Encadernação
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Japonesa 4 furos

A5

A5

Para fazer a encadernação, vamos precisar
de:
- Linha (prefira usar linhas mais grossas,
como linha encerada, linha de bordado,
linha de pipa);
- 20 folhas de papel tamanho A4;
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- Papel mais duro para capa (papel cartão,
paraná etc.);
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- Agulha grossa;
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- Régua;
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- Lápis;
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- Alfinete;
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- Prendedor de papel.
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1º passo:
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Com o molde em mãos, risque uma linha
com 1,5cm de distância da borda dobrada.
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2º passo:
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Com o papel mais grosso, recorte dois
pedaços, também no tamanho A5, que
serão a capa e contracapa do caderno.
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Dobre as folhas uma a uma e reserve.
Atenção ao vinco da dobra para que todas
as folhas fiquem iguais. Dobre uma folha a
mais para usar como molde da furação.
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Após separar os materiais necessários,
vamos começar dobrando as folhas. Neste
passo a passo, faremos um caderno com 20
folhas A4 dobradas ao meio, formando 40
folhas no tamanho A5. Fique à vontade para
usar mais ou menos folhas – o resultado
será o mesmo ao final.
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3º passo:
Dobre o papel molde ao meio 3 vezes,
vincando bem para melhor visualizar as
marcas, e torne a abri-lo. Faça a marcação
dos furos na altura da linha riscada na etapa
anterior, conforme a figura, e numere para
facilitar na hora da costura.
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4º passo:
Junte a capa e a contracapa e posicione o
molde sobre elas para iniciar a furação.
Utilize dois prendedores de papel (também
podem ser dois prendedores de roupa ou
até mesmo dois clipes) para manter o
alinhamento perfeito das folhas. Com o
alfinete, faça os furos conforme as
marcações. Para facilitar a furação, use um
papelão ou EVA por baixo das folhas.
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5º passo:
Com a capa e contracapa furadas, é hora de
furar as folhas! Para dar mais firmeza, a
partir de agora use a capa como molde. Una
de 3 a 4 folhas por vez e posicione a capa
sobre as folhas. Utilize os prendedores de
papel como na etapa anterior para manter
o alinhamento e fure com o alfinete. Com
todas as folhas prontas, organize o caderno
juntando todas elas, uma sobre a outra,
capa por cima e contracapa por baixo.
Sempre utilize os prendedores para manter
o alinhamento perfeito do caderno.
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6º passo:
Com a linha em mãos, meça 5 vezes o
tamanho do caderno no sentido vertical,
conforme a figura. Essa é uma forma de
medir o tamanho correto da linha para não
precisar de remendos. Após cortar o
tamanho correto, passe a linha pela agulha.
7º passo:
Vamos começar a costura! Procure o centro
do caderno e insira a agulha de baixo para
cima no furo número 2, deixando para fora
um pedaço de linha com aproximadamente
10cm.
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8º passo:
Na sequência, insira a agulha no furo 1, de
cima para baixo. Contorne o caderno pelo
lado de cima e insira a agulha novamente no
furo 1, de cima para baixo. Para arrematar o
ponto, contorne o caderno pela lateral, e
torne a inserir a agulha no furo 1, também
de cima para baixo.
9º passo
Insira a agulha no furo 2, de baixo para cima.
Contorne o caderno pela lateral e torne a
inserir a agulha no furo 2, de baixo para
cima.
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10º passo
Insira a agulha no furo 3, de cima para baixo.
Contorne o caderno pela lateral e torne a
inserir a agulha no furo 3, de cima para
baixo.
11º passo
Insira a agulha no furo 4, de baixo para cima.
Contorne o caderno pela lateral e volte a
inserir a agulha no furo 4, de baixo para
cima. Como na etapa 8, contorne
novamente o caderno, agora pelo lado de
baixo, e torne a inserir a agulha no furo 4,
de baixo para cima, arrematando o ponto.
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12º passo
Insira a agulha no furo 3, de cima para baixo,
completando o acabamento. Na sequência,
insira no furo 2, de baixo para cima, tirando
a agulha no meio do caderno.
13º passo
Abra o caderno no meio – por onde você
passou a agulha – e puxe para dentro o
pedaço de linha que deixamos sobrar no
início do processo de costura. Para finalizar,
dê um nó, amarrando firme a linha do início
à linha do final do processo.

Seu caderno está pronto!
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REALIZAÇÃO

