollige papier, aan de boven- en onderkant en aan de voorkant, naar binnen vouwen. 

17. Bestrijk een deel van de binnenkant van de omslag met lijm. Druk het overtollige papier vast (met papierpers). 

18. Lijm de eerste en de laatste pagina van het schrift, over de binnenkant van de voor- en achterkant van de rug van het 
boek. 

Het papierscheppen: 

1. Cellulose aan de pulp toevoegen (handleiding bij het product aanhouden) 

2. evt. Voor meer stevigheid, houtlijm toevoegen. De andere toevoegingen zoals kaolin en gelatine kunnen nu ook toege-
voegd worden. 

3. Pak de speculaas vorm erbij.  

4. Schep met de hand vezels uit de pulp. Druk met de hand het water uit de vezels. 

5. Druk de vezels in de speculaasvorm. Niet te veel materiaal indrukken omdat het model anders kan springen.  

6. Laat de vezels in de vorm goed drogen. 

7. Voor het uitnemen moeten de vezels echt goed droog zijn. 

8. Voorzichtig met een mes de vorm langs de randen uitsnijden. 

9. Met een lichte druk op de achterkant en evt. met behulp van een mes, het papieren hart uit de vorm halen.  

Het decoreren van de omslag: 

1. Het papieren hart met houtlijm op de omslag bevestigen.  
2. De beide viltenkoorden net zo met houtlijm om het hart fixeren. 
3. Het geheel laten drogen. 
4. Breng met een ronde penseel de lijmvernis aan om het hart. 
5. Wacht ca. 15 minuten zodat de vernis drogen kan. 
6. Leg daarna met een vlakke penseel het bladmetaal op de gedroogde maar nog kleverige vernis. 

Veel plezier en succes gewenst!  


