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IEVADAM.

Grāmatas iesiešana ir ļoti gauss darbs, kas prasa daudz pa-

cietības un uzmanības, pamatīgu iestrādāšanos un veiklību.

Te jāievēro neskaitāmi sīkumi, bet no katra tāda sīkuma parei-

zas un kārtīgas izpildīšanas atkarājas visa darba izdošanās.

Ja arī grāmatas ietērps nebūtu katru reizi sevišķi grezns vai

bagāts, grāmata tomēr iznāks glīta, ja tā būs akurāti nostrādāta.

Un otrādi: pats labākais iesiešanas materiāls nepiedos grāmatai

krāšņumu, ja iesiešanas darba gaitā nav katru brīdi tikusi ievē-

rota vajadzīgā rūpība un ja grāmatsējējs piemirsis, ka viņš ne-

drīkst steigties. Stājoties pie grāmatas iesiešanas, grāmatsējē-

jam ieteicams to darīt ar apziņu, ka tas ķeras pie darba, kas

nav drīz veicams un ka steiga viņa pūlēm nevar nākt
par labu.

Šinī grāmatā daiļamatnieks atradīs vienīgi norādījumus zī-

mējoties uz mākslinieciskās grāmatsiešanas paņēmie-

niem, kamēr rūpnieciskā te nav ievērota. īsts bibliofils par

māksliniecisku grāmatas iesējumu gan atzīst tikai klasisko

franču iesējumu —
«reliure ā la frangaise» — kā to vēl šodien

mēdz apzīmēt visā pasaulē. Tā ir uz auklām sašūta grāmata

ādas iesējumā, paretam arī pergamentā. Tikai 1775. gadā kāds

Parīzes grāmatsējējs, Alexis-Pierre Bradel, izgudro vienkāršāku

un lētāku grāmatsiešanas veidu, šujot grāmatu uz lentām un

ietērpjot to arī lētākos materiālos. Pēc viņa norādījumiem
iesietu grāmatu mēdz saukt vienkārši par slokšņu lesējumu.

Taču arī šis pēdējais iesiešanas veids var būt tik rūpīgi izstrā-

dāts, ka ar viņa pielietošanu iespējams sniegt mākslinieciskus



darbus. Tas ļoti labi noder sevišķi pergamenta iesējumiem,

tāpat audeklam, zīdam un taml.

Lai gan patiesībā tā tad vispirms te nāktos aprādīt franču

iesējuma darba paņēmienus, tad tomēr sākam ar slokšņu iesē-

jumu, jo te darbu gaita ir vienkāršāka un grāmatsējējam jāie-

gūst veiklība vispirms slokšņu iesiešanā, iekams viņš drīkst

ķerties pie komplicētākiem un dārgākiem franču iesējumiem.

Kas zīmējas uz zeltīšanu, tad jāuzsver, ka tā, lai gan vispā-

rējās grāmatas izstrādāšanas mākslas viena nozare būdama,

tomēr ir no pašas grāmatsiešanas gluži neatkarīgs amats, —

specialitāte par sevi. Patiesībā pat divas specialitātes: viens

zeltītājs nodarbojas ar grāmatas izrotāšanu, tā tad ar zeltījamo

ornamentu iespiešanu ādā vai pergamentā un ar ādas mozaīkas

darbiem; otrs zeltītājs ir speciālists grāmatas griezuma zeltī-

šanā. Abās šīs zeltīšanas nozarēs ir tik daudz atsevišķu sīku-

mu, bet galvenais, viņu kārtīgai izpildīšanai vajadzīga tik liela

veiklība un iestrādāšanās, ka katrā ziņā ir daudz izdevīgāk, lai

katrai lielākai, labi nostādītai darbnīcai būtu savi pamatīgi

iestrādājušies speciālisti. Turklāt jāievēro, ka grāmatsējēja un

zeltītāja darbnīcu iekārtas ir dažādas un ka katram vajadzīgi
savi atsevišķi materiāli un darba rīki. Tad nu arī grūti nākas

strādāt drīz vienā, drīz otrā darbā; pamest vienus darba rīkus,

lai ķertos pie citiem. To var atļauties tikai grāmatsējējs —

amatieris, kas strādā pats sava prieka dēļ, kuram nav jāraugās

uz patērēto darba laiku un kuram absolūti ir no svara, ka grā-

mata strādāta viscaur viņa rokām vien. Turpretim darbnīcai,

kas izpilda pasūtijumus, tāds darbu iekārtojums nav izdevīgs.

Pie mums, kur viss mākslinieciskais grāmatsiešanas darbs atro-

das tikai vēl organizēšanas stadijā, būtu ļoti ieteicams jau tūdaļ

no paša sākuma izaudzēt grāmatsiešanas mākslai trīs atsevišķas
amatnieku kategorijas: grāmatsējēju, ādas zeltītāju-dekoratoru

un grāmatas griezumu zeltītāju.
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I.

DARBNĪCAS IEKĀRTA.

Darbnīcu jācenšas iekārtot pēc iespējas ērti un racionāli,

sakopojot atsevišķos darba rīkus ap tām galvenām darbnīcas

slodzēm, pie kurām strādājot, šie rīki vienmēr būs vajadzīgi.

Tā, piem., ieteicams pie smagās slodzes novietot plauktu ar

koka un kartona dēlīšiem un kartona sargloksnēm; pie ēvelē-

šanas slodzes visus tos rīkus, kuri vajadzīgi grāmatas muguru

noctpaļošanai v. t. t. Praktiska darbnīcas iekārta aiztaupa ļoti
daudz laika un novērš veltīgu darba rīku meklēšanu.

Grāmatsējēja darba galdam jābūtpēc iespējas lielam un ļoti
stabilam. Ņemot vērā, ka grāmatsējējs ļoti bieži pie šī galda

strādā stāvus, tad galdam jābūt par apm. 20 cm augstākam,

nekā mēdz būt parasts galds. Par tikpat daudz augstāk būs

tad arī taburets sēdēšanai. leteicams galdā ierīkot viegli bī-

dāmu atvilktni, kurā saliek tos darba instrumentus, — nažus,

gluduļus, linijalus, cirkuļus — kuri grāmatsējējam katru brīdi

vajadzīgi.

Pa grāmatsējēja darbnīcu arvien virpuļo papīra putekļi, un

tāpēc ieteicams materiālus, kā baltos un raibos papīrus, kar-

tonu, ādu v. t. t. — uzglabāt slēgtos skapjos. Kartona novie-

tošanai visai ērta ir šaura lāde ar vāku. Šai lādei, protams,

jābūt tik augstai un platai, ka veselās kartona loksnes viegli

tanī var sakraut. Papīra loksnēm ieteicama šaura, augsta

plauktene ar viegli bīdāmām lēzenām atvilktnēm. Jo vairāk

tādu atvilktņu, jo labāk: katrai papīra šķirnei vai krāsai varam

tad rezervēt savu atvilktni un tad arī droši zinām, kur mums

kāds papīrs meklējams. Atvilktnēm jābūt papīra lokšņu garumā
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un platumā, lai loksnes atvilktnēs varētu ievietot nelocītas. Aiz-

veramas durvtiņas pasargās papīrus no putekļiem un arī no ne-

vēlamiem gaismas iespaidiem. Līdzīga plauktene ieteicama arī

ādu un pergamentu glabāšanai, tikai šai plauktenei jābūt samērā

platākai, pielaikojoties ādu apmēriem. leteicams pagatavot šīs

plauktenes tik augstas, ka varam izlietot viņu virsas tādu grā-

matu novietošanai, kurām zināmās darba stadijās kādu laiku

jāžūst. Tādā kārtā pie malas noliktas, grāmatas neaizņem telpu

uz darba galda. Ja darbnīcas plašums to atļauj, tad, protams, ir

vēl labāk, ja varam iegādāties vēl otru galdu.

Ļoti saudzīgi jāapietas ar zeltijamiem dzelžiem un ruletēm,

lai tos neieskrambātu. Dzelžiem rezervējam atsevišķu skapi ar

daudziem plauktiem, kuri ievietojami nelielā atstatumā vien:;

no otra. Pie tam plauktiem jābūt šaurākiem, nekā pats skapis

un viņu ārējām malām jānobeidzas ar redelēm. Redele ir pāris

centimetru augsts dēlītis, kura garumā ik pa 5 cm iegriezts 1 cm

plats iedobums. Katrā tādā iedobumā novietojams viens dzel-

zis, kas ar kātu atspiedīsies uz plaukta, bet pats dzelzis pār

redeli sniegsies plauktam pāri. Lai skapja durvis aizverot, dzel-

žus neaizskartu, plauktiem jābūt šaurākiem par skapja platumu.

Izvairoties no veltīgas dzelžu meklēšanas, numurējam tiklab

dzelžu rokturus, kā arī iedobumus plauktos, kuros dzelži no-

vietojami. Tādā kārtā katram dzelzim būs plauktos sava pastā-

vīga, noteikta vieta.

