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Portfoliokansio 

Valmistetaan kansio esim. taidegrafiikan töille. 

 

Taskulliset sivut                             

Piirrä sivut kaavan avulla litoposterille ja leikkaa irti. 

Nuuttaa taittoluun ja viivaimen avulla katkoviivojen 

kohdilta. Liimaa taskun ylä- ja alareunan käännösvarat 

nurjalle puolelle. Leikkaa jokaista sivua kohden yksi 2,5 

cm levyisiä ja sivun korkuista pahvista korokeliuskaa.   

Kansipaperin värjäys                      

Kansissa käytetään kiiltäväpintaista litoposter-paperia, 

joka kuvioidaan akryyliväreillä. Laita purkkiin 2 rkl liisteriä 

ja lisää siihen vaalea väri, johon lisäät varovasti 

tummempaa väriä. Liisteri jatkaa värin työstettävyyttä. 

Aloita vaalealla värisävyllä, johon lisäät varovasti 

tummempaa väriä. 

Kiinnitä arkki maalarinteipillä alustaan, kiiltävä puoli 

ylöspäin. Maalaa ohut pohjaväri, vedellä kastellulla, 

leveällä siveltimellä. Anna paperin kuivua hyvin. Voit 

käyttää hiustenkuivainta!  

Muistathan pestä siveltimen heti, ettei se pääse 

kuivumaan! Maalaa toinen kerros kuivan pohjan päälle. 

Kuvioi märkä maalipinta nopeasti esim. pahviliuskalla. 

Pohjaväri tulee näkyviin kuvioiden kohdalta. Paperi 

pingottuu sileäksi kuivuessaan. 

Kaavi paletista ylimääräinen väri ja laita siihen 

tarkoitettuun astiaan. Pese sivellin hyvin.  
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Kansipahvien päällystäminen  

Kansio kootaan takakappaleesta ja kahdesta 

etukappaleesta. Teippaa etukannen osat toisiinsa 

niin, että kappaleiden väliin jää   5 mm rako. Tarkista 

vielä, että etu- ja takakansi ovat nyt yhtä leveitä. 

Mittaa kansipahvien ympärille 2–2,5 cm kääntövarat 

ja etukannen kapean kaitaleen puolelle 6 cm. Leikkaa 

kansipaperi oikeaan kokoon. 

 

 

 

Laita kansipahvi sanomalehden päälle oikea 

puoli ylöspäin. Levitä liisteriliima pahville, 

keskeltä reunoille päin. Vaihda puhdas 

suojapaperi. Aseta kansipahvi kansipaperin 

päälle. Leikkaa paperin kulmat kuvan mukaan. 

 

 

Liisteröi paperin kääntövarat. Vaihda taas 

puhdas suojapaperi ja käännä ensin ylä- ja 

alavarat kannen nurjalle puolelle, sitten 

etureunan vara. Viimeisenä käännä kapean 

kaitaleen puoleinen sivu. Laita painon alle 

kuivumaan. 

 

 

Tee takakanteen kuminauhaa varten viillot 

taltalla.  

 

Pinoon kuivumaan levyjen ja muovikelmun 

väliin ja paino päälle. 
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Pujota nauhan päät (n. 3 cm) kannen sisäpuolelle, 

lisää liima nauhan alle ja teippaa kiinni. 

Mittaa kannen sisäpuolelle tulevan kartongin koko. 

Leikkaa ja liimaa kartonki paikoilleen. Laita kansi 

levyjen väliin ja painojen alle kuivumaan. 

                                           

 

 

 

 

Tasku etukanteen                                      

Piirrä kartongille taskun kaava ja leikkaa irti. Nuuttaa 

merkityt taitteet. Laita kapea raita liimaa taskun 

taakse tulevaan taitokseen ja paina paikoilleen 

etukannen sisäpuolelle. Laita painon alle kuivumaan. 

 

 

 

Kansion kokoaminen 

Merkitse erilliselle pahvisuikaleelle etukanteen 

tulevien reikien paikat; reunimmaiset 2 cm ylä- 

ja alareunasta, muut kolme tasaisin välein.  

 

 

 

Laita kaikki osat tasaiseen nippuun; levy tai 

pahvi, takakansi, vuoroin korokesuikaleet 

sivujen kanssa, etukansi ja päälle pahvi, jossa 

on reikien paikat. Kiinnitä puristimilla alustaan 

kiinni ja poraa reiät.  
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Aloita ompelu kansion etupuolelta, 

keskimmäisestä reiästä. Ompele ylä- ja ala 

reunaan ja takaisin keskelle. Tiukkaa lanka ja 

tee solmut. Lopuksi leikkaa langan päät. 

Valmista! :D 

 


