
Guide til klæbebinding
På en klæbebinding forsvinder der ca. 3 mm fra hver side ind mod ryggen. Dette område bliver ikke synligt, når klæbebindingen bliver limet. 
På opslag hvor billederne går hen over midten, kan man gøre noget, for at få et bedre slutresultat. Det kan du læse mere om i denne guide. 

Her er et opslag hvor billedet går hen over midten, her skal billedkassen deles på midten.



Billedkassen skal flyttes på 3 mm væk fra ryggen på hver side af opslaget, som vist på billedet.

Hvis der er tekst, som 
går hen over midten, skal 
den flyttes 3 mm væk fra 
ryggen på begge sider. 
Generelt er det bedst at 
undlade, at lade tekst gå 
henover midten, specielt 
på klæbebindinger. 
Man skal i hvert fald 
være meget opmærk-
som på det og få det 
rykket ud fra ryggen.

 Flyt billedkassen 3 mm Flyt billedkassen 3 mm   



Derefter skal billedkassen udvides ind mod ryggen på begge sider af opslaget. Det ser mærkeligt ud i dokumentet, men giver det bedste færdige resultat.

Udvid billedkassen 3 mm ind i midten ryggen   Udvid billedkassen 3 mm ind i midten ryggen



Hvis man har et billede som går henover inderside af omslag og første eller sidste side af indholdet, skal man flytte billederne 6 mm.
Da der forsvider mere på disse sider når bogen bliver limet og bukket.

Inderside af omslag

Sidste side af indholdet

Første side af indholdet
Første side af indholdet
billedekassen flyttes 6 mm til højre 

Sidste side af indholdet 
billedekassen flyttes 6 mm til venstre 

  Derefter udvides billedkassen 3 mm til ven-
stre, de sidste 3 mm skal være hvid til lim

Derefter udvides billedkassen 3 mm til højre, 
de sidste 3 mm skal være hvid til lim Inderside af omslag



Her er indersiden af omslaget - der er hvid i ryggen, samme størrelse som rygbredden. Billedkassen skal flyttes 6 mm væk fra ryggen på begge sider

Billedkassen udvides 3 mm ind imod ryggen på begge sider, så der i midten nu er rygbredden  
+ 3 mm på hver side, som er hvid til lim.
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6 mm

billedkassen udvides 3 mm ind mod ryggen 

 6 mm

 billedkassen udvides 3 mm ind mod ryggen 



Her kan man se hvordan slutresultatet bliver hvis man flytter eller ikke flytter billederne.

Her er billederne ikke flyttet

Her har man flyttet billederne