Tikpat saudzīgi jāapietas arī ar dažiem citiem darba rīkiem:

agātu, pulējamo dzelzi, ādas drāžamiem nažiem v. c. Tādiem

darba rīkiem vislabāk pagatavojam makstis no veciem ādas

gabaliem.

lerīkojam arī atsevišķas lādes visiem grāmatas šūšanas pie-

derumiem: diegiem, auklām, klavetēm, pēdām, vaskam, ada-

tām v. t. t. Līdzīgi novietojam arī atsevišķā lādē materiālus

pītņu pagatavošanai, lai visi šie materiāli vienmēr būtu lieto-

šanai tīri un svaigi.
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Ērtības labad arvien turam gatavi sagrieztas papīra strēme-

les dažādu mēru noņemšanai. Tāda papīru strēmeļu žūksne

var karāties pie sienas galdam blakus. Sagatavojam arī strē-

meles no plāna balta papīra, kuras lietojamas lapu ieplīsumu

izlabošanai. Pie sienas var ari karāties mape ar avīžu vai

taml. papīriem, kuri katru reizi vajadzīgi, kad triepjam klīsteri

vai līmi.

Darbnīcai nepieciešama gāze zeltīšanas krāsns apsildīšanai,
kamēr līmes sildīšanai ieteicams mazs elektrisks sildītājs.

Ļoti labi, ja darbnīcā ir ūdensvads, jo grāmatsējējam katru

brīdi jānoskalo rokas no pielipušās līmes vai klīstera un bez

tam ūdens grāmatsējējam vajadzīgs arī citiem nolūkiem visā

darbu gaitā.
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Grāmatas atsevišķo daļu techniskie nosaukumi.

1) Galva — grāmatas augšējā mala;

2) Sliede — uz iekšieni noapaļotā grāmatas vertikālā mala;

3) Pamats — grāmatas apakšējā mala;

4) Mugura — grāmatas kreisā mala, kurā loksnes sašūtas

kopā;

5) Vāki — augšējais un apakšējais;

6) Marga —
šaurais izcilnis, kas radīts no pirmajām drukas

loksnēm, noapaļojot grāmatas muguru un kuram vē-

lāk pieslejas grāmatas vāks;

7) Nervi
— izciļņi grāmatas mugurā, kas rodas, grāmatu

sašujot uz auklām pēc klasiskā franču parauga;

8) Nervu laukumi
— muguras platība starp diviem ner-

viem;

9) Vāku malas — kartona vāku malas, kuras ieslēdz

grāmatu no trīs pusēm (izņemot muguru) un kuras par

dažiem milimetriem platākas par pašas grāmatas ma-

lām — galvu, sliedi, pamatu. Viņu nolūks ir grāmatas

malu sargāšana;

10) P ī t ne s — šauri raibu zīda diegu pinumi, kuri noslēdz

grāmatas muguru tās augšējā un apakšējā daļā, cieši

noguļoties uz grāmatas galvas un pamata;

11) Cepure — tā iesiešanas materiāla — ādas, pergamenta,
audekla vai taml. — maliņa, kas paceļas pāri abām pīt-
nēm un tās aizsargā;



12) Sarglapas —
balta vai arī raiba papīra lapas, kuras sā-

kumā un beigās vēl atsevišķi mēdz pievienot katrai

grāmatai, to iesienot;

13) Atšķīrējs — šaura krāsaina zīda lentīte, kuru piestip-

rina zem augšējās pītnes un ieliek grāmatā, lai ar to

atzīmētu to vietu grāmatā, kurā lasīšana tikusi pār-

traukta.

a) —

cepure;

b) — pītne;

c) — atšķīrējs;

d) — vāka mala;

c) — grāmatas galva;

f) — grāmatas sliede;

g) — sārglapa;

h) —
vāka stūris;

i) —

muguras vāks;

j) — priekšējais vāks;

k) — grāmatas pamats;

1) — atšķīrēja brīvais gals;

m) — muguras marga;

n) — grāmatas mugura;

o) — nervu laukums;

p) — nervs;

q) — vāka mugura.

Piezīme: Visas te minētās atsevišķās grāmatas da|as atrodamas

atzīmētas attēlā 1.
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Attēls 1.
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III

Grāmatsējēja darba rīki.

1) Muguras noapaļošanas slodze — (attēls 2) tiek

lietota muguru noapaļošanai un margu izveidošanai. Ja

mazai darbnīcai nav iespējams tādu iegādāties, tad mi-

nētos darbus gluži labi var arī izdarīt ēvelēšanas slo-

Attēls 2. Attēls 3.

dzē, starp kuras abiem bluķiem tad vēl ieliek divas

dzelzs ķetnas. Pie šīm pēdējām vēl atgriezīsimies.

2) Ēvelēšanas slodze — (attēls 3), kurā noapaļo grā-

matas muguru, ja darbnīcā nav atsevišķas muguru no-

apaļošanas slodzes; noēvelē grāmatas malas, ja tās

vēlas krāsot vai zeltīt un izdara arī vēl dažus citus

sīkākus darbus. Attēlā redzam slodzi kopā ar ēveli.

3) Ēvele — (attēls 4). Tā kalpo lapas pušu apgriešanai

vienā paņēmienā pilnīgi līdzeni, ja galvu, vai arī sliedi
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un pamatu, vēlas krāsot vai zeltīt. Attēlā rādīta ēvele,

kas novietota uz slodzes bluķiem, starp kuriem ie-

sprengta ēvelēšanai sagatavota grāmata.

4) Slodze — (attēli 5a un b).

Ļoti vēlams, ka darbnīcā at-

rastos divas tādas slodzes, vie-

na mazāka un vieglāka teko-

šiem sīkiem darbiem, bet otra

smagāka, kurā netraucēti ilgā-

ku laiku var gulēt grāmatas

zināmās darba stadijās. At-

tēlā 5a rādīts vieglais slodzes

modelis, kas novietots uz ļoti

praktiska skapīša, kamēr at-

Attēls4.

tēls 5b rada smago modeli, kurš novietojams tieši uz

grīdas.

Attēls 5-a. Attēls 5-b.

5) Griežama mašīna — (attēls 6) papīra un kartona

griešanai. Lielākai darbnīcai vajadzīgas divas atseviš-
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ķas: vienu kartonam, kas pēc

savas konstrukcijas ir stiprā-

ka, otru papīram,kura ir vieg-

lāka. Mazai darbnīcai, kurā

daudz kartona negriež, ietei-

cams mazākais modelis.

6) Šujamās stelles —- (at-

tēls 7a) ar pieciem stipriem

stiepules kabjiem, kuru galiem

jābūt smailiem un kuri brīvi

kustas uz steļļu kārta. Turpat

piederas piecas pēdas (attēls

7b) grāmatu šūšanai uz slok-

snēm un 5 klavetes (attēls 7c)

grāmatu šūšanai uz auklām.

Attēls 6.

Attēls 7.

7) Pītņu slodze — (attēls 8) pītņu šūšanai.

8) Dzelzs lakta — (attēls 9) vāku un auklu piesišanai ar

veseri.

9) Dzelzs ķetnas — (attēls 10) ieliekamas starp ēvelēša-

nas slodzes bluķiem muguras noapaļošanai, ja darbnīcā

navatsevišķas dzelzs muguru slodzes.

10) Divi koka dēļi ar dzelzs malu — (attēls 11).

Tos lieto vienīgi pergamenta iesējumiem, lai perga-

mentu, kurš ir ļoti ciets un diezgan grūti apstrādājams,
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piespiestu labi iegulties muguras margās un stipri pie

tām pielipt. Šim nolūkam dzelzs uzkalumu malas dē-

līšu iekšpusē par pāris milimetriem platākas, nekā pats

dēlītis, jo šīm dzelzs maliņām tieši jāieguļas margās.

Attēls 9.Attēls 8.

11) Sērija koka dēlīšu —
kuru darbnīcā nekad nav par

daudz, kā to vēl redzēsim no darbu gaitas apraksta.
Dēlīšiem jābūt no gobas koka un caurmērā pietiek ar

sekojošiem trīs lielumiem:

Attēls 10. Attēls 11.

a) garums 33 cm — platums 26 cm — biezums 2cm

b)
~.

26
„

—

„
17

„
—

„
2

„

c) „
23

„
—

„
- 13

„
—

„
IV2

„

Šādi dēlīšu apmēri saskan ar parastiem grāmatu for-

mātiem, bet ja nu darbnīcai gadās iesiet arī lielākas
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grāmatas, ka par piem., žurnālus, avīzes vai taml., tad

nepieciešami, protams, arī attiecīga lieluma dēlīši.

12) Sērija kartona dēlīšu. — Šie dēlīši var būt plā-

nāki par koka dēlīšiem, bet citādi to apmēri būs tādi

paši. Tos katrs sev var izgatavot pats, salīmējot kopā

apm. trīs kārtas bieza kartona un katrā pusē uzlīmē-

jot vēl virsū pa vienai kārtai plānā, gludā kartona,

kādu lieto bloknotu vākiem. Ar šiem dēlīšiem ietei-

cams apieties ļoti saudzīgi, lai tos kaut kā neievainotu,

jo tie lietojami atsevišķu drukas lokšņu nospiešanai
smagajā slodzē. Katrs dēlīša bojājums iespiestos arī

papīrā, no kā, protams, jāizvairās.

