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Voor ideeën kun je een kijkje nemen op www.atelieremily.nl/portfolio of op Instagram 

(@atelieremily28) 

1. Doel van het boek 
 

• Notitieboek 

• Schetsboek 

• Gastenboek 

• Fotoalbum 

• Scrapbook / plakboek 

 

2. Afmetingen 
 

Voor notieboeken geld een maximaal formaat van A5 met bedrukking en een maximaal formaat van 

A4 voor blanco boeken.  

Voor de overige boek typen zijn in principe alle afmetingen mogelijk. Echter geven sommige 

bekledingstypen nog beperkingen in het formaat. Ook kan het zijn dat bepaalde formaten een grote 

invloed hebben op de prijs. Dit in verband met de afmetingen van de losse vellen voor het 

binnenwerk die te verkrijgen zijn en dus met de hoeveelheid restmateriaal dat over blijft.  

Een richtlijn voor gunstige afmetingen:  

• 25 x 28 cm 

• 28 x 28 cm 

• 25 x 16 cm 

• A4 (staand) 

• A5 (staand of liggend) 

• A6 (staand of liggend) 

 

 

http://www.atelieremily.nl/portfolio


 

3. Bindwijze 
 

   

Coptische binding Sewn-board binding * Ketting binding 

  

 

Buttonhole binding Hardcover  

 

* De sewn-board binding bindmethode is alleen geschikt voor notitieboeken, schetsboeken met licht 

papier (<180 GSM) en gastenboeken waar alleen in wordt geschreven (enkele keer inplakken kan) 

 

4. Binnenwerk 
 

Papiersoorten: 

• Biotop papier 120GSM (off-white) 

• Mixed media papier 250 GSM 

• Aquarel papier 300 GSM (25% katoen) 

• Fotokarton 250 GSM (wit, zwart, kraft) 

• Multi-purpose schets papier 160 GSM 

• Extra dun printer papier 60 GSM 

Het multi-purpose schetspapier is ook zeer geschikt voor het binnenwerk van gastenboeken of 

fotoalbums met een groot aantal pagina’s . Biotop papier kan voor alle toepassingen worden 



gebruikt. Mixed media papier wordt aangeraden bij uitgebreide scrapbook projecten. Het extra dun 

printer papier is alleen geschikt voor notitieboeken.  

De pagina’s in een boek worden gevormd door dubbelgevouwen vellen papier dat bij elkaar 

gebonden is in meerdere secties. Het aantal pagina’s dat mogelijk is, is afhankelijk van de grootte van 

die secties. Het pagina aantal moet altijd deelbaar zijn door 4.  Hieronder staat een lijstje van de 

veelvouden van de pagina aantallen die worden aangeraden.  

 

Sectie grootte per papiergewicht: 

• 60 GSM : secties van 20 pagina’s 

• 120 GSM: secties van 12 pagina’s 

• 250 GSM: secties van 8 pagina’s 

• 300 GSM: secties van 4 pagina’s 

 

Voor de bedrukking van het papier kan voor notitieboekjes worden gekozen uit: 

• Blanco 

• Dotgrid (gestippeld raster) 

• Gelinieerd  

5. Bekleding 
 

Er is keuze uit de volgende bekledingsmaterialen: 

• Linnen 

• Natuur linnen 

• Papier met lederlook 

• Scrapbook papier 

• Patroonpapier met ontwerp Atelier Emily 

• Patroonpapier naar eigen ontwerp 

Voor patroonpapier met eigen ontwerp of ontwerp door Atelier Emily geld een maximaal 

boekformaat van 25 x 16 cm. 

Linnen is beschikbaar is allerlei verschillende kleuren, maar in nog meer kleuren te bestellen. Neem 

contact op voor de mogelijkheden. 

Graag scrapbook papier of patroonpapier als bekleding? Ik ben benieuwd naar jou wensen, ideeën of 

thema’s en stuur je graag een selectie van patronen en ontwerpen als voorbeeld toe.  

6. Details 
 

Naast de basisopties zijn er ook nog een aantal opties voor de details van het boek: 

• Boekhoekjes (goud of zwart) 

• Leeslint 

• (Losneembaar) Sluitelastiek 



• Sluit linten 

• Kleur garen (indien bindwijze dit toe laat) 

• Gebruik van eyelets (bij coptische bindwijze) 

• Bijpassende box 

 

   

Boekhoekjes Eyelets Bijpassende box 

   

Leeslint Sluitelastiek Sluitlinten 

 

7. Personalisatie 
 

Om een boek extra persoonlijk te maken kun je een eigen illustratie of tekst toevoegen op de kaft 

van het boek. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van (opstrijkbaar) vinyl.  

Vinyl is standaard beschikbaar in zwart, wit en goud maar in alle kleuren te bestellen. Hieronder een 

aantal voorbeelden van personalisaties die al zijn uitgevoerd: 



   

  

 

 


