Tillæg til fremstilling af stander til en-sidede PODD bøger
Der kan vælges at lave for og bagside med tyk laminering og samle bogen for herefter at sætte bølgeplast udenpå
til fremstilling af stander
Materialer:
• Samlet PODD bog med for og
bagside lamineret med tykkere
laminering
• To stykker bølgeplast 21cm x
bogens bredde, i det ene stykke
(bagside) laves en lille revne ca. 2
cm fra underkant og 2 cm bred
• 5cm Velcro® med kroge og med
klister-bagside.
• 50cm
Velcro® med
løkker
(almindelig, ikke klisterbagside)
• Plastovertrukket stoftape
• Kniv (f.eks. Stanley kniv)

Tegn, og skær en lille revne ud på
PODDbogens bagside.
Når der skal måles op, så sørg for at
bølgeplasten ligger et par mmm fra
spiralen for oven
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Sæt for og bagside på med dobbeltklæbende tape
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Påsætning af velcro med løkker

Tag det lange stykke velcro og stik det indefra ud gennem
revnen, løkkerne skal vende nedad.
Bøj det ned på ydersiden, så det lige når til kanten.
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Klip et stykke plastbeklædt lærredstape af og sæt hen
over på forsiden og bøj det nogle cm rundt om kanten.

Herefter sættes et andet stykke tape på
indersiden for at holde velcroen foldet ned.
Den side af velcroen, som ses på de 3 øverste
billeder er siden med løkker.
Den side, der ses på det nederste billede er
siden uden løkker.
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Velcro med klisterbagside og kroge
sættes rundt om den nederste kant på
forsiden midt på.
Herefter ser bogen sådan ud når man
lægger den fladt med omslaget opad

Fold nu for og bagside mod hinanden
og gør den så skrå som det ønskes.
Velcrostrimlen fra bagsiden vil nu
blive holdt fast af stykket med kroge
på forsiden, og det er muligt at vinkle
bogen, som det passer bedst i den
enkelte situation.
Man kan sige at den oprindelige
forside fungerer som bagside.
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Tillæg for øjenudpegningsbog
På alle sider og omslag skal udskæres
et hul, så man kan se igennem bogen
og se personens øjne.
Øvrige samling følger ovenstående
beskrivelse.

Når bogen står som en stander er der
brug for et spejl på indersiden af
bagsiden.
Udskær et stk. plasticspejl i min.
15x10cm.
Kant det med tape, så man ikke kan
skære sig på det.
Sæt det på i kanten af hullet på
indersiden af bagsideomslaget med
velcrodupper.
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Klar til brug
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