13) Cinka plāksnes. — Pietiek ar divām plāksnēm, kuru

apmēri var būt sekojoši:

a) garums 35 cm — platums 25 cm — biezums 1 mm

b) „
27

„
—

„
20

„
—

„
1

„

Uz tiem griež papīru pēc linijala ar nazi atsevišķos

gadijumos, kad to nevar izdarīt griežamā mašīnā. To

pielietošanu vēl labāk izpratīs no turpmākā darbu gai-
tas apraksta.

Attēls 12.
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14) Veseris
— (attēls 12a) ar platu, viegli noapaļotu pa-

matu. Tā smailais gals nedrīkst būt pārāk ass, lai rie-

vas veidojot, neievainotu papīru un auklas vai sloksnes.

Maza formāta grāmatiņām der iegādāties arī vēl otru,

mazāku veseri.

15) Kaseklis — (attēls 12b) ar ne visai asu, platu tērauda

asmeni koka rokturī. Tas lietojams brošētu grāmatu

izārdīšanai un drukas lokšņu muguru notīrīšanai no

piekaltušās līmes un šujamiem diegiem.

16) Cirkulis — (attēls 12c) no tērauda, kādu to parasti lieto

amatnieki.

17) Dzelzs stūrenis
— (attēls 14d).

18) Vīle — (attēls 12e) kuras vienai pusei jābūt apaļai, bet

otrai plakanai un kas lietojama iezāģēto šūšanas rie-

viņu tālākai izveidei.

19) Nazis — (attēls 12f). Par gluži nepraktiskiem izrādijušies

parastā veida naži ar garu asmeni, jo papīra griešanai

var izlietot vienīgi pašu naža galu.

20) Kaula gluduļi — (attēls 12g un h). Vienam abi gali

vienādi, otram viens gals smails.

21) Dzelzs linijali— (attēls 12i). Vienkārši, taisni lini-

jāli: viens apm. 1 mm biezumā papīra griešanai, otrs

apm. 3 mm biezumā kartonam.

22) Zāģis — (attēls 12j), ar kura palīdzību grāmatas mugurā

iezīmējamas rieviņas, kurās būs durama adata, grā-

matu sašujot.

23) Koka gludulis — (attēls 12k), ar kuru grāmatas mu-

gura notīrāma no līmes un atsevišķo drukas lokšņu

muguras nogludināmas.

24) Papīra šķēres.

25) īlens.

26) Stiklpapīra vīle — kuru grāmatsējējam jāizgatavo

sev pašam, salīmējot kopā divas kārtas bieza kartona

gabaliņus, kuru abās pusēs vēl uzlīmē pa kārtai rupja
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stiklpapira strēmeles. Tada vīle var but apm. 20 cm

gara un 5 cm plata.

27) Līmes pods — dubultais, līdz ar līmes otu.

28) Klīstera bļoda. — Ļoti ieteicama koka bļoda, kura

no miltu klīstera uzsūc pārlieko mitrumu. Turklāt at-

sevišķa klīstera ota.

29) Svaru bumbas — apm. mārciņas smagumā. Tās var

ari atvietot ar kuru katru gludu, smagu pirekšmetu,

par piem., piepildot gludas skārda kārbiņas ar svinu,

Attēls 13.

vai taml. Ja grāmata nav ieslodzīta slodzē, tai vien-

mēr jāguļ ieliktai starp diviem koka dēlīšiem ar svara

bumbu virsū. Tādēļ katram grāmatsējējam vajadzīgs

lielāks skaits (vismaz 6—-8) tādu bumbu.

30) Ādas drāšanas naži
— (attēls 13a), viena naža

puse ir pilnīgi plakana, kamēr otra nosmailināta. Na-

žus mēdz trīt tikai no šīs smailās puses vien. Drāžot,

naži drīz vien kļūst truli, tāpēc ieteicams vienmēr tu-

rēt gatavībā pāris nažu.

31) Nervu smailes — (attēls 13b), ar kurām, grāmatu

pārklājot ar ādu, tā pieveidojama muguras nerviem.

32) Adas šķēres — (attēls 13c) ādas griešanai.
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33) Kalts ■— mazs tērauda kalts ar apm. smm platu asc

galu.

34) Drāšanas akmens
— parasts litogrāfijas akmens,

apm. 40 cm garš un 30 cm plats.

35) Trīsstūra vīle — kurai jābūt ļoti smalkai.

36) Dēlīši sliedes ēvelēšanai — (attēls 13d) apm.

35 cm garumā, 8 cm platumā un 1 cm biezumā. Šiem

dēlīšiem arvien jābūt garākiem par pašu grāmatu. Te

uzrādītais apmērs būs izlietojams visiem parastiem

grāmatu formātiem. Pakaļējam dēlītim, kuru novieto-

jam pie grāmatas muguras vāka, sliedi ēvelējot, jābūt
viscaur vienādā biezumā, kamēr priekšējā dēlīša apak-

šējai malai jābūt plānākai.

Slokšņu iesējums.

1) Brošētas grāmatas izārdīšana: Lai iesietu brošētu gra-

matu, tā vispirms pilnīgi jāizārda. Uzšķiram pirmās drukas

loksnes vidu, ar kasekli (attēls 12-b) pārgriežam šujamos die-

un tad ļoti uzmanīgi, tā ka neievaino brošētās grāmatas vāku,

drukas loksni noplēšam no šī vāka nost. Tādā pašā veidā

atplēšam vienu drukas loksni pēc otras līdz grāmatas galam.

Tad vienu loksni pēc otras noliekam savā priekšā uz cinka

plāksnes un ar kasekli uzmanīgi noņemam muguras pusē pie-

kaltušo līmi līdz ar šujamo diegu galiem. Tāpat no līmes at-

brīvojam vāka muguru.

Var gadīties, ka grāmatu brošējot, izlietota tik bieza līme.

ka to nav iespējams no vāka muguras atdabūt nost, to nesa-

plēšot. Tādā gadijumā vislabāk uzlikt vāka mugurai biezu

kārtu klīstera un jaut tam kādu laiku tā stāvēt. Klīsteris ir

vienīgā viela, kurā līme atmirkst. Kad līme klīsterī atlaidu-

sies, visu kārtu ar kaula gluduli noņem nost.

Ja brošētās grāmatas lapas puses vēl nav uzgrieztas, tad

grāmatsējējs vēl var pārbaudīt, vai loksnes bijušas pareizi sa-

locītas, grāmatu brošējot. Par to viegli var pārliecināties.
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turot dubulti saliekto loksni pret gaismu un apskatoties, vai

iespiestās rindu slejas pilnīgi sedz viena otru. Kur tas izrādās

par nepieciešamu, loksnes saloka pareizi un tad tās uzgriež.
Neuzgrieztas loksnes traucē gaisa caurlaišanu starp lapas pu-

sēm, kad grāmatu iesprendz slodzē, caur ko rodas tulznas, kas

slodzē pārvēršas krokās.

2) Ieplīsušo lapas pušu izlabošana: Atkarībā no papīra

labuma gadās, ka grāmatu izārdot, neskatoties uz lielāko uz-

manību, drukas loksnes pirmo un pēdējo lapas pusi mugurā

tomēr ieplēš. Tad šīs vainas jāizlabo tādā veidā, ka minētās

lapas puses atņem no pārējās drukas loksnes, noliek šīs lapas
atvērtas uz dēlīša un viņu iekšpusē uzlīmē apm. V« cm platu

papīra strēmeli, kuru notriepj ar klīsteri. (Pēc iespējas it vi-

sur jālieto klīsteris, nevis līme, kas arvien izveido cietu kārtu,

kamēr klīsteris pilnīgi papīrā iesūcas.) Salīmētām lapām jauj

lēni izžūt un tad tās atkal pievieno attiecīgai drukas loksnei.

Tamlīdzīgiem izlabojumiem ņemams pēc iespējas plānāks pa-

pīrs, lai nepiedotu* grāmatas mugurai lieku biezumu. Ļoti

ieteicams izlietot papīru, kādu lieto rakstāmmašīnā gatavoja-

mām kopijām, kas ir plāns, bet tanī pat laikā arī stiprs.

