אלבום-פוליו בייבי
אלבום לשנה הראשונה של התינוק.
מכיל מקום לתמונות הריון ולידה ,מפל ל 12-תמונות (אחת לכל חודש בשנה) וכיס לניירת/ברכות למזכרת.

אני עובדת עם דפי בסיס במשקל  350גר' והתכנון של האלמנטים נבנה מראש כך שאפשר להדביק תמונות בגודל
 13 * 9ס"מ לרוחב או לאורך בלי בעיה.

בסיס האלבום:
שלוש יחידות של נייר בסיס במידות-
7" * 8" -1
7¼" * 8" -2
8¹/8" * 8" -3

בדפים  1ו 2-נחרוץ " 1בצד אחד ,בדופן של " 7ובדופן של "¼,7
בדף ה 3-נחרוץ " 1משני הצדדים בדופן של "8¹/8

מקפלים את החריצות ומדביקים את הלשוניות אחת על השניה ,בסדר הבא:
דף מס'  )7¼"( 2בצד ימין ,דף מס'  )8¹/8"( 3באמצע ,דף מס'  )"7( 1בצד שמאל.

הספרון בנוי כך שצד שמאל נסגר ראשון ולכן הוא גם קצר יותר ומעליו מכסה צד ימין שהוא ארוך יותר ויוצר כיסוי
מלא של הספר.
אחרי שהכריכה מודבקת ,נדביק מגנטים לסגירה בחלק הפנימי של צד ימין ובחלק החיצוני של צד שמאל.

מדוגמים לבסיס:
אנחנו צריכים לכל עמוד  2יח' (פנימי וחיצוני) ועוד  4יחידות למעברים-
 2יחידות של ⅞7⅞ * 5
 2יחידות של 7⅞ * 6
 2יחידות של 7⅞ * 6¹/8
 4יחידות של ⅞ * ⅞7

סיימנו עם הבסיס ועכשיו נעבור לאלמנטים.

מפל:
 6דפי בסיס בגודל ⅜ 5¾ * 5ועוד דף בסיס בגודל ⅜2¾ * 5

בכל יחידה מ 6 -הדפים נחרוץ ב⅜ -

יצרנו  6דפי בסיס בגודל ⅜ 5⅜ * 5עם לשוניות קטנות.
על דף הבסיס הנוסף שחתכנו נדביק את הלשוניות אחת אחרי השניה בצורה מדורגת ליצירת המפל.
הבסיס נותן גב ותמיכה לכל המפל ומאפשר להדביק את המפל כיחידה אחת לאלבום.
מדוגמים למפל:
 12יח' בגודל ¼ ,5¼ * 5מדביקים את המדוגמים למפל .ניתן להדביק בגב הבסיס סרט לסגירה.

כיס עם נפח:
דף בסיס בגודל " 7¼" * 4וחריצה בצורה הבאה:
בדופן של " 4לחרוץ ב 1" -וב1½" -
בדופן של "¼ 7לחרוץ ב ½" -וב 1" -להפוך ולחרוץ שוב בצד השני.

קיבלנו  4ריבועים קטנים בצידי הנייר ועכשיו צריך לחתוך החוצה את שני התחתונים ואת העליון החיצוני.
את הריבוע האחרון שנשאר משאירים מחובר רק בדופן אחת וחותכים ממנו משולש קטן.
בתמונה סימנתי מימין ב  Xאת החלקים שצריך להוציא ומשמאל את איך שזה נראה אחרי שגוזרים.

מדוגם לכיס:
מדוגם בגודל ⅛2⅜ * 5
מדביקים את המדוגם ואז מקפלים את החירוצים ומדביקים אותם ליצירת הכיס.

ספרון:
דף בסיס בגודל ⅜ 11 * 5וחריצה ב ,5½" -בדופן של ה.11" -
לחלק הפנימי של הספרון נוסיף מגנטים ,אחד בדף ימין והשני בדף שמאל והם יחזיקו את הספרון סגור.
נוסיף סרט קישוט ליצירת לשונית.

מדוגמים לספרון:
 3יח' בגודל ⅜ 5¼ * 5שמודבקות בחזית ובשני העמודים הפנימיים וכך גם מכסות את המגנטים.

עכשיו נדביק את האלמנטים והאלבום מוכן

וככה זה נראה בסוף

