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Schrijf en knutsel je eigen boek!
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INHOUD
1) HET VERHAAL

2) DE KAFT

1a) Met de hand

2a) Harde kaft met krijt of verf op stof

— Benodigdheden
— Recept
a) het papier
b) het schrijven
+ tips voor een goed verhaal
c) plooien
d) knippen

— Benodigdheden
— Recept
a) Maak de harde kaft
+ SPECIAL: kafthouder
b) Kaft je kaft met de stof
c) Titel, Naam en Illustratie
d) Pagina’s met tekst inschuiven
+ SPECIAL: computerversie
e) Vastmaken
+ SPECIAL: met naaimachine

1b) Met de computer
— Benodigdheden
— Recept
a) Installatie
b) Document aanmaken
c) Paginanummering
d) Bestand bewaren
e) Schrijven
f) Beelden toevoegen
g) Afdrukken
h) Plooien

2b) Zachte kaft met plasticine op
plooibaar karton
— Benodigdheden
— Recept
a) Plooi de kaft
b) Illustratie, Titel, Naam
c) Kaft je kaft met het plastiek
+ SPECIAL: met de naaimachine
d) Afwerking
e) Pagina’s met tekst inschuiven
+ SPECIAL: computerversie
f) Vastmaken
+ SPECIAL: met naaimachine
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1a)

Het verhaal,
met de hand

RECEPT
a) Het papier
— Plooi het papier in
twee (A5) tot je
volgende afmetingen
hebt 14,8 x 21cm
— Schuif de pagina's
in elkaar
— de eerste pagina is
je titelpagina (titel
en je naam)

BENODIGDHEDEN
— een herinnering, iets
dat je erg heeft geraakt
of iets dat je doodgraag
eens zou doen
— 2 vellen papier,
formaat A4
(best tekenpapier,
maar kan ook met
gewoon papier)
— een foto van jezelf

— je kan zoveel pagina's
maken als je wil,
maar maak altijd een
veelvoud van vier, elk
A4 is 4 kleine pagina's
— maak je verhaal
— nummer je pagina's
wanneer alles klaar is

...
titel
jouw
naam

b) Het schrijven
— als je gemakkelijker tekent, kan je je verhaal uittekenen
en plaats laten voor de tekst die je achteraf bijschrijft;
als je gemakkelijker schrijft, ga je precies andersom te werk

* ) Tips voor een goed verhaal
— Vertel je herinnering, vertel precies hoe het is gegaan,
vergeet niet jezelf in het verhaal te vermelden.
— Het kan helpen om van jezelf een personage te
maken, met een andere naam en een ander uiterlijk.
De personages beleven alles alsof je het zelf was, jij
vertelt dan precies wat ze zien, hoe ze zijn gekleed,
wat ze ondertussen eten, wat ze denken, wat ze
voelen, welke schrik ze hebben, of hoe ze plezier
beleven. Je kan het ook bij één personage houden.
— Hou het kort: beschrijf die ene gebeurtenis, vermeld
kort wat eraan vooraf ging en hoe het afloopt.
— Alles mag en alles kan, het is jouw verhaal: je kan
ferm overdrijven of dingen laten gebeuren die in
de echte wereld onmogelijk zijn, zolang jij er maar
plezier aan beleeft.

— Verzin een korte sterke titel voor je verhaal
— Je kan je verhaal zo lang maken als je wil door
meer pagina's in te voegen.
— Zorg ervoor dat je verhaal eindigt op de voor
laatste pagina.
— De laatste pagina is je achterflap: hier plak je een
foto van jezelf, beschrijf kort wie je bent en waar
je van houdt en als je nog een beetje plaats hebt,
kan je ook vertellen waar je verhaal over gaat
(als je het echt heel precies wil doen, neem dan
een gedrukt boek erbij als voorbeeld).
— Dit is de binnenkant van je boek, die je in de kaft
kan naaien.
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1b)
a) Installatie
— Je kan het programma voor jouw computer
(Linux, Mac of PC) gratis downloaden op
"http://nl.openoffice.org/"http://nl.openoffice.org.
— Een goede handleiding voor de download
vind je hier:

Het verhaal,
met de computer

"http://ict.kathotielt.be/writer/instalatie_openoffice
/index.html"http://ict.kathotielt.be/writer/instalatie
_openoffice/index.html

Dit is een stukje ingewikkelder, maar wel heel
fijn en gemakkelijk als je er eenmaal mee weg
bent. Deze handleiding is voor het vrije
softwareprogramma Open Office.
De code van deze software is niet het bezit
van een of ander groot bedrijf, maar is vrij te
gebruiken, te studeren, te veranderen en te
verdelen door iedereen.