Ja lapas pusēs gadās arī vēl citi ievainojumi, kā par piem.

ieplīsušas ārējās malas, tad tās izlabo sekojošā veidā: ar mazā

gluduļa (attēls 12h) smailo galu uz plīsuma malām uztriepj

plānu, šauru kārtiņu klīstera; uz dēlīša saliek abas plīsuma

malas uzmanīgi kopā un uzspiež plīsumam gabaliņu balta zīda

papīra, kuram jābūt daudz platākam, lai gan tikai pavisam

šaura zīda papīra strēmelīte pielips loksnei. Kad papīrs pil-

nīgi izžuvis, zīda papīra malu paņem starp diviem pirkstiem

un to noplēš nost no loksnes. Ar gabaliņu paša smalkākā

stiklpapīra (Nr. 0000), viegli pārbrauc pār izlaboto plīsumu

pāri un nogludina to ar gluduli. Ja tāds plīsums rūpīgi izla-

bots, tam jābūt pilnīgi neredzamam. Tādā pašā veidā pielī-

mējami gluži atplēsti gabali, ja tie uzglabājušies.
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Ja turpretim lapas puses malā kāds gabals izplēsts un no-

zudis, tad to izlabo sekojošā veidā: izmeklē papīru, kurš pēc

iespējas pieskaņojas grāmatas papīram, novieto attiecīga
lieluma gabalu zem izplēstās lapas puses un ar zīmuli viegli
atzīmē plīsuma malas. Tad šo papīru noliek uz cinka plāksnes
un ar nazi, uzmanīgi sekojot zīmuļa vilcieniem, izgriež papīru

uz mata tādā pašā veidā apm. milimetru tālāk par zīmuļa vil-

cieniem. Tad šos pēdējos ar gumiju izdzēš un malu milimetra

platumā notriepj ar klīsteri. Tai tad uzliek ieplēsto lapas
pusi, pie kam uzmanīgi jāvēro, ka plīsuma robi pilnīgi sakrīt

ar tādiem pašiem robiem piestukājamā papīra gabalā, pie kam,

protams, šīs abas malas nevis gulēs viena otrai blakus, bet gan

viena otrai virsū milimetra platumā. Izlaboto lapas pusi ieliek

starp divām baltām dzēšlapām, tās savukārt starp diviem dē-

līšiem, kurus uz dažām minūtēm ieliek smagajā slodzē. Tad

lapas pusi no slodzes izņem, ļauj tai pamatīgi izžūt un ar ga-

baliņu smalkā stiklpapīra (Nr. 0000) uzmanīgi noberž abas

salīmēto papīru malas, lai tām atņemtu lieko biezumu.

3) Brošētās grāmatas vāka pielīmēšana: Kad tādā veidā

visi grāmatas izlabojumi izdarīti, iesienamai grāmatai jāpie-

vieno brošētās grāmatas vāki. Ja tie ļoti netīri, ieteicams

viņus uz kādām piecām minūtēm ielikt aukstā ūdens peldē, t. i.

pilnīgi tos iemērkt aukstā ūdenī. Tur drīz vien visi netīrumi

atmirkst un ar ļoti mīkstu sūcekli tie viegli nomazgājami. Pēc

tam vākiem ļauj nožūt. Tad tos starp dzēšlapām ieliek slodzē

uz apm. desmit minūtēm, izņem laukā, ļauj pilnīgi izžūt. Sauso

vāku noliek uz cinka plāksnes un pēc tam, kad absolūti pareizi
izmērīti no abām pusēm vāka muguras apmēri, pēc linijala,

ar nazi muguru no vāka izgriež. Priekšējo vāku noliekam savā

priekšā uz cinka plāksnes ar vāka iekšpusi uz augšu un, pie-

turot ar kreisās rokas īkšķi vāka augšējo malu ļoti stipri, no-

drāž vāka muguras puses malai vienu kārtu apm. 2 mm pla-

tumā. Pie tam nazis jātura gandrīz vai pilnīgi pie vāka

piespiests, lai nevis gluži šo malu nogrieztu, bet tikai nodrāztu
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vienu kārtu. Tas izdarāms vienā laidienā ar ļoti asu nazi.

Nodrāzto malu notriepj ar klīsteri un uzlīmē to pirmajai dru-

kas loksnei. Vāku pielīmējot, šī nodrāztā šaurā mala pilnīgi

piesūcas loksnei klāt un nerada nekādu biezumu. Šo loksni

kopā ar nupat pielikto vāku uz brīdi ieliek slodzē starp divām

dzēšlapām un dēlīšiem.

Piezīme: Vienkāršības labad turpmāk vairs katru reizi neatzī-

mēsim, ka darbi jāievieto slodzē starp dzēšlapām un dēlīšiem, bet lūdzam

ievērot, ka salīmētie papīri, vai arī audekli, zīds un taml. arvien ielie-

kami starp dzēšlapām, lai tie nepieliptu pie dēlīšiem. Otrkārt, jāievēro,
ka katru grāmatas da|u, kuru iesprendz slodzē, vienmēr jāieliek starp
diviem dēlīšiem.

Tādā pašā veidā nodrāž otro vāka pusi. Šim vākam vis-

pirms uzlīmējam vāka muguru, pie tam nevis cieši klāt, bet

gan tādā veidā, it kā mugura būtu kāda atsevišķa šaura lapas

puse. Muguras labās puses malu apm. 2 mm platumā notriepj

iekšpusē ar klīsteri un to uzlīmē uz baltas, plānas papīra

strēmeles, kurai jābūt apm. IV2 cm platai. Uz brīvi palikušās
strēmeles malas tāpat uztriepj klīsteri un tad to pielīmē pie
vāka muguras pusē. Ja nu grāmatu izārdot, mugura ļoti cie-

tusi, tad to visu uzlīmē uz papīra strēmeles, kurai jābūt par

apm. 1 cm platākai, nekā pati mugura. Pēc tam muguru pie-
līmē vākam tādā pašā veidā, kā nupat jau aprādīts. Kad tādā

kārtā mugura ar vāku savienota, tos pievieno pēdējai drukas

loksnei. Šim nolūkam vāka muguras malā no iekšpuses pie-

līmē apm. 1 cm platu papīra strēmeli tādējādi, ka V2cm tiek

pielīmēts vākam, bet otrs Vz cm, notriepts no iekšpuses ar

klīsteri, apņem grāmatas pēdējās drukas loksnes muguru. Šo

drukas loksni ar pielīmēto vāku tāpat uz pāris minūtēm ieliek

slodzē.

4) Sarglapas: Grāmatu iesienot, tās sākumā un galā vēl

jāpievieno pa četrām sarglapām. Tās jāizvēlas pēc iespējas

110 tā paša papīra, uz kāda iespiesta grāmata, bet ja tāds ne-

būtu atrodams, tad katrā ziņā jācenšas dabūt pēc iespējas lī-

dzīgu papīra šķirni. Sārglapas piegriežamas nedaudz lielākas

par grāmatas lapas pusēm un viņu muguras mala jāieliec no
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augšas līdz apakšai apm. 3 mm platumā (attēls 14), caur ko

rodas, t. s. nagi. Ja grāmatu vēlas izoderēt ar kādu raibu

papīru, tad tas tagad jāpiegriež dubultā loksnē sarglapu lie-

lumā un raibā papīra otrā lapa jāuzlīmē ar klīsteri otrajai

baltai sarglapai. Sarglapu loksni šķirstot, lapām tad jāatrodas

sekojošā kārtībā: viena balta lapa, viena raiba lapa, raibā ar

balto kopā salīmētas un vēl divas baltas lapas.

Izvēloties raibo sarglapu krā-

su, grāmatsējējam jau jābūt

skaidrībā par visu grāmatas

konfekciju: viņam jāzina, ar

kādu materiālu tas grāmatas

vāku pārklās, jānosaka šī ma-

teriāla krāsa, vai arī jāzina, kā-

dā veidā viņš vienkrāsainu ma-

teriālu izrotās, lai visi grāmatai
izlietotie materiāli krāsu ziņā

savā starpā saskanētu.

5) Lapas pušu nolīdzināšana:

Modernā grāmatsiešana iziet no

tā principa, ka grāmatu iesienot,

tai nedrīkst atņemt itin neko no

Attēls 14.

tā, ko tai devis iespiedējs brošētā veidā. Aiz tā iemesla iesie-

namai grāmatai atstāj arī viņas papīra vāku un aiz tā paša

iemesla pēdējos gados grāmatsējēji arvien biežāk atturas no

grāmatas malu līdzenas apgriešanas, vai t. s. noēvelēšanas, lai

tās krāsotu vai zeltītu. Krāsainās malas mākslinieciskā grā-

matošanā tagad vairs tikai paretam atrodamas, kamēr dārgām

luksa grāmatām zeltī arī tikai pašas garākās lapas puses, kā

to vēl redzēsim atsevišķā nodaļā par zeltīšanas mākslu. Tad

nu lapas pušu nolīdzināšanu parasti izdara tādā veidā, ka

grāmatas sliedē un pamatā apgriež tikai tās lapas, kuras, sa-

līdzinot ar pārējām, ir pārlieki garas un tāpēc varētu viegli

ieplīst. Visas grāmatas drukas loksnes saliek kārtīgi kopā,
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grāmatu paņem abās rokās un uz dēlīša uzsit tās galvu ,un

muguru tā, ka visas loksnes novietojas vienā augstumā. Tad

no visām loksnēm izvēlas vienu caurmēra paraugu, t. i. ne

pašu īsāko, nedz arī pašu garāko, un pēc šī parauga tad uz

griežamās mašīnas apgriež atsevišķi katru grāmatas loksni kopā

ar sarglapām. Papriekšu apgriež loksnes no sliedes puses, katru

reizi loksnes muguru uzsitot uz griežamās mašīnas galda, lai

visas lapas puses labi novietotos muguras ieliekumā. Pēc tam

apgriež lokšņu pamatus, tāpat katru reizi loksnes uzsitot uz

galvas. Lokšņu galvas nekad uz mašīnas nav apgriežamas.

