
NÄIN TEET FOLIOTIEDOSTON KIRJAASI
Esimerkissä Laura Paloheimon teos Klaukkala (Otava 2012), jonka suojakanteen tehtiin foliointi

metallililalla ja alufin matta -folioilla. Kovan kannen selkäfolio tehtiin metallililalla.

1. Taita painettava suojakansi omalle tasolleen. Älä aukota folioitavia alueita painettavaan kanteen. Exporttaa PDF.

2. Foliotiedosto taitetaan omalle tasolleen mustana (1-väri) (alufin matt). Kätke muut tasot ja exporttaa PDF valitusta tasosta.

3. Esimerkissä suojakannessa on myös toinen folio (metallilila). Taita myös tämä mustana omalle tasolleen. (Esimerkissä folion 
alle jää aukotettu pohja, koska paperin valkoista halutaan käyttää hyväksi.) Kätke muut tasot ja exporttaa PDF valitusta tasosta.

4. Folioitavasta kannesta on myös hyvä lähettää malliksi ns. simulointi-PDF, jossa folioinnin asemoinnin voi helposti todeta 
painettavalla kannella. Laita painettava suojakansi sekä foliotasot näkyviin. Voit halutessasi simuloida folioissa niiden oikeita 
värejä tai voit jättää ne mustiksi. Exporttaa simulointi-PDF.

5. Taita vielä kirjan kovaan kanteen tuleva folio omalle tasolleen. Exporttaa PDF.

– laatua kannesta kanteen

sidonta: musta = FO 432 metallilila

OTAVA

otava.fi *  84.2  *  ISBN 978-951-1-26337-1

Etukannen iltalaukku: Play it again, Sam  

Kirjailijan kuva: Ari HeinonenKannen suunnittelu: Piia Aho

Luksuselämää ja vintagelaukkuja 
rakastava Julia on palannut 

maail malta Suomeen ja päätynyt 
tv-tuotantoyhtiö Meisselin leipiin 
odottelemaan hääkellojen kilka-
tusta. Unelmakihlaus rikkaan perijän 
kanssa saa nolon käänteen, mutta 
näköpiirissä häämöttää jotain tuttua: 
vanha kotikunta. Klaukkalassa kaikki 
ei totisesti ole ennallaan, vaikka 
kylänraitin tuulipuvut, kutu-Carinat 
ja tukkamuoti ehkä ovatkin. 

Laura Paloheimo (s. 1971) on 
helsinkiläinen pienen pojan äiti, 
joka oli vuosia showtanssijana mm. 
Marco Bjurströmin ja Aira Samulinin 
tanssiryhmissä. Riemas tuttavassa 
esikoisromaanissaan Klaukkala 
Paloheimo taikoo vintage muodista, 
tositeeveestä, rapujuhlista, jooga -
retriiteistä ja juurille paluusta hyker-
ryttävän herkullisen smoothien. 
Tavoitteena on tuoda suomalaiseen 
viihde kirjallisuuteen reilusti lisää  
sydäntä, huumoria, blingiä ja 
merkki käsilaukkuja.

Ostoslista Pariisista  

HUOM! Lista voimassa vain, jos 
Robin vannoo käsi äitinsä Voguen 
kannella, että kahvinkasvattajien 
lapset pääsevät kouluun! Muuten ei 
tule häitä!

Hääpuku (vain jos löytyy tosi 
ihana!) 
Hääkengät (voivat olla sinisetkin!) 
Sukkanauhasysteemi
Huulia suurentavaa kiillettä  
Sephorasta (myyjät tietää!)
Hääkrääsää, esim. mini-Eiffeleitä 
pöytäkoristeeksi ja hullun paljon 
muotiaiheisia karkkeja (pyydä 
lähettämään vasta ennen häitä!)
Pervo huomenlahja (ei pörrö-
käsirautoja kuitenkaan!)

Elämässä pitää 
olla blingiä!

cmyk

Musta = FO 432 metallilila

Musta = FO ALUFIN-MATT

OTAVA

otava.fi *  84.2  *  ISBN 978-951-1-26337-1

Etukannen iltalaukku: Play it again, Sam  

Kirjailijan kuva: Ari HeinonenKannen suunnittelu: Piia Aho

Luksuselämää ja vintagelaukkuja 
rakastava Julia on palannut 

maail malta Suomeen ja päätynyt 
tv-tuotantoyhtiö Meisselin leipiin 
odottelemaan hääkellojen kilka-
tusta. Unelmakihlaus rikkaan perijän 
kanssa saa nolon käänteen, mutta 
näköpiirissä häämöttää jotain tuttua: 
vanha kotikunta. Klaukkalassa kaikki 
ei totisesti ole ennallaan, vaikka 
kylänraitin tuulipuvut, kutu-Carinat 
ja tukkamuoti ehkä ovatkin. 

Laura Paloheimo (s. 1971) on 
helsinkiläinen pienen pojan äiti, 
joka oli vuosia showtanssijana mm. 
Marco Bjurströmin ja Aira Samulinin 
tanssiryhmissä. Riemas tuttavassa 
esikoisromaanissaan Klaukkala 
Paloheimo taikoo vintage muodista, 
tositeeveestä, rapujuhlista, jooga -
retriiteistä ja juurille paluusta hyker-
ryttävän herkullisen smoothien. 
Tavoitteena on tuoda suomalaiseen 
viihde kirjallisuuteen reilusti lisää  
sydäntä, huumoria, blingiä ja 
merkki käsilaukkuja.

Ostoslista Pariisista  

HUOM! Lista voimassa vain, jos 
Robin vannoo käsi äitinsä Voguen 
kannella, että kahvinkasvattajien 
lapset pääsevät kouluun! Muuten ei 
tule häitä!

Hääpuku (vain jos löytyy tosi 
ihana!) 
Hääkengät (voivat olla sinisetkin!) 
Sukkanauhasysteemi
Huulia suurentavaa kiillettä  
Sephorasta (myyjät tietää!)
Hääkrääsää, esim. mini-Eiffeleitä 
pöytäkoristeeksi ja hullun paljon 
muotiaiheisia karkkeja (pyydä 
lähettämään vasta ennen häitä!)
Pervo huomenlahja (ei pörrö-
käsirautoja kuitenkaan!)

Elämässä pitää 
olla blingiä!

cmyk + foliot

6. Lähetä kaikki, tässä tapauksessa 5, 
tiedostoa Otavan Kirjapainoon.


