KURSSIOHJE ILMOITTAUTUNEILLE
Korttikirja joulukorteista 9.–10.12.2017
Joulukortit tai onnittelukortit, lähetetyt tai muuten vain kerätyt kauniit kortit voisi olla mukava säilyttää kirjaksi yhteen sidottuna. Yhteen kirjaan mahtuu vain rajoitettu määrä kortteja, jotta sitä olisi
mukava selata. Isot kokoerot voivat hankaloittaa sitomista, mutta eivät välttämättä estä sitä, jos
vaan olemme kekseliäitä...
Sidottavat kortit voivat olla taitettuja tai yksiosaisia.
Yksiosaisista korteista tehdään ommeltavia vihkoja liimaamalla kortit taitettuihin kartonkisuikaleisiin. Kartongin sopiva paksuus on 200 g/m2–300 g/m2. Paksuus ja väri voivat vaihdellakin kirjassa,
monenlaiset silput siis ovat käytettäviä, kunhan kuitusuunta on selkätaitoksen suuntainen.
Kartongista voi tehdä myös kokonaisia sivuja ihan pieniä kortteja varten.
Korttikirjan kansiksi voi tehdä tukevan pahvisen kannen. Tarvitaan 2 mm:n kirjansidontapahvia,
selkäpahvia ja voimapaperia. Kannen voi päällystää kluutilla, aiheeseen sopivalla taustatulla kankaalla tai kankaan ja paperin yhdistelmällä.
Sitomistapoja onkin sitten monia:
Yksi tapa on perinteinen irtokansisidos, jolloin ompeleet jäävät piiloon ja kansi kiinnittyy sivuihin
etulehdillä ja ehkäpä vielä hylsyllä.
Toinen kätevä tapa on pitkäpistosidos, jolloin sivut kiinnittyvät ompeleilla suoraan kannen selkään.
Pitkäpistosidos mahdollistaa helpommin eri kokoisten korttien yhdistämisen samaan kirjaan.
Kurssilla voi myös painaa joulukorttipohjiin Hyvää Joulua -tekstejä. Ohjaajalta saat ostaa mm. kaunista ruskeaa uusiokartonkia.
Kaikkia perusmateriaaleja voi ostaa kurssilla, ota käteistä mukaan.
Kirjansidonnallisia työvälineitä voi lainata kurssilla, omat sakset on hyvä olla mukana.
Voit tuoda myös taittoluun, liimapensselin, katkoteräveitsen tai rullaleikkurin, teräsviivottimen.
Kurssiaika lauantaina ja sunnuntaina 9.30-17.00.
Puolilta päivin pidetään ruokatauko, ota eväät mukaan. Jääkaappi ja mikro on, kahvia ja teetä
tarjolla.
Ilmoittautumismaksu on 28 euroa, josta tulee lasku kurssin jälkeen, ellei ole aktiivikorttia.
Jos et pääse kurssille, peru kurssi sähköpostiin tulleen ilmoittautumisvahvistuksen linkin kautta tai
ilmoita opiston toimistoon mahdollisimman pian, jonoa on.
Kurssipaikka on Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen (kätsäkoulu) päärakennuksessa,
Sastamalankatu 2. Sisäänkäynti ja parkkipaikka sisäpihalla, kulku autolla Varikonkadun kautta.
Sisään toimiston ovesta, sitten lyhyet portaat alakertaan ja oikealle. Jos ulko-ovi on lukossa kun
tulet, soita minulle tai koputtele maanrajassa oleviin ikkunoihin.
Tervetuloa kurssille!
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