6) Grāmatas turēšana slodzē: Kad tada veida grāmata

tikusi aprūpināta, ir no joti liela svara, ka tā pēc iespējas

ilgāku laiku gulētu smagajā slodzē. Tas sevišķi sakāms par

grāmatām, kas pirms iesiešanas jau tikušas lasītas un eventuāli

pie tam jau paspējušas zaudēt savu labo formu. Loksnes no-

vietojamas spiedē šādā kārtībā: uz kartona dēlīša pašā vidū

novieto pirmo loksni ar muguru uz grāmatsējēja pusi; loksnei

uzliek otru dēlīti, bet uz dēlīša otru drukas loksni ar sliedi

uz grāmatsējēja pusi; tad uzliek trešo dēlīti, uz tā atkal nā-

kamo loksni un t. j. p., arvien mainot muguras un sliedes

puses, lai visa kaudze būtu vienādā augstumā abās pusēs. Pie

tam vēl jāievēro, ka loksnes tiktu ieliktas starp dēlīšiem abso-

lūti kārtīgi viena virs otras, lai vēlāk slodzē visas loksnes gu-

lētu zem vienlīdzīga spiediena. Tāpat visu kaudzi slodzē

ievietojot, aiz tā paša iemesla jāraugās uz to, ka slodzes skrūve

atrodas taisni lokšņu vidū. Tad slodzi aizgriež cik cieti vien

var un ļauj grāmatai tā gulēt apm. četras dienas. Pēc četrām

dienām loksnes izņem un sakopojot tās pa
trīs vai četrām,

atkal starp dēlīšiem ieliek slodzē, arī šai gadijumā rīkojoties

tāpat, kā pie atsevišķo lokšņu nospiešanas. Arī šādā veidā

grāmatai jāguļ slodzē apm. četras dienas, pēc kam to no jauna

izņem laukā, savieno visas loksnes vienā kaudzē un jau tādā

veidā tai liek gulēt slodzē vēl kādas četras dienas. Tāds ir,
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protams, ideālais grāmatas nospiešanas veids, pēc kura bieži

vien grūti nākas rīkoties, ja darbnīcā ir tikai viena smagā

slodze. Taču principā grāmatsējējam jācenšas ļaut grāmatai

gulēt slodzē pēc iespējas ilgāku laiku, jo taisni šinī darbības

momentā grāmatas nospiešanai ir noteicoša nozīme tās labās

formas izveidošanā. Ja grāmatsējējs izņem grāmatu no slo-

dzes ar cieti salipušām loksnēm, tā kā visa grāmata izliekas

esam cieta kā koka gabals, tad viņš var būt drošs, ka tam

viegli nāksies tai piedot pareizu un glītu formu.

Piezīme: Jau pēc šiem pirmiem aprakstiem var spriest, ka nav

izdevīgi strādāt tikai pie vienas grāmatas vien, jo kamēr kāda viena

grāmatas da|a guļ slodzē, grāmatsējējs paliek bez darba gaidot. Tāpēc

grāmatas arvien sienamas sērijām. Kamēr viena grāmata guļ slodzē,
tikmēr var sagatavot atkal nākamo un t. j. p. Jāievēro, ka pie vienas

grāmatas vienā reizē ļoti maz ko var padarīt, jo gandrīz pēc katras

mazākās manipulācijas tai jāžūst vai jāguļ slodzē. Pie tam nekad ne-

drīkst paātrināt žūšanas procesu, noliekot, par piem., loksnes pie siltas

krāsns. Salīmētās vietas, pārāk ātri žūstot, neglīti saraujas, vai arī

pielīmētās papīra strēmeles izkalst un atlec nost. Tā tad katrā ziņā

jāierīkojas tā, ka pie rokas ir arvien nepārtraukta rinda darbu, kas grā-

matsējējam neļauj stāvēt dīkā.

7) Grāmatas šūšana: Labi nospiesto grāmatu izņem no

smagās slodzes un ieliek starp diviem koka dēlīšiem tādā

veidā, ka grāmatas mugura par kādiem 4 mm šos dēlīšus pār-

sniedz. Ar kreiso roku paņem grāmatu ar visiem dēlīšiem aiz

muguras malas tik uzmanīgi, ka neizjauc loksnes, un ieliek to

ēvelēšanas slodzē, kuru stipri aizgriež.

Piezīme: Vai tas būtu pie šī darba, vai arī pie kāda cita, grā-
matu ieliekot ēvelēšanas slodzē arvien jāievēro, ka to novieto taisni

iepretim skrūvei, lai spiediens būtu vienāds.

Tad ar stūreni vēl pārbauda, vai visas drukas loksnes no-

vietojušās absolūti vienādi tiklab muguras garumā, kā arī

galvā. Ja izrādās, ka tas tā nav, grāmatu no slodzes jāizņem,

loksnes jāsakārto pareizi, uzsitot muguru un galvu uz galda,

un grāmatu no jauna iespiež slodzē. Tad ar papīra strēmeli

noņem grāmatas garuma mēru gar visu muguru no galvas līdz

pamatam. Šo mēru pieliek mērauklu schemai, kas pievienota

šai grāmatai, taisni tanī vietā, kur starp pirmo un pēdējo sche-
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mas svītrām atrodam tādu atstatumu, kas pilnīgi līdzinās grā-

matas garumam. Uz papīra strēmeles tad ar zīmuli atzīmē

vispirms sarkano svītru vietas abos galos. Grāmatu sašujot,

šinīs vietās novietosies t. s. važiņas. Ar pārējām schemas

svītrām atzīmē tās vietas (trīs, četras vai piecas, skatoties pēc

grāmatas lieluma), kurās novietosies sloksnes. Parasti grāmatu

šuj uz trīs sloksnēm, tikai sevišķi lieliem formātiem izlieto

četras, pavisam reti piecas. Tā tad parasti nākas atzīmēt

pirmo, trešo un piek-

to svītru. To izdara

tādā veidā, ka sche-

mas svītru uzskata

par sloksnes vidu un

ka katrā svītras pusē

liek vienu atzīmi

sloksnes puses platu-

mā plus apm. 1 mm.

No papīra strēmeles

visus šos mērus pār-

nes uz grāmatas mu-

guru, pie kam jāuz-

manās, ka nesamaina

Attēls 15.

galvu ar pamatu: apakšējās važiņas atstatums no grāmatas

malas ir platāks, nekā augšējais. Pēc schemas grāmatas galva

atrodas arvien kreisajā pusē. Ar stūreni pēc šīm pirmajām

atzīmēm novelk taisni perpendikulāras svītras pār visu mu-

guras platumu. Tad ar zāģi (attēls 12j) viegli iezāģē tās vietas

grāmatas abos galos, kurās novietosies važiņas. Pie tam ar zāģi

vienreiz viegli pārvelk pāri uz sevi, turot zāģi pavisam taisni;

otro reizi, noliecot zāģi uz kreiso pusi; trešo reizi, noliecot

zāģi uz labo pusi. Ja grāmatu nav domāts sašūt ar ļoti bieziem

diegiem, tad ar tādām atzīmēm arī pietiek. Ja, turpretim, diegi

biezi, tad važiņu rievas vēl drusku padziļina un paplašina ar
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dzelzs vdes (attēls 12e) palīdzību. Pareizi atzīmēta grāmatas

mugura izskatīsies šādi: (attēls 15).

Tagad jāizvēlas pareizie diegi grāmatas šūšanai. Jo plānāka

grāmata, jo biezāki ņemami diegi, jo sašūtās grāmatas mugurai

jābūt augstākai, nekā grāmatas pretējai malai — sliedei. No šī

pārliekā biezuma tad izveidojas muguras apaļums un no tā

arī atkarājas, vai grāmata labi atvērsies. Grāmatsējēja rīcībā

jāatrodas dažāda stipruma linu diegiem, kurus tas lieto, ska-

toties pēc vajadzības. Grūti pateikt, kāda biezuma diegi katru

reizi ņemami, un tikai praksē rodas priekš tam pareiza izjūta.
Bet principā jāievēro, ka mīkstā papīrā diegi vairāk iegrimst

un tā tad piedos mazāk biezuma mugurai. Tad nu arī mīk-

stajam papīram jāizvēlas biezāki diegi, kamēr cietam papīram

var lietot smalkākus diegus. Diegu biezuma nolūks ir, kā jau

uzsvērām, muguras apmēru paplašināšana, no kā tad izveidojas
tās apaļums. Tāpēc arī jāievēro, ka plānas grāmatiņas šūšanai

vienmēr jāņem diezgan biezi diegi, jo diegu kārtu mugurā ne-

būs daudz, ja nav daudz drukas lokšņu sašujams. Turpretim

biezām grāmatām ņemami smalkāki diegi, ievērojot, ka diegu

kārtu mugurā būs daudz. Bet tanī pašā laikā bieza grāmata

ir arī smaga un pārāk tievi diegi to nespēs stingri saturēt kopā.
Tad nu atsevišķos gadijumos, kad grāmata ir sevišķi smaga un

bieza, tā tomēr šujama vislabāk ar stiprākiem diegiem, bet

tādā gadijumā pielietojams sevišķs šūšanas paņēmiens. Tas

pastāv iekš tam, ka šuj nevis katru loksni atsevišķi, bet gan

divas, vai pat trīs loksnes reizē, pie tam durot adatu pārmaiņus

šais atsevišķās loksnēs. Kā tas darāms, to vislabāk izpratīs no

attiecīgā zīmējuma (attēls 16).

