
RAAMATUKUJULINE

KARP

Mait SinimaaMait Sinimaa
Viljandi Kesklinna Kool



Materjal

Papp või MDF-plaat soovitava paksusega 3-5mm●Papp või MDF-plaat soovitava paksusega 3-5mm

●Tekstiil

●Puit

●Läikega kartong, poleeritud terasplekk, vms

●Magnet või magnetikomplekt●Magnet või magnetikomplekt

●Universaalliim



Nõuded

●Karbi mõõtmed ja maht ning kujundus on vabalt●Karbi mõõtmed ja maht ning kujundus on vabalt
valitavad.

●Karp peab olema raamatukujuline ning
esmapilgul tekitama tunde, et tegemist on
raamatuga.

●Karp peab olema magnetlukustusega ja●Karp peab olema magnetlukustusega ja
korrektne ning kvaliteetselt viimistletud.

●Karbis peab olema kaks või enam lahtrit asjade
paigutamiseks.



Töö käik (1/3)

●Selgita välja, mida on vaja teha ning vajadusel
uuri lisa kirjandusest või internetist.
Koosta tööplaan ning vajadusel ka joonis või●Koosta tööplaan ning vajadusel ka joonis või
eskiis.
●Arvesta, märgi ja lõika vastavatest materjalidest
sobivad detailid.
●Märgi avade ja süvendi või süvendite kohad
vastavalt sinu valitud mõõtmetele ja materjalilevastavalt sinu valitud mõõtmetele ja materjalile
ning magneti mõõtmetele ja tõmbetugevusele.
●Teosta puurimised ja lõiketöötlemised ning
muud vajaminevad tööd.
●Viimistle saadud toorikud kasutades nii valge-
kui ka katteviimistlust.



Töö käik (2/3)

●Vamista ette karpi kattev kangas ning kujunda
see – triigi, lõika, liimi, õmble, tiki, jms.
Arvesta kaante ja seljaosa murdekohta jäetav●Arvesta kaante ja seljaosa murdekohta jäetav
vahe vastavalt kangale ja tugevdusmaterjalile.
●Arvesta kanga tagasipöördevaru.
●Kinnita tasapinnaline kangas kaane- ja
seljatoorikute külge.
●Arvesta, märgi ja lõika kanga nurgad ning tee●Arvesta, märgi ja lõika kanga nurgad ning tee
kanga tagasipöörded ja kinnita need. Väldi
vahesid ja ülekatteid!
●Kata kaane- ja seljaosa vahele jääv murdeosa
ehk nn hingekoht kangaga. Arvesta kanga
mustrit!



Töö käik (3/3)

●Kinnita kaante sisedetailid.
●Kinnita karbi puitosa külge magnet või magnetid.
●Kinnita karbiosa alumise kaane külge ning
seejärel vajadusel seljaosa külge. Jälgi
sümmeetrilisust!sümmeetrilisust!
●Vajadusel arvesta, märgi ja kinnita
magnetivaste.



Hindamine
●Iga viga (määrdumus, vahe, ülekate,
sümmeetrilisuse puudumine jne) vähendab
hinnet 0,5 hindepalli, kuid kui see viga on vägahinnet 0,5 hindepalli, kuid kui see viga on väga
silmatorkav, siis 1 hindepalli.

●Detaili viimistlemata jätmine vähendab hinnet 1
hindepalli ning osaline viimistlemine 0,5
hindepalli.

●Hinnet hakatakse arvestama 5 allapoole.●Hinnet hakatakse arvestama 5 allapoole.

●Eriti korrektse töö eest on võimalik saada lisa
ehk 5+.

●Töökäsu mitte täitmine vähendab hinnet kuni
80%.







Meeldivat nokitsemist!


