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Pakke med spesialverktøy/materialer som blir utlevert før og under kurset. 
Denne materialpakka MÅ kjøpes til kurset. 
Det er planlagt å lage 1 tradisjonell innbundet bok, samt 1 bok uten bruk av lim i løpet av kurset. 
Materialpakka inneholder noe av det mest nødvendige og spesielle av verktøy og materialer for å 
kunne lage bøker i løpet av kurset – og noe etterpå. 
I tillegg har lærer med noe rekvisita om det skulle bli behov for ekstra, eller om noen ønsker å kjøpe 
utover pakkeinnholdet til eget bruk seinere. 
Prisen på pakka er satt til kr 400,00 (ingen mva / undervisningsformål) 
 

Innholdsliste for pakka 

1 skjæreunderlag (papp), ca 500 x 350 x 2,4 mm 

1 pappplater for permer, ca 300 x 220 x 1,5 mm 

12 papirark, ca 450 x 640 mm, 115gr 

1 ark for forsatser (klistermarmorering), ca 450 x 640mm, 100gr 

1 ark for permovertrekk (ulike farger) 

1 permkartong, 450 x 145 mm  til «bøker uten lim» 

1 permovetrekk, ulike farger  til «bøker uten lim» 

5 ark for tekstblokk, 450 x 640 mm,  til «bøker uten lim» 

ca 0,15 L bokbinderlim (PVAc) 

ca 0,15 L klister  (Hvetestivelse) 

1 falsebein 

2 x 10 m heftetråd (lintråd + bomullstråd). 

1 bokbindernål 

0,3 m hefteband, 16mm 

Sjirting / bokbinderlerret for rygg/hjørner (ulike farger), 

Kapitelbånd (noen ulike typer/farger) 

Heftegas 

ca 15 gr bivoks 

1 kurshefte for løsbind  

1 kurshefte for “bok uten lim” 

 
For å gjøre kurskostnadene så små som mulig får du også ei liste på de neste sidene over mer vanlige  
“saker & ting” som du kanskje har, eller får låne ( i “verste” fall må kjøpe) og som du må ta med til kurset. 
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Liste over nødvendig verktøy / utstyr du må ta med sjøl: 
Utover det som er i materialpakka trenger vi en del andre verktøy og hjelpemidler. Dette er ting som du med en 
viss sannsynlighet har fra før - så for å redusere kurskostnadene tar du med dette hjemmefra.  
Noen av hjelpemidlene er det er mulig å låne under kurset. Dette er nevnt spesielt under beskrivelsen av hvert 
enkelt hjelpemiddel - og disse hjelpemidlene behøver du ikke ta med (om du ikke vil bruke dine egne, da!).  
 
Du finner også lenker med kjøpetips. Merk at kjøpetipsene er ikke absolutte - verktøyene fås kjøpt i flere 
forretninger.  
Ta en kikk på dette - og les beskrivelsene - så du ikke stiller opp med saker som er helt ubrukelige til formålet!! 

Vinkelhake 

Dette kan du få låne under kurset. 
Når vi skjærer til papir og papp må det som 
regel gjøres vinkelrett. 
Du er avhengig av en vinkelhake.  
Mange har slikt blant verktøyet hjemme.  
 
 
 

Biltema 
 
 
Hammer 
Middels stor – f.eks. 350-500 gram. 
 

 
 

Biltema 
Tips:  
IKKE ta med snekkerhammer 
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http://www.biltema.no/no/Verktoy/Maleverktoy/Vinkelhake/Vinkel-2000018881/
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Hammer-og-oks/Kulehammer-2000018769/


Kniver 
Det er behov for to ulike typer kniver - tapetkniv og “bokbinderkniv”: 
 
TAPETKNIV 
 
Dette kan du få låne under kurset. 
Helst en solid «brytekniv». 
Den bør ha et godt handtak med låsing av 
knivbladet. Ikke kjøp en liten en som er 
beregna for kontorbruk.  Få tak i den 
størrelsen hvor bladet er 18 mm bredt.  
Kjøp med en pakke ekstra blader. 
 

Biltema 
 
Tips:  
En brytekniv har et blad som kan skyves fram og 
knekkes av for å få en ny, skarp spiss når kniven blir 
sløv. 

 
BOKBINDERKNIV 
 

Dette kan du få låne under kurset. 
 
