
ІНСТРУКЦІЯ щодо створення книжкового блоку для блокноту своїми руками 
КНИЖКОВИЙ БЛОК 

1. Обираємо папір, який буде використовуватися в зошитах книжкового блоку. 
Рекомендовано: папір офсетний 80 г/м2, формат А4. Папір з учнівських зошитів – у крайньому 
випадку. 

 або  

2. Згинаємо папір у зошити форматом А6. 
Рекомендовано:  зігнути папір у сім-вісім зошитів, кожен з яких містить 4 аркуші паперу А4 формату 
(або 4 подвійних аркушів учнівського зошита, чи 8 одинарних аркушів учнівського зошита). 

 →  

3. Зшиваємо зошити за схемою. 
На однаковій відстані відмічаємо чотири точки для проколів голкою. Слідкуйте за тим, щоб у різних 
зошитах одна дірка була навпроти дірки з іншого зошита. 
Починаємо шити з зовнішньої сторони. Проходимо змійкою в одну сторону та повертаємося у ті ж 
проколи в іншу, кінчики нитки зв’язуємо. Намагайтеся нитку зав’язувати з краю всього шву, щоб у всіх 
зошитів вузлик опинився на одному рівні. 

 



 

 
 

 
 

 
4. Зв’язати всі кінчики зшитих зошитів з одного боку. 

 



5. Місця проколів зошитів зшити за схемою. 

 

      
6. Крайній рядок зшити за спіраллю, підхвачуючи голкою по два зошити. 

      
7. Обрізаємо всі хвостики, залишаємо приблизно по 5 мм нитки. 

      
 



8. Торець зошита заливаємо клеєм так, щоб він пройшов трохи між зошитами, але не дуже 
глибоко. Використовувати можна ПВА чи звичайний обойний клей (силікатний та 
швидкосохнучий клеї краще не брати бо з часом вони стають ламкі). Намагайтеся усі хвостики 
вклеїти в торець. Після проклейки завернути майбутній книжковий блок у чорновий папір (він 
потім буде відриватися) та покласти книжковий блок під прес (у домашніх умовах підійде 
щось важке та рівне, або просто покладіть його обережно, щоб не поїхали сторінки (торець 
повинен зоставатися рівним) під стопку книжок. Залишаємо книжковий блок сохнути на ніч. 
Після проклейки книжкового блоку відриваємо чорновий аркуш. 

 

      



 
9. Приклеюємо до книжкового блоку форзац і нахзац. 

Для них слід використовувати папір, що доволі важко піддається розривам (тобто з волокнистих 
сортів паперу). Форзац (нахзац) – це зігнений аркуш паперу, що на 2-3 мм приклеюється до двох 
сторін книжкового блоку з боку торця.  
Для форзац та нахзацу рекомендовано використати один аркуш волокнистого паперу форматом А4. 
Його слід розділити на дві частини, кожна з яких стане форзацем (передній аркуш) та нахзацем 
(задній аркуш).  Після приклейки форзацу та нахзацу слід дати 2-3 години книжковому блоку 
висохнути, розмістивши його під пресом. Коли книжковий блок висохне, його можна обрізати. 

     

      
 
Обрізати його можна у будь-якій поліграфії чи типографському центрі (зазвичай в них є така машина), 
або у поліграфічному центрі Хортицької національної академії. 
 
Успіху! 


