
Bij een boek met een eigen ontwerp met een linnen rug is de rug voorzien van een strook linnen. Welke kleur 
linnen je wenst, kan je aangeven in het bestelformulier. Voor de voor- en achterkant kan je zelf een ontwerp 
maken, hiervoor lever je twee PDF-bestanden aan (één voor de voorkant en één voor de achterkant).

Het linnen loopt altijd door over de kneep en een klein stukje (5 mm) over het voorplat, hieronder zie je hoe 
dit eruit ziet.

Het ingedrukte gedeelte 
wordt de kneep genoemd.

Het gedeelte met het eigen 
ontwerp is om het bord heen-
gevouwen, dit wordt de inslag 
genoemd.

Eigen ontwerp met een linnen rug



Hieronder leggen wij uit hoe groot de aan te leveren PDF-bestanden dienen te worden. Hiervoor kijken wij 
eerst naar het formaat van het voor- en achterplat (het gedeelte aan de buitenzijde van het boek), daarna kij-
ken we naar het totale aan te leveren formaat, waarbij de inslag en afloop meegenomen zijn.

Voor- en achterplat
De breedte van het omslag is in totaal 9 mm minder dan het binnenwerk, dit i.v.m. het strookje linnen. 
De hoogte van het omslag is in totaal 6 mm meer dan het binnenwerk, dit i.v.m. de overstekende kanten.

Totaal aan te leveren formaat
Aan de buitenzijden dient een inslag van 15 mm toegevoegd te worden, aan de zijde van de rug dient 3 mm 
afloop toegevoegd te worden (zie meer informatie op de volgende pagina).

De hoogte is het formaat van het voor- / achterplat + 30 mm (inslag aan twee zijden)
De breedte is het formaat van het voor- / achterplat + 18 mm (inslag aan de buitenzijde en afloop aan de rug-
zijde)

Rekenvoorbeeld
Het binnenwerk van het boek is 210 x 148 mm.

De breedte van het voorplat is 210 - 9 = 201 mm
De breedte inclusief inslag en afloop is 201 + 15 + 3 = 219 mm

De hoogte van het voorplat is 148 + 6 = 154 mm
De hoogte inclusief inslag is 154 + 15 + 15 = 184 mm

Er worden dus twee bestanden aangeleverd in het formaat 219 x 184 mm.

Standaardformaten
Formaat (b x h) voor- en achterplat (b x h) inclusief afloop en inslag, dus aan te leveren (b x h)
148 x 210 mm  139 x 216 mm   157 x 246 mm
210 x 148 mm  201 x 154 mm   219 x 184 mm
210 x 210 mm  201 x 216 mm   219 x 246 mm
210 x 297 mm  201 x 303 mm   219 x 333 mm
297 x 210 mm  288 x 216 mm   306 x 246 mm
300 x 300 mm  291 x 306 mm   309 x 336 mm

Boeken die breder dan 210 mm zijn, worden geproduceerd met een halflinnen omslag. De voor- en achterkant van het 
boek worden uitgevoerd als fotocover, de rug bestaat uit linnen.  
 
Voor het omslag ontvangen wij graag 2 PDF bestanden:
- 1 PDF bestand voor de voorkant
- 1 PDF bestand voor de achterkant

Achterkant
(Netto formaat binnenwerk)

Voorbeeld achterkant
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Voorbeeld voorkant

Voorbeeld achterkant:
Het binnenwerk van uw boek is 280 mm breed 
en 200 mm hoog, uw PDF wordt:

15 + 280 + 3 = 298 mm breed
15 + 200 + 15 = 230 mm hoog

Voorbeeld voorkant:
Het binnenwerk van uw boek is 280 mm breed 
en 200 mm hoog, uw PDF wordt:

3 + 280 + 15 = 298 mm breed
15 + 200 + 15 = 230 mm hoog
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Bereken het formaat van je boek



Stuur een mail naar info@probook.nl 
of bel ons op 030 303 95 98

Heb je andere wensen of heb je nog 
vragen, neem dan contact op

Heel veel succes met het 
maken van jouw boek!

Inslag
De buitenzijden van het omslag worden om het grijsbord heengeslagen. De inslag is aan de buitenkant niet 
zichtbaar, maar wel aan de zijkant en een stukje aan de binnenkant van het boek. Trek hier wel achtergrond-
kleuren en -afbeeldingen op door, maar neem dit niet mee in de uitlijning van de tekst. De inslag is 15 mm 
en deze zit aan de boven- en onderzijde en bij het voorplat aan de rechterkant en bij het achterplat aan de 
linkerkant.

Afloop
Aan de kant van de rug dienen wij het omslag schoon te snijden. Om te zorgen dat er geen witte randjes ont-
staan, hebben wij hiervoor 3 mm extra beeldmateriaal nodig. De afloop zit bij het voorplat aan de linkerkant 
en bij het achterplat aan de rechterkant.

Kleur linnen
Welke kleur linnen je wenst, is in het bestelformulier aan te geven. Voorbeelden van de kleuren linnen die wij 
voeren zijn op de website te zien, je komt hier door in het menu te gaan naar ‘Uitvoering’ > ‘Linnen, kunstleer, 
bestempeling’.

Extra uitleg