Det er mulig å få kjøpt spesielle 
bokbinderkniver. Dersom du har eller kan 
låne en “ekte” bokbinderkniv - så tar du med 
en slik! 
Men for å gjøre det så rimelig og praktiske som mulig et brukbart alternativ være vanlig bordkniv med 
spiss. Gjerne litt fleksibel, den trenger ikke være veldig kvass. 
 
 
Linjal(er) 
ca 300 mm lengde 
En flat linjal i stål – IKKE plast! Gjerne med mm-skala – og helst på begge sider. (Som på bildet) 
Sjekk at skalaen begynner 
akkurat på null – da er det 
lettere å avsette mål ! 
 

Biltema 
Clas Ohlson 

Tips:  
Du trenger bare 1 linjal, men i noen tilfeller kan det være greit med 2. F.eks. en 500 mm i tillegg..  
500 og 1000 mm linjal kan lånes under kurset 
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http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Kniv-og-Hovel/Brytebladkniv-18-mm-2000020791/
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Maleverktoy/Vinkelhake/Stallinjal-2000035029/
https://www.clasohlson.com/no/Cocraft-st%C3%A5llinjal/Pr409016000


Saks 
Helst ikke mindre enn 100 mm egg 
 
Dette kan du kanskje låne med hjemmefra 
– men ta ikke med en som er sløv og 
slakk! 

 
Biltema 
 

Beholdere for lim og kost/pensel 
Bør ta ca 0,25 liter 
I materialpakka inngår 0,15 L bokbinderlim og klister – dette deles ut på kurset og du må ha en 
beholder med tett lokk for å oppbevare dette. 
 
Det er smart å ha pensel / kost 
stående i vatn mens du jobber - 
og til neste dag - så de ikke tørker 
ut mellom hver gang du bruker 
dem.  
 
Tips: 
Du trenger derfor minst 3 beholdere. 
Beholderne bør være stødig – dvs brede 
og ikke så høye. Du vil ikke at det skal 
bikke og ødelegge arbeidet ditt med søl! 
Beholder for å oppbevare pensler i vatn 
kan gjerne være litt høyere så penslene ikke lett vipper over og detter ut. 

Syl 

Dette kan du få låne under kurset. 
De fleste har ei syl liggende - men vi må ha en som lager små 
hull. 
Bildet viser noen hjemmelagde syler - diameter på nåla bør 
være 1,5 - 2,0 mm. 
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https://www.biltema.no/kontor-teknikk/kontor/kontorutstyr/sakser/papirsaks-2000038433


Brett 

Dette kan du få låne under kurset. 
2 brett, ca 25 x 20 cm 
Må være stivt materiale kryssfiner, sponplate, hobbyplate, mdf 
e.l. - gjerne laminert. 
Du kan kanskje finne noe hjemme – eller får en snill 
«snekkerkyndig» nabo eller samboer til å lage noen plater til 
deg. Det er praktisk om brettene er kutta til så alle hjørnene er i 
rett vinkel (90 grader). 
Brettene må ha en glatt, fin overflate uten fliser/bulker og 
gjerne litt skarpe kanter. Overflaten må være ren og ikke smitte med farger eller annet. 
 
Tips: Alminnelige sponplater er billig og greit materiale. Du kan også bruke andre material, men det bør være relativt 
hard og stivt. Tykkelsen bør være 9 – 12mm. 

Tvinger / klemmer 

Dette kan du få låne under kurset. 
Alle typer tvinger som er vist på disse bildene kan du bruke, men du må ha ETT PAR ! 
50 - 60 mm kjeftdybde og ca samme for kjeftåpning. Vanlige snekkertvinger er helt ok.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Biltema,  Clas Ohlson 

Ettgrepstvinge 
Tips:Ettgrepstvinger er veldig greie å bruke. Men vær klar over at de fleste har litt mindre kjeftdybde enn vanlige tvinger. 
De er også dyrere, men veldig praktiske  for oss som ikke har fler enn 2 hender.   Clas Ohlson ,  Biltema 

Tyngde. 