Parastu formātu slokšņu šūšanai jāizvēlas balta kokvilnas

sloksne apm. 1 cm platumā. Tai jābūt vienkārši austai, bez

kāda raksta, pēc iespējas plānākai, bet tomēr ļoti stiprai. Pla-

tākas sloksnes lieto vienīgi ļoti liela formāta grāmatām.

Pirms stājas pie grāmatas šūšanas, jāpārbauda, vai visas

loksnes pareizi sakārtotas. Tās uzmanīgi jāpārskaita un tad
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grāmata novietojama uz šujamo steļļu (attēls 7a) galdiņa ar

pēdējo loksni uz augšu. Pieņemot, ka grāmatu šuj uz trīs

sloksnēm, nobīdām trīs kabjus uz kārts vidu, sagriežam trīs

vienāda garuma sloksnes gabalus, kuriem katrā galā jābūt par

kādiem 6 cm garākiem par grāmatas muguras platumu. Katru

sloksnes gabalu uzveram aiz viena gala uz kabja, bet otru galu

a) šūšana pa vienai burtnīcai. b) šūšana pa divām burtnī-

cām.

c) šūšana pa trīs burtnīcām, d) šūšana uz sloksnēm pa vie-

nai burtnīcai.

Attēls 16.

uz tērauda pēdas (attēls 7b) vidējo nagliņu. Steļļu kārti uz-

skrūvē uz augšu tiktāl, ka sloksnes savelkas pilnīgi stingras.

Tad sloksnēm pieliekam klāt grāmatas muguru un novietojam

sloksnes taisni tanīs vietās, kuras viņām atzīmētas grāmatas

mugurā. Pie tam jāievēro, ka sloksnes novieto pilnīgi perpen-

dikulāri steļļu galdiņam. Tad grāmatu noliekam atpakaļ. Grā-

matu šūšanai jālieto diezgan resnas adatas ar lielu aci, bet asu

galu. leveram adatā ļoti garu diegu (apm. 3 m), bet izvelkam

acij cauri tikai kādus pāris cm diegu un iesienam tanī mezglu

pie pašas adatas acs. Tad kreisajā rokā paņemam vaska ga-

balu un, piespiežot diegu adatas galā ar īkšķi pie vaska, izvel-

kam visu diegu caur vasku. Tādā kārtā diegi paliek cieti pa
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visu šūšanas laiku un nenoberžas. Arī otrā diegu galā tāpat

iesienam mezglu apm. 3 cm augstumā. Uz steļļu galdiņa no-

liekam vienu kartona dēlīti tanī vietā, kur novietosies grāmata,

piespiežot šo dēlīti gluži cieti klāt sloksnēm. Muguras sarg-

lapās ieliekam pēdējo grāmatas loksni ar sarglapu nagu uz aug-

šu. Noliekam to ar galvu pa kreisi un sākam šūt no labās puses.

leduram adatu no ārienes iezāģētā apakšējā važiņas rieviņā tā,

ka adata iziet cauri sarglapām un pēdējai loksnei. Tad no

iekšpuses izduram pirmajā zīmuļa atzīmējuma vietā, no ār-

puses otrā zīmuļa atzīmējuma vietā, apņemot ar diegu sloksni

no ārpuses. Tā turpinām līdz augšai. Tad ņemam otro loksni

un šujam uz leju tādā pašā veidā. Pienākuši pie apakšējā gala,

stipri savelkam diegu uz leju, lai abas loksnes labi turētos kopā

un sasienam to ar vienu mezglu kopā ar atstāto īso galiņu.

Kad, trešo loksni piešujot, nonākam līdz augšējam galam, atkal

stipri pievelkam diegu un izveram to cauri starp sarglapu un

otro loksni, izveidojot mezglu, kuram jāieguļas iezāģētā rie-

viņā. Turpmākās loksnes šujot, katrā grāmatas galā arvien

jāizvelk diegs starp abām iepriekšējām loksnēm, iesienot mez-

glus. Tā izveidojas t. s. važiņas, kas abos galos loksnes stipri

satur cieti. Galos nonākot, katru reizi stipri jāpievelk diegi,

lai šuvums iznāktu stingrs, bet jāuzmanās, ka diegus arvien

velk šuvuma virzienā, jo citādi ar diegu loksni var pārgriezt

kā ar nazi. Tāpat katru loksni no kaudzes ņemot, tā ar galvu
jāuzsit uz steļļu galdiņa, lai visas lapas puses novietotos ab-

solūti vienā augstumā. īso diega galiņu apakšējā važiņā ie-

sien važiņā līdz apm. kādas trīs pirmās loksnes piešūtas, tad

to nogriež. Kad visa grāmata sašūta, diegus vēl izver cauri

pa važiņu kādām 3 loksnēm, iesienot katru reizi atkal pa mez-

glam, tāpat kā važiņā. Tad diegu nogriež. Katru reizi, kad

sašūtas kopā kādas 4—5 loksnes, ar lielo kaula gluduli tās

(attēls 12g) pieglauž stipri vienu pie otras klāt, velkot glu-

duli starp sloksnēm pāris reizes uz augšu un uz leju. To pašu

var arī izdarīt ar mazu veserīti, bet ir vienā, ir otrā gadijumā
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jāuzmanās, ka loksnes nepiespiež pārāk cieši klāt vienu pie

otras. Ja loksnes pārāk stipri saspiestas, tad var gadīties, ka

mugura iznāk par šauru, vāki grāmatai nepieguls labi klāt un

paši no sevis atveras.

Kad šujamais diegs izbeidzies, piesienam tam klāt otru galu

ar t. s. jūrnieku mezglu, pie tam ar tādu aprēķinu, ka mezgls

iegultos loksnes iekšpusē. Nekad mezgli nedrīkst iznākt uz

muguras ārieni. Ar gluduļa galu mezglu var pilnīgi iespiest

loksnes ieliekumā un vēlāk, muguru izveidojot, mezgli pazūd

tās noapaļojumā un nemaz netiek redzami.

Kad grāmata sašūta, steļļu kārti noskrūvē uz leju, tā kā

sloksnes var brīvi noņemt no pēdām un kabjiem. Grāmatu

noliekam uz koka dēlīša, atšķiram sarglapu un pirmo loksni un

ļaujam tām brīvi nokrist uz leju. Sarglapu nagu notriepjam

ar klīsteri, aizveram loksni, pievelkam sloksnes un ar kaula

gluduli loksni stipri pieglaužam grāmatai klāt. Līdzīgi pie-

līmējam pakaļējo sārglapu nagu. Tad grāmatu ieliekam

starp diviem dēlīšiem, uzliekam virsū kādas divas svaru bum-

bas un ļaujam nagiem piežūt.

8) Muguras noapaļošana: Lai vienmēr redzētu, kura ir

grāmatas augšpuse, to apzīmējam ar kaut kādu zīmi (par

piem. A) uz grāmatas augšējās sarglapas. Izņemam grāmatu

no dēlīšiem, stipri nositam uz galda tās galvu un muguru, pa-

ņemam to kreisā rokā un turam to gareniski ar pamatu uz

sevi. Notriepjam visu muguru ar plānu kārtu līmes, velkot

otu arvien tikai gareniski no augšas uz leju un no lejas uz

augšu. Noliekam grāmatu uz dēlīša un nospiežam to ar svaru

bumbu. Ar stūreņa (attēls 12d) palīdzību vēl pārbaudām,
vai grāmata guļ pareizi, t. i. vai loksnes atrodas vienādā aug-

stumā galvā un mugurā. Ļaujam tai pāris minūtes žūt, tad

pagriežam dēlīti ar visu grāmatu tā, ka sliede atrastos pagriezta

pret mums un, pieturēdami to ar kreiso roku, ar visu vesera

garumu (attēls 12a) viegli nositam muguru uz mūsu pusi. Tad

grāmatu apgriežam otrādi un arī no otras puses tādā pašā
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veidā nositam muguru, kurai nu dots pirmais apaļuma virziens.