— Een helder overzicht van basiselementen
in Open Office vind je hier:
"http://ict.kathotielt.be/writer/best_docs_basis/ind
ex.html"http://ict.kathotielt.be/writer/best_docs_ba
sis/index.html

Mits een beetje zoeken kan je hetzelfde ook
wel in Word (Microsoft Windows) of Iworks
of Pages (Apple).

b) Document aanmaken
Hier verander je:
— Papierformaat > Breedte: 14,8 cm
— Papierformaat > Hoogte: 21 cm
— Papierformaat > Richting: staand
— Marges > Links: 2 cm
— Marges > Rechts: 2,5 cm
— Marges > Boven: 2,5 cm
— Marges > Beneden: 3 cm
Deze marges kan je aanpassen naar je
eigen smaak en plannen

Open het programma, daarmee open je
automatisch een nieuw document. Je kan ook
een nieuw document aanmaken via
— Bestand > Nieuw > Tekstdocument
— Selecteer Opmaak > Pagina in de menubalk
— In het Paginaopmaakvenster kies je het
tabblad Pagina.
"http://ict.kathotielt.be/writer/document_opmaak/
Paginaformaat/index.htm"http://ict.kathotielt.be/w
riter/document_opmaak/Paginaformaat/index.htm

— Layoutinstellingen >
Paginalayout: gespiegeld

c) Paginanummering

d) Bewaar je bestand

In het Paginaopmaakvenster van hierboven
kies je het tabblad Voettekst

Selecteer Bestand > Opslaan als, geef je
bestand een naam en selecteer de extensie.
Je kan kiezen voor .doc (leesbaar in Windows
en Mac) of voor .odt, het opendocument
formaat van Open Office

"http://ict.kathotielt.be/writer/document_opmaak/
Voettekst/index.html"http://ict.kathotielt.be/writer/
document_opmaak/Voettekst/index.html

— Vink Voettekst activeren aan
— Sluit het venster
— Plaats je cursor in de voettekst en selecteer
in je menubalk:
Invoegen > Velden > Paginanummering
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e) Schrijven

f) Beelden toevoegen

— Schrijf je verhaal!
— Denk eraan dat het totale aantal pagina's
van je document een veelvoud moet zijn van
4 (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32...), zodat je er
een echt boek van kan maken
— Vergeet je titelpagina niet
— Je kan spelen met het type, de grootte en
het beeld van de letters. Hier vind je
daarover meer informatie:

— Je kan je boek zo dik of dun maken als je
zelf wil, je kan ook beelden toevoegen.
Hoe je dat doet, zie je hier:
http://ict.kathotielt.be/writer/afbeeldingen/index.html

"http://ict.kathotielt.be/writer/teken_opmaak/letter
type/lettertype_proc.html"http://ict.kathotielt.be/w
riter/teken_opmaak/lettertype/lettertype_proc.html

— Als je wil weten hoe je pagina er zal uitzien,
kan je al eens een kijkje nemen zonder de
pagina af te drukken. Selecteer daarvoor
Bestand > Afdrukvoorbeeld

g) Afdrukken

h) Plooien

— Selecteer Bestand > Afdrukken
— In het Afdrukkenvenster selecteer je
Printer > Eigenschappen
In het venster Eigenschappen van
je printer kies je
— Papiergrootte: A4
— Oriëntatie: Landschap
— Als je printer tweezijdig kan afdrukken,
kan je dat hier selecteren
Klik op OK om het venster te sluiten

— Leg je pagina's netjes op elkaar en
plooi ze in 2
— Nu heb je de binnenkant van je boek
dat je in de kaft kan naaien

— In het Afdrukkenvenster selecteer je
Overige. Onder Pagina's vink je aan:
— Linkse pagina's
— Rechtse pagina's
— Brochure
— Als je printer tweezijdig drukt kan je nu
printen!
— Als je printer niet tweezijdig drukt, vink je
Rechtse pagina's uit en print je eerst de
linkse pagina's. Vervolgens steek je de
pagina's opnieuw, omgekeerd, in de printer,
vink Linkse pagina's uit en Rechtse pagina's
aan en selecteer OK
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De harde
kaft met
krijt of verf
op stof

