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Klipp ut en remsa papper

Märk ut där du vill vika 
remsan, du kan själv välja hur 
många ”bilder” du vill ha. Men 
för att foldern ska kunna stå 
upp är det bra att ha minst 3 
bilder.

Vik remsan där du märkt 
ut för vik, vik remsan som 
ett dragspel.

Skär ut konturer till 
�gurer, kom ihåg att inte 
skära ut hela �guren, 
skär från sida till till sida

Klipp ut kort i en annan färg 
än remsan, klipp ut korten så 
att de är något mindre än 
remsans vikta delar

Skjut in korten i varje bild.
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1. Ta ett papper av valfri storlek, halva 
storleken av pappret blir storleken 
på sidorna i din bok.
Vik pappret på mitten

Japansk bindning Del. 1.

Gör om detta med ca 10 
papper, du kommer då att få 
en bok med 20 sidor.

2.

Ta ett annat papper, det kan med fördel 
vara något tjockare och lite större än 
pappret för bokens sidor.

3.

Markera ut minst fyra punkter  på det 
papper som ska bli omslag, punkterna 
bör ligga ett par cm ifrån den vikta 
kanten.
Se bilden nedan.

Lägg ihop de vikta papprena som ska bli 
bokens sidor i en hög.

Lägg ”omslaget” ovanpå de vikta pappre-
na, använd ”omslaget” och de hål du gjort 
som mall för att sticka hål i de vikta 
papprena.

För att boken ska få både framsida och 
baksida så viker du 2 ark på detta sätt.
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5.
6.
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Följ bilderna steg för steg 
för att binda din bok.
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45. Ta av nålen och spänn de 
två ändarna försiktigt, 
knyt ihop ändarna med 
en dubbelknut.

Färdig!



1. Ta ett papper av valfri storlek, halva 
storleken av pappret blir storleken 
på sidorna i din bok.
Vik pappret på mitten

Pamflett bindning Del. 1.

Gör om detta med ca 10 
papper, du kommer då att få 
en bok med 20 sidor.

2.

Placera sedan de 
vikta papprena i 
varandra, som på 
bilden till höger.

3.

Ta ett annat papper, det kan med fördel 
vara något tjockare och lite större än 
pappret för bokens sidor.

4.

Placera de vikta papprena som 
blir din boks sidor i det vikta 
pappret som blir omslaget till 
din bok.

5.

Använd en nål eller en syl och stick tre hål genom 
både omslag och sidor, se bilden ovan.
Stick hålen i alla papper samtidigt för att se till att 
hålen hamnar på exakt samma ställe på alla sidor.

6.



Pamflett bindning Del. 2.

Ta av nålen och spänn de 
två ändarna försiktigt, 
knyt ihop ändarna med 
en dubbelknut.

7. Trä tråden på nålen.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Följ bilderna steg för steg 
för att binda din bok.

Färdig!
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