
 
 
 
 

Hanafubuki workshop: boekbinden 
 
 
 
 
 

Versie II: boekje met harde kaft en koptische binding 
 
 
 

Korte beschrijving 
Voor deze workshop werkt Hanafubuki samen met LILIUM*, 

gespecialiseerd in de koptische binding. Meer info op 

www.liliumbooks.be 

In deze workshop maken de deelnemers zelf een boek met 

harde cover en katernen. De deelnemers krijgen de 

koptische binding aangeleerd. Met deze techniek kan je 

een boekje maken met harde kaft dat bestaat uit 

verschillende katernen en dat dus zoveel pagina's kan 

bevatten als je wil. Het boek wordt afgewerkt met een 

harde kaft die de deelnemers zelf kunnen ontwerpen door 

de cover netjes te bekleden met foto’s of patronen uit 

kranten of magazines. Het boek krijgt ook een stoffen 

lintbladwijzer mee. Tijdens een workshop van 4u bestaat er 

de optie om de rug van het boek af te sluiten, zodat de 

binding niet meer zichtbaar is. 

Het standaardformaat van dit boekje is 10 x 15 cm. Grotere 

formaten zijn mogelijk mits een meerprijs voor de aankoop 

van extra karton en papier.  

 

 Standaard workshop 
Aantal deelnemers: 10 

Leeftijd: vanaf 16 jaar 

Duur: 3u 

Prijs: 210 euro (21 euro p.p.) 

 
Wij voorzien 
Twee tot vier begeleiders  

Papier en covers 

Gebogen naalden en 

boekbindgaren 

Latten, snijmatten en snijmessen 

Scharen en lijm 

Vouwbenen 

Gaatjesprikkers 

Inspiratiemateriaal 

 
U voorziet 
Tafels, tafelbescherming en stoelen 

 
Aantal deelnemers, duur en prijzen 

Duur 10 deelnemers 15 deelnemers 20 deelnemers Inloopworkshop* 

1u - - - - 

2u - - - - 

3u 210 euro 300 euro - - 

4u  240 euro 350 euro - - 
 
 
* Inloopworkshop: Is een workshop met  een onbepaald aantal deelnemers die kunnen aansluiten en weggaan op eender welk 
moment tijdens de activiteiten.  
* Vervoersvergoeding: Indien de workshop plaatsvindt buiten het district Antwerpen wordt er een vervoerskost aangerekend van 0,3 
euro per km. Deze wordt gebruikt om onze vrijwilligers een fiets- of treinvergoeding uit te betalen, of om een duurzame huurwagen van 
Cambio te gebruiken. 
* Leeftijd deelnemers: We voorzien aangepaste programma’s voor volwassenen. Meer info via mail. 
* Annuleren: U kan tot twee weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren. Indien u later annuleert, wordt 50% van het 
factuurbedrag in rekening gebracht. 
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