SPECIAL
KAFTHOUDER

NAAIEN

als je veel boekjes wil
maken, of je staat er
helemaal alleen voor:
— een schoendoos
— cuttermes

stikmachine

COMPUTER

zorg voor enkele lege vellen
papier om extra illustraties
op te maken

BENODIGDHEDEN

RECEPT

voor 20 pagina's

a) Maak de harde kaft

— 2 stukken stevig karton
van 15,4 x 21,6cm
— 1 lap leuke stof van
20 x 26cm
— Stevige plakband
(gaffer of ducktape)
van 2 à 3 cm breed
— Lijm: met penseel of stick
— Meetlat
— Naald, draad en schaar
(+evt vingerhoed)
— Dekkende verf
(plakkaatverf) en penseel
of wasco of vetkrijt;
sommige potloden en
viltstiften doen het ook
heel goed op stof.
Je kan ook werken met
drukletters en inkt
— Een schutblad van
hetzelfde papier dat je
gebruikt voor je tekst,
formaat A4

— Leg de 2 stukken karton
naast elkaar met de
onderkant tegen de
meetlat
— Schuif ze 0,3 cm uit elkaar.
Als je meer pagina's wil,
kan je deze afmeting
aanpassen
— Kleef plakband over
de hele lengte: dit is de
binnenkant van je kaft
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— Neem de kaft op, plooi ze
voorzichtig en hou ze vast
met de klevende kant naar
boven. Let goed op dat je
ze niet dichtdrukt!
— Vraag iemand om je te
helpen: deze helper kleeft
een strook plakband over
de ruglengte van je kaft.
Druk ze voorzichtig aan op
de zijkanten van je kaft

u

2a)

— Knip de resten plakband weg

u
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SPECIAL
KAFTHOUDER
— Maak 2 parallelle
gleuven van 21,6 cm
lang (dikte van je karton)
op 0,3 cm (of meer)
afstand van elkaar
in je doosje

— Stop de twee stukken
karton in de gleuven.
Nu houdt het doosje
alles vast

— Kleef plakband breed
over de hele lengte:
dit is de binnenkant
van je kaft

u
— Neem de kaft op,
plooi ze voorzichtig
binnenstebuiten en
stop ze opnieuw in
de gleuven
— Kleef een strook plakband
over de rug, en druk ze
voorzichtig aan op de
zijkanten van je kaft
— Knip de resten
plakband weg

b) Kaft je kaft met de stof
— Leg je lap stof met
de mooie kant naar
beneden op de tafel

— Leg de kaft er in het
midden op, zodat er
overal een even grote
strook overblijft

— Plooi de randen van de
stof om en kleef ze vast
met strookjes plakband
aan de binnenkant van de
kaft. Let erop dat je de
hoeken van de stof dubbel
omplooit zodat ze niet
uitsteken

— Afwerking: kleef het
schutblad netjes binnenin
de kaft en laat drogen

c) Titel, Naam en Illustratie
— Neem je verf, krijt, potloden
of viltstiften
— Op de voorkant van de kaft
komt meestal de titel van het
boek en de naam van de auteur.
Daartussen, eronder of erboven
kan je ook een tekening maken
of een andere illustratie. Je kan
ook de achterkant bewerken

d) Pagina’s met tekst inschuiven
— Zie bij 1. Het Verhaal hoe je deze
pagina's maakt
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titel
je naam

SPECIAL
Wie een stikmachine kan
en mag gebruiken, kan de
tekst ook in de kaft
vaststikken
— Begin aan de onderkant
van de plooi en probeer
rechtdoor te stikken
tot boven
— Knoop de eindjes vast

SPECIAL
COMPUTERVERSIE
Extra illustraties

Wil je ook je eigen
tekeningen in je boek?
— Schuif een onbedrukt
dubbel vel (29,7 x 21cm
= A4) mee tussen de
pagina’s met tekst
— Kijk goed waar ze
terechtkomen; zorg dat
je een lege pagina hebt
waar je het liefst een
illustratie wil plaatsen
— Teken erop, laat het
drogen, en vergeet het
niet op zijn plaats te
schuiven voor je het
boek vasthecht

e) Vastmaken
— Controleer of alles droog is en
op de juiste plaats zit
— Nu kan je de tekst in de
kaft naaien.
Wie nog erg klein is, moet
zich hierbij laten helpen
door een volwassene.
— Leg de tekstpagina’s open
midden in de kaft, in het
midden van de tekst.
Zorg dat ze een goede plooi
in het midden hebben.
— Doe een draad in de naald
en knip hem af.
— Druk de naald door de
plooi op punt 1 .
Bescherm je vinger met
de vingerhoed en kijk uit
dat je aan de achterkant
niet in je hand prikt!
— Druk de naald door de rug
van het boek. Trek de draad
door, maar zorg dat je nog
10 cm draad aan de
binnenkant hebt om later
te knopen.
— Druk de naald 1,5 cm verder
(op punt 2) opnieuw door
de rug van het boek en door
de pagina’s.
— Doe dat enkele keren
en knoop de uiteinden
stevig vast.
— Doe dit opnieuw op
punt 3 en 4.
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RECEPT