F.eks. grytelodd, vektpose. ca 1 – 2 kg 
Limte flater og bøker legges ofte i lett press mellom brett i kortere eller 
lengre tid. 
Før fantes grytelodd i nesten alle kjøkken, men med induksjonstopper etc 
er det nå nesten ingen igjen.  
Kanskje må du improvisere litt - bruk fantasien: Plastbokser eller 
mjølkekartonger fylt med noe tungt og billig – f.eks. grus, sand e.l.  Men 
de må IKKE lekke!! 
F.eks. går kg-poser med ris bra. (og du kan lage grøtmiddag når kurset er over!) 
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http://www.biltema.no/no/Verktoy/Skrustikke/Skrutvinge/Skrutvinge-2000016926/
https://www.clasohlson.com/no/view/content/search?categoryId=0&searchKey=All&search_prefix=tvinge&mode=mode+matchpartial&showTabs=false
https://www.clasohlson.com/no/Cocraft-ettgrepstvinge/40-9753
https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/klemmer/hurtigtvinge-2000018448


Pensler / koster 
For å legge ut lim/klister. 
 
2 pensler i svinebust med ulik bredde. 
Flate og ca 5-8 mm og 14-16 mm 
1 rundkost/pensel ca 20-25 mm diameter. 

Clas Ohlson 

Panduro Hobby 

 
Tips: Fås i de fleste butikker som fører papir, kontormatr., hobbyartikler etc. Ikke kjøp noe dyrt. 

Bakepapir 

Vi skal IKKE bake, men bruke det som underlag når det kan være “fare” for at papir med lim kan bli sittende 
fast i underlaget. Bakepapir har en tynn film med silikon som gir veldig dårlig feste for lim sånn at det løsner 
fint. 
Rull eller ark - ta med tilsvarende 4-6 A4 ark. 
 
Skrivesaker 
Blyant, papir/notatbok, viskelær. 
Ikke noe spesielt å si om dette. Men blyant med fin spiss er bra for merking når du skal skjære og klippe. For 
notater kan du bruke det som passer deg best og som du er vant til. 
 
Tips: 
Ikke tusj eller kulepenn! Trykkblyant m/ 0,7mm blyminer er midt i blinken. Fås i de flere bokhandlere e.tils. forretninger. 

 Staples 

Kluter 
Kluter må vi ha for å tørke opp limsøl eller tørke hendene. 
De må være godt sugende -  generelt er godt brukt bomullsstoff bra. Gamle utvaska t-skjorter eller kasserte 
handklær er helt topp. 
Det er best å starte med rene kluter  – og de må ikke loe. 

Vrakpapir / makulatur 
Avispapir, ukebladpapir, innpakningspapir e.l. 
Dette skal brukes på flere måter når vi limer. Dels som underlag slik at det ikke kommer lim på 
arbeidsflaten/bordet, og dels som avgrensning når vi skal ha striper av lim. 
Om det er trykk på papiret bør det ikke være slik som smitter over. Aviser bør være flere uker gamle for at 
trykksverten ikke skal smitte av. Papiret skal ikke være “krøllete”. 
Ta med tilsvarende et par middels store aviser. 
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https://www.clasohlson.com/no/Sang-pensel-til-olje-akryl/Pr260227008
https://panduro.com/nb-no/products/mal-tegn/pensler/pensler-mobelmaling/lakkpensel-prem-5500-35-mm-299000
https://www.staples.no/trykkblyant-pilot-supergrip-0-7mm-bla/cbs/130706.html?promoCode=&Effort_Code=WW&Find_Number=130706&m=0&isSubscription=False


Arbeidstøy 
Du må regne med noe limsøl! 
Ta med arbeidsforkle eller klær du ikke behøver å være redd for. Forkle er veldig praktisk, for du får 
garantert behov for å tørke lim av fingrene med jamne mellomrom – og med forkle trenger du ikke lete 
etter kluten ! 
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Sjekkliste 

Under finner du ei sjekkliste som kan være praktisk å krysse av i så du sikrer å få med deg nødvendig 
utstyr og materialer. 
 
 

Sjekkpunkt OK Kan lånes på 
kurset 

Vinkel ❑ Ja 
Hammer ❑  
Kniv(er) ❑ Ja 
Linjal(er) ❑  
Saks ❑  
Beholdere for lim og kost/pensel ❑  
Syl ❑ Ja 

Brett ❑ Ja 
Tvinger / klemmer ❑ Ja 
Tyngde ❑  
Pensler / koster ❑  
Bakepapir ❑  

Skrivesaker ❑  
Kluter ❑  
Vrakpapir / makulatur ❑  
Arbeidstøy ❑  
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EGNE NOTATER: 
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EGNE NOTATER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentrevisjoner 

 
Versjo
n 

Dato Endringer 

00 10.03.2019  Oppretta 

01 14.03.2019 Tilpassa for Treseminaret 2019 

02 05.02.2020 Små endringer i matr.pakka og utstyrslista  for 2020 
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