Grāmatai vēl pāris minūtes ļauj gulēt uz dēlīšā ar svaru bumbu

virsū, bet arī šoreiz uzmanīgi jāpārbauda, vai muguras apaļums

ir vienāds, t. i. vai pirmā un pēdējā loksne atrodas vienā aug-

stumā tiklab grāmatas galvā, kā arī pamatā. Kad līme tiklab

kā nožuvusi, tās mugura, un līdz ar to arī margas, jāizveido

galīgi. Līmei nav jāļauj pilnīgi piežūt, jo tā tikusi uztriepta
netikvien tādēļ, lai saturētu loksnes kopā, bet arī tāpēc, lai

tās padarītu elastīgas. Grāmatu paņem ar pirkstu galiem aiz

muguras un ieliek to vai nu dzelzs muguru slodzē, ja tāda

darbnīcā atrodas, vai ēvelēšanas slodzē, kuras bluķu iekš-

pusē ieliktas dzelzs ķetnas (attēls 10). Pie tam grāmata jāie-

liek slodzē ar sliedi uz leju, ielaižot viņu tik dziļi iekšā, ka

tikai pavisam šaura muguras maliņa paliek laukā. Šai maliņai

jābūt tik platai, cik biezs būs kartona vāks. Izcilnis, kas ra-

dīsies muguru noapaļojot, nedrīkst pārsniegt vāku biezumu.

Grāmatu ielaiž slodzē ar labo roku, bet ar kreiso to saņem

slodzes apakšā. Grāmatu uzmanīgi jānovelk vēlamā augstumā

un, to visu laiku no apakšas pieturot, ar labo roku pamazām

slodzi piegriež cieti. Pie tam jāievēro, ka abas malas arvien

paliek noteiktā augstumā. Kad slodze sagriezta pavisam cieti,

var sākt muguru noapaļot. Ar vesera plato galu drukas loksnes

sāk no muguras vidus nosist uz abām pusēm. Pie tam pašas

vidējās loksnes, apm. 3—4, atstājamas neaizskartas, lai mu-

gurā nerastos t. s. celiņš, bet no vidus sākot, loksnes pamazām

nogultos arvien horizontalāk, līdz kamēr pēdējās loksnes pil-

nīgi cieti pieguļas ķetnām klāt. Sākumā veserim ļauj tikai

viegli slīdēt no muguras vidus uz ķetnām, bet vēlāk sāk ar

veseri sist loksnes uz leju, pie kam sitieniem, protams, arī jā-

būt ļoti viegliem. Kad loksnes jau labi nogūlušās, sāk lietot

vesera smailo galu, ar kuru pirmās un pēdējās loksnes beidzot

cieši piesit klāt ķetnām. Nekad nedrīkst pilnīgi noapaļot vienu

muguras pusi un tad ķerties pie otras, bet visas kustības jā-

pielieto vienmērīgi abām pusēm, nositot loksnes drusku vienā,
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tad atkal drusku otrā pusē. No viena vai otra grāmatas gala

skatoties, pareizi noapaļotā grāmatas mugura, starp ķetnām

ielikta, izskatīsies šādi (attēls 17):

Slodzi pamazām atskrūvē, lai neieplēstu pie ķetnām pieli-

pušās pirmo un pēdējo lapu, un grāmatu izņem laukā. Tad

to starp diviem koka dēlīšiem ieliek smagajā slodzē, griežot

vērību uz to, ka viņa slodzē ieņem

pareizu stāvokli. Pieliekot dēlīšu

ārējām malām stūreni, jāpārlieci-

nās, vai šīs malas stūrenim cieši

piekļaujas. Ja tas tā un ja arī pa-

šas grāmatas margas cieši piekļau-

jas dēlīšiem, tad grāmatas stāvok-

lis ir pareizs un muguras apaļo-

jums vienāds. Arī te, dēlīšus un

grāmatu pareizi sakārtojot, arvien

jāskatās no abiem grāmatas ga-

liem, vai margu augstums ir vie-

nāds. Slodzi ļoti stipri piegriež.
Uz grāmatas muguras uzliek biezu

kārtu klīstera un ļauj viņam tā kā-

du laiciņu stāvēt, lai dotu laiku

Attēls 17.

atmirkt līmei, kas tikusi uztriepta muguras noapaļošanai. Ar

koka gluduli līmi ar klīsteri noņem, nokasot to gareniski no mu-

guras vidus papriekšu uz vienu, tad uz otru galu. Kad viss

klīsteris noņemts, tā atliekas vēl noberž ar papīru, kurā notīra

arī gluduliun tad ar šo pēdējo pamazām gludina vēl mitro mu-

guru gareniskām kustībām tik ilgi, kamēr starpiņas starp

atsevišķām loksnēm pavisam izzūd un visa mugura izskatās

kā no viena gabala izlieta.

Pa to laiku no stipra balta papīra (te ļoti labi noder,p. p.,

vecas konto grāmatas) tikusi piegriezta strēmele grāmatas mu-

guras garumā un platumā un, kamēr mugura tikusi gludināta,
šī strēmele mirkusi klīstera bļodā. Kad mugura gatavi noglu-
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dināta, šo strēmeli izņem no klīstera, ar lielo gluduli noņem

no abām tās pusēm visu klīsteri, bet atlikušo ar otu izlīdzina.

Tad papīru uzliek grāmatas mugurai un ar pirkstu to stipri

pieglauž mugurai klāt. Grāmatai ļauj slodzē gulēt visu nakti.

leteicams grāmatu ielikšanu smagajā slodzē, muguras no-

gludināšanai un nožūšanai, izdarīt darba dienas beigās, kad

slodze vairs nav vajadzīga citiem darbiem. Tāpat ieteicams

nekad nelikt slodzē muguras nostrādāšanai tikai vienu grāmatu

vien, bet gan vairākas, lai nākamā dienā slodze būtu brīva un

mēs varētu turpināt darbus pie vairākām grāmatām reizē.

9) Grāmatas malu līdzena noēvelēšana: Pirms stājamies

pie pašas grāmatas malas noēvelēšanas, iesprendzam slodzē

kaut kādus nevajadzīgus kartona gabalus un uz tiem izmēģi-

nām, vai ēveles nazis pareizi noregulēts un labi griež kartonu,

negriežot slodzes bluķa virsmu. Skatoties pēc vajadzības, ēve-

les naža skrūve piegriežama vai nu ciešāk, vai atlaižama vaļī-
gāk. Eventuāli nazis jānobīda uz leju, iespraužot starp nazi

un attiecīgām ēveles daļām papīra gabaliņus. Katrā ziņā,

pirms sākam ēvelēt pašu grāmatu, mums jābūt pilnīgi drošiem

par ēveles (attēls 4) labu kārtību.

Lai malu noēvelētu pilnīgi pareizi, vispirms uz pirmās
loksnes atzīmē ar zīmuli, cik plata strēmele no grāmatas augšē-

jās malas jānogriež, lai neviena lapas puse nepaliktu naža ne-

skarta. Kad vajadzīgā augstumā ar zīmuli novilkta svītra,

grāmatu ieliekam starp diviem kartona gabaliem, lai to slodzē

ievietojot, nesaspiestu grāmatas izcilās margas. Pie tam grā-

matas priekšpusē kartona gabalu uzliek ar tā augšējo malu

taisni uz novilktās svītras, bet muguras pusē kartonam jābūt

par pāris milimetriem augstākam, nekā pati grāmata. Ar

kreiso roku grāmatu ieliek slodzē, pamazām piegriež ar labo

roku sjtrūvi un, kad grāmata slodzē jau turas, to no apakšas

pietur ar kreiso roku un tad novieto grāmatu tā, ka priekš-

puses kartona mala arvien paliek uz novilktās svītras un ka

šis kartons atrodas taisni uz viena līmeņa ar slodzes labās pu-
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ses bluķi. Mugurā kartons, kā jau teikts, būs par kādu gaba-

liņu augstāks par šo bluķi. Kad grāmata pareizi novietota,

skrūvi cieši pievelk un malu var noēvelēt.

Attēla 18 redzama ēvelēšanai slodze pareizi ievietota

grāmata:

Tad novietojam uz slodzes arī

pašu ēveli, bet pirms to nogrūžam

līdz grāmatai, noskrūvējam ēveles

nazi tik tālu atpakaļ, ka tas pagai-

dām vēl neskartu grāmatu. Grie-

žot ēveles koka skrūves rokturi

virzienā no mums prom, pamazām

pietūvojam nazi grāmatai tiktāl,

ka tas tikko skar muguras labo

margu. Tad sākam ēvelēt. Sākam

Attēls 18.

no grāmatas muguras, velkot ēveli no mums prom uz augšu.

Pie tam ēveli turam abām rokām: ar labo aiz skrūves roktura,

bet ar kreiso aiz pašas skrūves. Ēvelējot, mums lapas jāgriež

tikai tad, kad velkam ēveli uz augšu, kamēr novelkot ēveli

atpakaļ uz sevi, lapas negriežam. Tāpēc pa visu ēvelēšanas lai-

ku ar abām rokām izdarām vienmērīgu ritmisku kustību, pie-

griežot ēveles nazi tuvāk klāt grāmatai, stumjot ēveli uz augšu,

un atgriežot nazi mazliet atpakaļ, novelkot ēveli uz leju. Ēvelē-

šana jāizdara vienā laidā bez apstāšanās, lai grāmatas malā ne-

iezīmētos svītras. Noēvelējuši visu malu, noņemam ēveli no

slodzes. Ar stūreņa palīdzību novelkam ar zīmuli vieglu svītru

uz grāmatas noēvelētās malas no viena vāka līdz otram, velkot

šo svītru pāri sliedes iedobuma dziļākai vietai, kā to redzam at-

tēlā 19. Pēc šīs novilktās svītras tad varam pārliecināties, vai

sliedes iedobums vienādi izveidots. Ja nu sliedi nav domāts

ēvelēt, tad tagad eventuālas nekārtības jānovērš. Atsevišķās

lapas puses, kas izrādītos par pārāk garām un traucētu iedobu-

ma vienādo apaļumu, attiecīgi jāapgriež, ievietojot zem apgrie-
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žamas lapas puses cinka plāksni un nogriežot vajadzīgo platumu

pēc linijala ar nazi. Te katra lapas puse jāapgriež atsevišķi.

