Werkbeschrijving tekenmap met elastiek

Materiaal













2 stukken grijs karton 35 x 50 cm, 2,5 mm dik
Stevige katoenen stof 80 x 60 cm
2 stroken boekbinderslinnen: 1 van 10 x 59 cm (buitenrugstrook) en 1 van 10 x 49 cm
2 x 30 cm dik rond elastiek
2 vellen dun gekleurd karton van 34 x 49 voor binnenzijde
2 stukken Fiberfill van 35 x 50
Boekbinderslijm circa 100-150 gr per map
Kwast voor lijm
Goede stofschaar en papierschaar
Liniaal en centimeter
Potlood
Oude kranten

Werkwijze
1. Stof op maat maken
Neem de stof en de stukken grijs karton
Leg de twee stukken grijs karton met de lange kanten tegen elkaar op de stof en knip de
stof zo dat je rondom een overlap van circa 3 cm hebt. Knip bij de hoeken een stukje van
de stof af met 1 cm toegift.

Leg daarna de stof even aan de kant.
2. De Fiberfill aanbrengen
De fiberfill moet op de grijze kartondelen worden geplakt. Smeer lijm op de grijze
kartondelen en plak de fiberfill op deze ingesmeerde kartondelen.
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3. Kartondelen bekleden met stof
Leg hiervoor de stof met de goede kant op de tafel en leg daar het karton met de Fiberfill
kant naar beneden op. Smeer lijm aan een lange kant van het karton en plak hier de stof
op.

Smeer vervolgens lijm op de andere lange kant van het karton en lijm ook daar de stof
op. Tijdens het plakken de stof strak spannen.
Als 2 zijdes vast zitten oefen dan “droog” (zonder lijm) het vouwen van de hoekjes zodat
ze straks met lijm erop mooi sluiten. Plak daarna de 2 korte zijdes met hoeken mooi
dicht.

Leg deze stukken nu even aan de kant.
4. Rugstroken aanbrengen
Neem het boekbinderslinnen.
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Teken met potlood op de lange strook de volgende lijnen:
 2 lengte lijnen 3 cm vanuit de lange zijdes en
 2 breedte lijnen 4,5 cm vanuit de korte zijde

Om de buitenrugstrook op de kartondelen te plakken bestrijk je het 3 cm gemarkeerde
lengte-deel met lijm en plak hierop een kartondeel (met de goede kant van de stof)
tegen de 4,5 cm korte zijde en 3 cm lange zijde vast.

Doe hetzelfde nogmaals met het andere kartondeel.
LET OP: als je een patroon op de stof hebt moet je voorkomen dat één deel op zijn kop
terecht komt. Plak het uiteinde van het linnen naar binnen vast.

De binnenrugstrook met lijm insmeren en op de binnenkant lijmen (stuur de beplakte
strook boven de uiteindes van de buitenstrook, zodat het netjes op elkaar komt).
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5. Gekleurd karton
Leg de map open neer. Neem het gekleurde karton en lijm dit over het gehele oppervlak
in. Plak het gekleurde karton op de binnenzijde van de gestoffeerde kartondelen.

6. Ringen en elastiek
Het is de bedoeling dat de mappen met elastiek kunnen worden gesloten. Om het
elastiek aan de map te kunnen maken moeten er holnietjes in de map worden gemaakt.
Markeer hiervoor met potlood aan de binnenkant van het rechtergedeelte van de map
met kleine kruisjes de plek waar de holnietjes ingeslagen moeten worden. 17 cm uit de
hoek en 2 cm uit de rand. 4 maal

2 cm

17 cm

17 cm

X
X

X

17 cm
X

2 cm

2 cm

17 cm

2 cm

Zorg met behulp van de ponsmachine dat de holnietjes in de map komen.
Er zijn 2 verschillende hulpstukjes in het ponsapparaat. 1 om gaatjes te maken en 1 om
de holnietjes te bevestigen. Maak eerst de 4 gaatjes en bevestig daarna de holnietjes.
Neem de stukken elastiek en leg bij beide stukken aan 1 kant een stevige knoop. Voer
het elastiek vanuit de binnenkant van de map naar buiten en vervolgens weer van buiten
naar binnen, leg aan het andere eind nu ook een stevige knoop.

7. De map voorzien van de naam van je kind
Schrijf met potlood aan de linkerbinnenkant van de map de naam van je kind.
De map is nu klaar en kan dicht worden gedaan met het elastiek om de hoeken.
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Werkbeschrijving ringenpers

Stap 1: Gaten maken
 Pons (met opdruk G-7,0 – Z) bovenin draaien
 Platte aanslag onderin
 Karton onder op (op aanslag)
 Map op maat leggen en hendel van je af drukken (gat moet door en door zijn.) Als
het heel zwaar gaat kan het helpen een pompende/beukende beweging met de
hendel te maken.

Stap 2: Ringetjes
 Drukpers (met opdruk G-5-2) bovenin draaien
 Aanslag (met opdruk G-5) onderin
 Ringetje op onderste aanslag
 Map er over en hendel van je af drukken
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