
Materiais:

- estilete/tesoura
- régua
- clipe de papel (para vincar, mas pode ser 
com o estilete também!)
- cola líquida (recomendo à base de álcool!)
- papel (recomendo offset 240g!)
- e, claro, o arquivo com as páginas do livro!

As linhas tracejadas
devem ser vincadas e

dobradas.Todas as linhas contínuas 
devem ser cortadas.

As áreas hachuradas 
devem ser coladas.
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Separe os pares de páginas como 
indicado (incluindo capa e 
contracapa).

As páginas devem ficar assim!

Após vincar, dobre as abas como 
mostra a imagem.

Com todas as páginas cortadas, 
vincadas e dobradas, é hora de 
colar o miolo do livro!

Com a ajuda do clipe (ou do 
estilete), vinque todas as linhas 
tracejadas. Isso ajuda a dobrar!

Com o estilete, corte as páginas 
nas linhas contínuas.1.
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Cole todos os pares de páginas. 
Eles vão ficar como na figura!

Coloque o miolo do livro por 
cima da capa, como indicado.

Trace uma linha como indicado 
(ela ajudará a determinar a 
lombada do livro!

Depois de tudo colado, o miolo do 
livro deve ficar mais ou menos 
assim!

Feche cada par e passe cola na 
área indicada.

Agora é hora de colar
a capa e a contracapa

do livro!
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A linha deve ficar mais ou menos 
assim.

Dobre a capa como indicado, 
e trace outra linha.

As duas linhas devem ficar mais 
ou menos assim1

Deve ficar mais ou menos 
assim. A lombada está definida!

Passe cola na área indicada da 
capa do livro.

Vinque (com o clipe ou com o 
estilete) as duas linhas e dobre.
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Cole a contracapa e a capa 
como indicado.

Agora é só deixar a cola secar e se divertir com o 
livro!

Passe cola na parte da frente e 
de trás do miolo, e cole a capa 
nele.18. 19.