2b)

a) Plooi de kaft

De zachte
kaft met
plasticine op
dun karton
BENODIGDHEDEN
— 1 stuk plooibaar karton
van 31,1 x 21,6 cm
— 1 vel doorzichtig
plastiek (vb uit een
zakje) van 34,2 x 24,6 cm
— Plakband
— Lijm: met penseel of stick
— Meetlat + potlood
— Naald, draad en schaar
(+evt vingerhoed)
— Plasticine
— Een schutblad van
hetzelfde papier dat je
gebruikt voor je tekst,
29,7 x 21cm (A4)
— SPECIAL NAAIEN:
stikmachine
— SPECIAL COMPUTER:
zorg voor enkele lege
vellen om extra
illustraties op te maken

SPECIAL
Wie een stikmachine kan
en mag gebruiken, kan het
plastiek aan het karton
vaststikken.
Probeer dan wel te zorgen
dat de plasticine zeker
2 cm van de rand wegblijft.

— Leg het stuk karton op de
tafel met de lange
onderkant tegen de
meetlat
— Zorg dat je in het midden
een 0,4 centimeter hebt
voor de rug van het boek:
meet aan elke kant 14,6 cm
vanaf de rand en zet daar
een streepje
— Doe hetzelfde met
de bovenkant
— Trek 2 parallelle lijnen
tussen de punten en
maak op die lijnen een
scherpe plooi
— Zo heeft je kaft al de
vorm van een boekje

b) Titel, Naam en Illustratie
— Neem je plasticine en maak
de illustratie
— Zet je naam en de titel van je
boek erop, eventueel met stift
of krijt, maar liefst met
lettertjes gerold in plasticine!

c) Kaft je kaft met het
plastiek
— Leg je vel plastiek op de tafel
— Leg je kaft er in het midden
op, zodat er overal een
even grote strook plastiek
uitsteekt
— De plasticine illustratie ligt
onderaan, op het plastiek
— Plooi de randen van het
plastiek om en kleef ze vast
met strookjes plakband aan
de binnenkant van de kaft.
Let erop dat je de hoeken van
de plastiek dubbel omplooit
zodat ze niet uitsteken
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SPECIAL
Wie een stikmachine kan
en mag gebruiken, kan de
tekst ook in de kaft
vaststikken.
— Begin aan de onderkant
van de plooi en probeer
rechtdoor te stikken
tot boven
— Knoop de eindjes vast

d) Afwerking
— kleef het schutblad netjes
binnenin de kaft met lijm
en laat drogen

e) Pagina’s met tekst inschuiven
— Zie bij 1. Het Verhaal hoe je
deze pagina's maakt

f) Vastmaken

SPECIAL
COMPUTERVERSIE
Extra illustraties

Wil je ook je eigen
tekeningen in je boek?
— Schuif een onbedrukt
vel A4 mee tussen de
pagina’s met tekst.
Kijk goed waar ze
terechtkomen; zorg dat
je een lege pagina hebt
waar je het liefst een
illustratie wil plaatsen
— Teken erop, laat het
drogen, en vergeet het
niet op zijn plaats te
schuiven voor je het
boek vasthecht

— Controleer of alles droog is
en op de juiste plaats zit
— Nu kan je de tekst in de
kaft naaien.
Wie nog erg klein is, moet zich
hierbij laten helpen door een
volwassene.
— Leg de tekstpagina’s open
midden in de kaft, in het midden
van de tekst. Zorg dat ze een
goede plooi in het midden
hebben.
— Doe een draad in de naald en
knip hem af.
— Druk de naald door de plooi op
punt 1 . Bescherm je vinger met
de vingerhoed en kijk uit dat je
aan de achterkant niet in je
hand prikt!
— Druk de naald door de rug van
het boek. Trek de draad door,
maar zorg dat je nog 10 cm
draad aan de binnenkant hebt
om later te knopen.
— Druk de naald 1,5 cm verder (op
punt 2) opnieuw door de rug van
het boek en door de pagina’s
— Doe dat enkele keren en knoop
de uiteinden stevig vast
— Doe dit opnieuw op punt 3 en 4
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