Encadernação Copta
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grossas, como linha encerada, linha de
bordado, linha de pipa);
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A5

- Papel mais duro para capa (papel
cartão, paraná etc.);
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- Agulha grossa ou agulhão;
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- Agulha curva;
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- Régua;
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- Lápis;
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1º passo:
Após separar os materiais necessários,
vamos começar dobrando as folhas. Neste
passo a passo, faremos um caderno com 50
folhas A4, que dobradas ao meio ficam no
tamanho A5. Mas, fique à vontade para usar
mais ou menos folhas – o resultado será o
mesmo ao final.
Dobre as folhas uma a uma e reserve.
Atenção ao vinco da dobra para que todas
as folhas fiquem iguais.
Com o papel mais grosso, recorte dois
pedaços, também no tamanho A5, que
serão a capa e contracapa do caderno. Você
pode customizar a maneira que preferir.
2º passo:
Risque uma linha com 1,5cm de distância da
borda esquerda da sua capa e contracapa.
Use a régua e marque onde serão os furos.
Como sugestão, neste passo a passo vamos
fazer 5 furos: comece marcando a capa com
2,5cm de distância do topo da capa, na
sequencia marque 4cm de distância do
primeiro furo, mais 3 furos com 4cm de
distância um do outro. No final sobrará
2,5cm da borda de baixo da capa, como no
exemplo. Use o agulhão para fazer os furos
conforme a marcação.
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A encadernação Copta é feita de várias
maneiras, cada encadernador tem um jeito
de fazer a costura. Não é um processo
simples, requer bastante atenção aos
movimentos. Neste passo a passo, nós
ensinaremos um jeito mais simples para
que você consiga dar um lindo acabamento
em seus trabalhos.
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3º passo:

3

Use a mesma medida para furar as folhas.
Atenção! Todos os furos devem estar
totalmente alinhados para que o trabalho
fique com o acabamento perfeito.
Para facilitar a furação, use um papelão ou
EVA por baixo das folhas.
Separe as folhas em 5 blocos de 10 folhas.
4º passo:
Junte a capa e um bloquinho de 5 folhas.
Para facilitar o processo da costura, apoie a
-capa e o bloquinho rentes a mesa, isso ajuda
na organização da costura.
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Separe a linha, e meça 8 vezes o tamanho
do caderno no sentido vertical, conforme o
exemplo. Essa é a forma de medir o
tamanho correto da linha. Assim não será
necessário fazer remendos e tampouco
teremos desperdício de material.
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5º passo:
Para começar a costura, passe a agulha de
dentro para fora no primeiro furo do
primeiro bloco de folhas e puxe quase toda
a linha. Com essa ‘’pontinha’’ de linha, faça
um nó para que a linha não escape.
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6º passo:
Na sequência, passe a agulha pela capa, de
baixo para cima, passando duas vezes pelo
mesmo furo. Isso garantirá que a sua
costura fique mais firme.
Alinhe o bloco de folhas com a capa, e
organize a linha para que fiquem bem
certinhos.
Finalize esta primeira costura, entrando
com a agulha de fora para dentro do mesmo
-furo do bloco de folhas.
-7º passo:
-Siga para o próximo furo. De dentro para
fora do bloco de folhas, depois na capa de
baixo para cima, passando a agulha duas
vezes pelo mesmo furo. Repita o processo
até o último furo do bloco de folhas e da
capa.
8º passo:
Pegue mais um bloco de folhas, e alinhe
com o último furo. Comece costurando
novamente, passando a agulha de fora para
dentro do segundo bloco de folhas e de
dentro para fora, no próximo furo. Na
sequência, passe a agulha entre a capa e o
primeiro bloco de folhas, laçando o nó que
foi feito para segurar a capa.
Entre pelo mesmo furo do segundo
caderno, de fora para dentro e siga para o
próximo. Novamente, de dentro para fora e
passando a agulha entre a capa o primeiro
bloco de folhas, laçando mais uma vez o nó
que foi feito para segurar a capa.
Siga com a mesma sequência lógica até o
último bloco de folhas.
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9º passo:
Para finalizar, pegue a sua contracapa e
posicione junto com os blocos de folhas
costurados. Passe a agulha de cima para
baixo, duas vezes no primeiro furo. Passe a
agulha, entre o último e o penúltimo bloco
de folhas. Volte com a agulha, de fora para
dentro no furo do último bloco de folhas e
siga para o próximo, de dentro para fora do
bloco de folhas com a mesma sequência
lógica de movimentos até o último furo.
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10º passo:
Finalize passando a agulha de fora para
dentro do último furo do bloco de folhas, e
dê um nó simples.

Seu caderno está pronto!
Nós ficaremos a disposição caso tenham
alguma dúvida sobre o processo.

Esperamos vocês no próximo encontro!
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REALIZAÇÃO

