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is uniek
Handleiding,  gebonden 

boek van handgeschept pa-
pier en vilten spiraal 

1 x 
1 x 
1 x 
1 x
1 x 

1 x 
1 x 
1 x
1 x
5 x 
1 x 

1 x 
1 x 
1 x 
1 x 

Voor het boekbinden:  
Schrift A4 
Grijs karton 
Boekbinderslinnen set 
Boekbinders lijm 
Gekleurd papier, meigroen 
Voor het papierscheppen: 
Cellulose 
Kaolin 
Houtlijm 
Windelvlies 
Poetsdoek 
Schepramen 
Voor het decoreren: 
Viltenkoord 
Viltenkoord 
Art Deco lijmvernis 
Art Deco bladmetaal 

467642
404017
455539
502351
436759

409033
432917
301759
520582
520179
476975

504205
536622
449927
400372

Benodigd materiaal:

Aanbevolen benodigdheden: 
 
mes, liniaal, stift, schaar, drukwals, brede penseel, ronde penseel, 
vlakke penseel, mixer, garde, kom, maatbeker, emmer, papierpers of 
twee watervaste stukken hout met 4 klemmen, droogrek, wasknij-
pers en strijkijzer 

Handleiding:

Boekomslag maken

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

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

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. 

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 verti-
cale lijn. 

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

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

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

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

12. Pak het gekleurde papier.
13. Knip het gekleurde papier uit na het formaat van de omslag. ca. 3 cm meer aan de boven- en 

onderkant van de omslag, als ook de zijkant. 
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14. Bestrijk de omslag met de boekbinderslijm.  

15. Leg het gekleurde papier erop en druk dit met een 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 binnen kant van de voor- en achterkant van de rug van het 
boek. 

Het papierscheppen

1. De cellulose met de pulp verwerken (handleiding van het product aanhouden).

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

3. Schepzeef voor de eerste keer natmaken. 

4. Met de hand de pulp omroeren.
5. De complete set (zeef- en dekselraam) van achter naar voren bewegend, dopen en 

rechtop vanuit de bak halen, lichtjes schudden.  
6. Het dekselraam snel maar voorzichtig optillen. Let erop dat er kleine druppels kunnen 

vallen. De zeef schuin houden zodat het water eraf kan druipen. 
7. Leg twee natte poetsdoeken en een windelvlies op de bodem van de papierpers. 

8. Na het schepproces komt het verwijderen van het deksel. Draai de zeef om en druk het 
in rollende bewegingen van rechts naar links op de ondergrond. Het papier komt los 
van de zeef.  

9. Er wederom een windelvlies op leggen en het volgende blad scheppen etc. 

10.  Na vijf bladen en windelvlies weer een natte poetsdoek erop leggen. 

11. Na 20 bladen, twee droge poetsdoeken erop leggen en tot slot bedekken. 

12.  Let op! De aantal te drukken bladen hangt af van de capaciteit van de pers. 

13. Bij het drukken erop letten dat eerst de witte bladen gedrukt worden en daarna pas 
de gekeurde. Er komen anders verkleuringen. 

14. De gedrukte bladen met het windelvlies aan een waslijn (evt. gedurende de nacht) 
laten drogen. Na het drogen met een strijkijzer glad maken. 

TIP! 
Wilt u laten zien dat het papier geschept is, kunt u in plaats van het te strijken, de 
gedroogde bladen tussen poetsdoeken onder een drukpers leggen. Dan behoudt het 
papier de structuur. 

Het decoreren van de omslag 

1. Maak het handgeschepte papier in de gewenste afmeting. 

2. Fixeer dit met boekbinderslijm op de voorkant van de boekomslag. 

3. Lijm met de houtlijm de beide viltenkoorden in de vorm van een spiraal op het handgeschepte papier.  

4. Laat de lijm goed drogen. 

5. Breng met een ronde penseel de lijmvernis in delen aan op het handgeschepte papier. 

6. Wacht ca. 15 minuten zodat de lijmvernis kan drogen. 

7. Leg met een fijne vlakke penseel het bladmetaal op de gedroogde maar nog kleverige vernislak. 

Veel plezier en succes gewenst!  


