
Enarkshäftningar

Välj storlek på boken samt antal sidor. Tänk på att lägga alla vikningar längs med fiberriktingen. Vik alla ark på mitten. 
Välj inte ett för tunt papper. Jag brukar välja 100 – 120 gr för ett gedignare resultat.

Placera så alla vikta ark i ett ”lägg”.

Skär ut ett omslag i kraftigare papper.  Ska du brodera på pärmen är det bra att göra inslag som viks in och döljer baksi-
dan på broderiet. Inslagen  gör också boken stabilare.
Skär till samma höjd som lägget. Beräkna pärmbredden 2 mm bredare än lägget och inslagen 1 cm smalare än pärmen.
Brodera och dekorera pärmen. När jag broderade korsstygnen använde jag ett rutat papper med 3 x 3 mm rutor för att 
göra mönstret. Lägg det tecknade mönstret på omslaget  med ett tyg under och håla alla nedslag med en nål. Se till att 
inte göra för stora hål, det ska snarare vara små markeringar. Brodera med tunnare tråd än du tror...
Fäst ändarna med syrafri tejp.

Placera dubbelhäftande syrafri tejp på insidan av inslagen. Det räcket att sätta en bit på den övre och undre sidan. 



Vik in dem mot ryggen

Håla nu lägget och omslaget. Vid mindre bok räcker det med tre hål, se skiss. Håla inifrån och ut, se till att alla arken lig-
ger kant i kant. Gör inte heller denna gång för stora hål. 

Trä tråd på nålen drygt 2 ggr bokens höjd. Välj en stark tråd. 
Häfta utifrån och in.
Gå in i hål B och ut i hål C, låt tråden löpa längs ryggen, gå in i hål A och gå ut i hål B. 
Det långa stygnet på ryggen ska nu  löpa mellan de båda trådändarna.
Spänn tråden nu så hårt att inte papperet går sönder och knyt en dubbel knut.
Om du väljer att häfta inifrån och ut gör du på samma sätt men knuten hamnar då på insidan.

Vid större böcker häfta boken med fler hål för att få stadga - alltid med ojämnt antal hål
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För att göra en fickbok kan du skära av flärpen på några snygga kuvert, vika dem på mitten och göra ett 
lägg av dem. Ett fickkort gör du på samma sätt med med endast ett riktigt snyggt kuvert.
Du kan också varva ark och kuvert för att få fack i din anteckningsbok. 
Omslaget kan du välja att göra som ett dragspel och häfta in ett lägg i varje veck.

Enarkshäftningarna är fina gå-bort presenter. Ett tips är att brodera något som stämmer in på mottaga-
ren ex verktyg; trädgårdsredskap, sybehör etc. 
De kan också fungera som fina  emballage till presentkort, en lott eller som gratualtionkort. 
Ett riktigt påkostat kort av fint papper broderat vitt på vitt gör du till bröllopet.


