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Desferma la teva creativitat i di�enya merave�osos
projectes amb paper.
* Dissenya una preciosa capseta per guardar els teus tresors.
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* Confecciona un receptari amb les teves receptes preferides.
* Imagina les targetes més originals: de Nadal, d’aniversari…
   o per a la teva millor amiga!
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Hi ha moments a la vida que mereixen 
ser recordats per sempre. Una cosa així 
devia pensar la primera persona que es 
va proposar adornar els seus àlbums de 
fotos per convertir aquells records en 
una obra única, eterna i especial.
I, així, va començar a retallar diferents 
papers, de colors i formes variades, i a 
enganxar-los al costat de fotografi es 
per fer boniques composicions. O va 
començar afegir-los notes personals 
per explicar com s’havia sentit en aquell 
moment i no oblidar-ho mai més.
Llavors, fer scrapbooking és fer 
manualitats? Sí, però és molt més que 
això! És com fer una abraçada a aquell 

moment de la nostra vida que ens va fer 
sentir tan bé. És negar-nos a acceptar 
que cada dia és igual, ni parlar-ne! 
Qui fa scrapbooking és capaç de veure 
la màgia que amaguen tots i cada un 
dels moments de la vida.
En aquest llibre aprendreu algunes 
tècniques bàsiques per iniciar-vos en 
l’univers de l’scrapbooking... Però quan 
les domineu, sereu capaços de deixar 
volar la vostra creativitat i atrevir-vos a 
fer projectes més complexos. I a partir 
d’aquell moment ja no hi haurà marxa 
enrere! L’scrapbooking haurà entrat en la 
vostra vida per sempre!

Què és l’scrapboo king?
Adorneu els vostres records amb les mans

Benvinguts a un món apassionant els límits del qual els poseu només vosaltres: 
apreneu a crear àlbums de fotos, targetes de felicitació, llibretes de receptes... 
i molt més!
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M’agrada cantar, ballar, 

la música de moda, dibuixar, 

patinar, fer cupcakes; 

m’agrada riure, passejar, 

fer moixaines a la meva 

gateta Lula i sobretot 

retallar i pintar...
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* Escull les fotografi es més adequades 
per al teu projecte, tenint en compte 
l’enquadrament, els colors i la mida.

Com cal utilitzar aquest ll ibre

Al fi nal del llibre trobaràs els papers i adhesius que necessites per a cada projecte. Estan en ordre perquè et sigui més fàcil identifi car-los.

L’espai de treball ha d’estar 

net per poder-te moure 

amb llibertat i manipular 

tots els materials sense 

impediments.

No dubtis a deixar volar la teva creativitat: 
si creus que pots donar un toc personal a un 
projecte afegint o modifi cant algun dels 
punts, endavant!

* Fixa-t’hi bé: tots els papers 
que s’inclouen al fi nal 
d’aquest llibre tenen 
un disseny diferent a 
cada cara.
Així podràs fer servir 
el que més t’agradi!

* A les pàgines següents trobaràs onze 
projectes diferents. Llegeix els materials que 
necessitaràs, comprova que els tens tots i 
aconsegueix els que no tinguis a mà.

*Ja ho tens tot? Bé! Llegeix atentament les 
instruccions pas a pas per assegurar-te que 
entens el procés. Fixa’t en les il·lustracions, 
et poden ajudar!

1
Conserva una capsa de cereals i retalla al cartró 
un quadrat de 19 cm de costat. Treballarem amb 
la part interior del cartró, la que no va impresa. 

3
Pots crear un segell amb la forma que prefereixis 
en una goma d’esborrar (pàg. 26). Estampa’l 
amb dues tintes diferents per donar-li un toc 
de color al fons.
Pots agafar també el paper ratllat i anar-li 
fent petits plecs fi ns a formar un llacet com 
el de la imatge.2

Aconsegueix un rodal de pastisseria mitjà (com 
el de la imatge) i enganxa’l al cartró. Escull la 
teva foto preferida. Vés al fi nal del llibre i escull 
el paper que més t’agradi. Després escull un altre 
paper que enganxaràs sota del primer, per crear 
un marc. En un altre paper, retalla la teva edat o 
les lletres del teu nom.

Layout: Sóc jo!
Una manera d’express ar-te i decorar la paret
Aquesta ets tu... demostra com ets. Pots emmarcar-ho, et quedarà genial 
a l’habitació.

Necessites:
* Capsa de cereals 
   i blonda de paper
* Tisores i cúter 
* Cola
* Cinta adhesiva 
   de doble cara
* Paper de seda

*Activitat 2*

4
Per expressar millor qui ets, pots 
escriure amb la teva lletra a la targeta 
aquelles coses que més t’agrada fer, o els 
títols dels teus llibres preferits, o frases 
que t’inspirin.

5
Per acabar d’adornar la composició, pots afegir-hi 
llacets, fi gures en volum i pompons, per als quals 
necessitaràs el paper de seda (p. 28).
També pots donar una ullada als adhesius 
que hi ha al fi nal del llibre i escollir els que 
més t’agradin.

M’agrada cantar, 
ballar, la música de moda, 
dibuixar, patinar, fer 
cupcakes; m’agrada riure, 
passejar, fer moixaines 
a la meva gateta Lula 
i, sobretot, retallar 
i pintar.

Busca els papers 

que necessites per a 

aquesta activitat al 

fi nal del llibre.
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Pintures: pintura acrílica, 
ceres Gelatos, pintura 
brillant i moltes altres 
pintures especials

Segells per estampar

Perforadores

Papers 
de tot tipus

Cintes adhesives
o washi tape

Cola

Eines per tallar: 
bàsicament, necessitaràs 
tisores i cúter

Et convidem a començar a «pensar en 
scrap». Intenta veure el potencial de tots 
els objectes per fer-los servir en els teus 
projectes: papers de regal, paquets de 
cartró, trossos de tela, records dels teus 
viatges, botons...Materials 

i eines

6
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A les botigues especialitzades, 
a més de comprar material, 
podràs participar en tallers 
per millorar la tècnica i 
augmentar la creativitat.

En un sol projecte de scrapbooking pots 
utilitzar diverses tècniques per aconseguir 
el resultat fi nal:

* Retallar papers amb diferents 
 formes
* Enganxar papers i altres 
 elements amb cola o washi tape
* Pintar amb diferents colors
* Escriure missatges amb la teva 
 lletra
* Estampar diferents formes
* Retallar papers o etiquetes amb 
 diferents formes Retalla Pinta Escriu

Tècniques bàsiques 
de scrapboo king

7
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*Activitat 1*
Necessites:
* Cartró gruixut 
   i cartolina 
* Tisores o cúter
* Cola
* Cordill

1
Obre el lector de codis QR i acosta el teu dispositiu 
mòbil a aquest codi. Podràs descarregar-te les 
diferents inicials. Escull les lletres que vulguis 
decorar i imprimeix-les.
Si no tens lector de QR pots dibuixar les lletres en 
un paper.

Decora inicials
Crea ll etres precioses per penjar a la teva habitació
Pots decorar la inicial del teu nom o formar paraules amb diferents 
dissenys i colors.

2
Enganxa la làmina on hi ha la inicial sobre un 
paper de scrap i aquests dos sobre una cartolina. 
Amb un cúter, talla la forma de la lletra en les tres 
capes.

8
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3
Escull algun dels adhesius fl orals 
de les pàgines fi nals. Enganxa’l 
a sobre d’una cartolina perquè 
tingui més volum i encola’l sobre 
la lletra.

4
Pots decorar els extrems de les 
lletres amb altres retalls i cobrir 
les unions entre els dos papers 
amb adhesius.

TRUC: 
Vols penjar-la? Fes-hi dos forats i lliga-hi 
dos cordills d’un color que combini.

Busca els papers 

que necessites per a 

aquesta activitat al 

fi nal del llibre.

9
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