Ja noēvelēto grāmatas malu nodomāts krāsot, tad grāmatu

pēc noēvelēšanas atstājam slodzē un eventuālu sliedes lapas

pušu apgriešanu izdarām tikai vēlāk.

Parasti līdzeni apgrieztās slokšņu iesējuma malas mēdz ti-

kai krāsot, nevis zeltīt, jo slokšņu iesējums ir samērā lēts un

nav vērts nedz griezuma zeltīšanas lielā darba, nedz arī paša

zelta. Tāpēc šai vietā aprādīsim tikai griezuma krāsošanas

paņēmienus, kamēr griezuma zeltīšanai veltīsim atsevišķu

nodaļu.

No gludi noēvelētās malas

ar suku notīra nost putekļus un

tad tai uztriepj plānu klīstera

kārtu. Tai ļauj stāvēt pāris
minūtes, tad paņem sauju no-

ēvelēto papīra strēmeļu, sagriež

tās kamolā un ar šo kamolu sāk

grāmatas malu berzēt. Malu

tādā veidā berž tik ilgi, kamēr

viss klīsteris viņā ieziests un

Attēls 19.

pati mala kļuvusi spīdīga. Tad tai ļauj galīgi nožūt. Uz no-

žuvušās malas ar mīkstu otiņu uztriepj vēlamo krāsu, vienmēr

gareniski no muguras uz sliedi velkot. Krāsai ļauj nožūt un

tad ar mīkstu zīda lupatiņu, kura ieziesta ar tīrīto balto vasku,

viegli noberž nokrāsoto malu, kura tad ir gatava.

Ja vēlamies krāsot visus trīs grāmatas griezumus, tad pēc

galvas noēvelēšanas un nokrāsošanas izņemam grāmatu no

slodzes laukā un sagatavojam grāmatas pamatu ēvelēšanai

tādā pašā veidā, kā to darijām ar galvu. Grāmatas pamata
krāsošana notiek, protams, līdzīgā veidā.

Turpretim sliedes ēvelēšanas paņēmieni ir citādāki. Nolie-

kam grāmatu mūsu priekšā ar muguru pret mums. Atzīmējam
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uz pirmās sargloksnes lapas malas to vietu, līdz kādai sliede

būtu noēvelējama. lespiežam cirkuļa vienu kāju pilnīgi cieši

klāt muguras margai, otro kāju novelkam līdz zīmei loksnes

malā. Šo mēru, tā tad lapas pušu galīgo platumu, pār-

nesām uz abiem grāmatas ārējiem stūriem. Tad grāmatu

apgriežam otrādi un to pašu mēru arī atzīmējam uz sarg-

lapas otrā grāmatas galā. Ir vienā, ir otrā grāmatas galā

novelkam starp abām atzīmēm ar zīmuli svītru. Noliekam

grāmatu mūsu priekšā ar muguru pa kreisi, bet galvu uz

mūsu pusi. Novietojam taisno, t. i. pakaļējo sliedes ēvelē-

šanas dēlīti uz grāmatas tā, ka šī dēlīša augšējā mala nogulas

taisni uz svītras, kuru esam novilkuši uz sarglapas. Nekustinot

pareizi nolikto dēlīti, apgriežam grāmatu pa kreisi apkārt un

uzliekam grāmatai slīpo sliedes ēvelēšanas dēlīti tādā aug-

stumā, ka šī dēlīša augšējā mala pārsniegtu novilkto svītru

par tik lielu platumu, cik platas ir vāku malas grāmatas galvā

vun pamatā. Lai dēlīši neslīdētu, varam tos drošības pēc iekš-

pusē drusku ieziest ar vasku. Grāmatu tagad turam ar abām

rokām: īkšķus uz priekšējā slīpā dēlīša, bet pārējos pirkstus

uz taisnā muguras dēlīša. Stipri turam grāmatu starp abiem

dēlīšiem, lai mūsu kārtībā vairs nekas nesajauktos, un pagrie-

žam grāmatu uz galda tā, ka grāmatas sliede būtu pagriezta

pret mums, bet galva atrastos no mums pa kreisi. Neļaujot
dēlīšiem slīdēt, saslienam grāmatu uz mūsu pusi, caur ko grā-

matas iekšējās lapas puses mazliet pacelsies uz augšu. Tad

saslienam grāmatu uz otru pusi tādā pašā veidā. To sauc par

grāmatas šūpošanu. Šīs kustības jāatkārto tik ilgi, kamēr lapu

malas no sliedes iedobuma pacēlušās uz augšu un nogūlušās

vienādā līmenī (attēli 20 a un b). Uzmanīgi satveram grā-

matu ar abiem dēlīšiem pašā vidū ar kreiso roku vien un

ieliekam to ēvelēšanas slodzē. Ar labo roku aizgriežam skrūvi

tik stipri, ka grāmata slodzē varētu turēties. Tad ar abām

rokām uzmanīgi novietojam grāmatu slodzē tā, ka priekšējais

slīpais dēlītis atrastos vienā augstumā ar slodzes labās puses
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bluķi. Pie tam otrais dēlītis pārsniegs kreiso bluķi par vienu

vāka malas platumu. Jāpārliecinās, vai pie tam dēlīši nav

tikuši kustināti un vai nošūpotās sliedes lapas palikušas neiz-

jauktas. Ja viss atrasts labā kārtībā, pamazām aizgriežam

slodzi pavisam cieti un sliedes malu noēvelējam.

Attēls 20.

Tagad sliede gatava krāsošanai. Kad tā nokrāsota un ar

vasku nopulēta, skrūvi pamazām atgriežam vajā un ar kreiso

roku to no apakšas pieturot, pabīdām grāmatu uz augšu, kur

to saņemam ar labo roku un izņemam no slodzes laukā.

10) Atšķīrējs: Šauro zīda lentīti nogriežam apm. par se-

šiem cm garāku, nekā pati grāmata. Atšķiram grāmatu pašā

vidū, ievelkam lentas galu muguras augšā cieši iekšā līdz pa-

šam drukas loksnes vidum, ļaujot šim galam karāties pāri par

kādiem 2 cm. Šo īso galu stingri novelkam gar muguru uz

leju, ar locītāja smailo galu paņemam mazu drusciņu līmes,

pielīmējam lentas galu pie muguras, rūpīgi to ar locītāju pie-

glaužot mugurai klāt. Brīvi palikušo galu ieliekam grāmatā,

lai to darbu gaitā nenotrieptu.

11) Pītņu šūšana: Pitņu šūšanai vai pīšanai jāņem biezie

zīda diegi, kādus mēdz lietot pogu caurumu šūšanai. Tāds
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zīds jāiegādājas pēc iespējas daudzās krāsās, lai izvēle būtu

jo liela, pītnes toņus pieskaņojot raibām papīra oderēm, vai

arī pārvelkamā materiāla toņiem. Pītņu pamatam izlieto tie-

vus no zīda papīra sagrieztus stiebriņus. Kur tādi tirdznie-

cībā nav atrodami, tur mēdz arī lietot stipri sagrieztas auklas

vai arī dzīslu stīgas. Katrai pītnei ņem divus dažāda biezuma

stiebriņus: vienu resnāku, apakšā, otru tievāku — augšā. Abus

stiebriņus nogriež mazliet garākus par grāmatas muguras pla-

tumu. Izvēlētos zīda diegus iever vienā adatā, viņu galus sa-

sien kopā vienā mezglā,

tos īsi apcērp un tad

adatu izdur cauri apm.

otrai vai trešai drukas

loksnei no grāmatas

iekšpuses kādu centi-

metru no muguras aug-

šas resp. apakšas. Mez-

glu rūpīgi noslēpj pēc

iespējas dziļāk grāma-

tas mugurā, lai tas ne-

maz nekļūtu redzams,

vēlāk grāmatu atšķirot.

Attēls 21.

Tad grāmatu iesprendzpītņu slodzē. Lai arī te nesaspiestu grā-

matas margas, atkal grāmatu ieliek starp diviem kartoniem, pie

tam tādā veidā, ka kartoni noguļas mazliet zemāk par grāma-

tas malu, lai netraucētu pie pītnes šūšanas.

Grāmata ieliekama pītņu slodzē stāvus, ar sliedi pret mums,

pie tam nevis taisni, bet gan diezgan stipri paliektu uz priekšu,
kā to redzam attēlā 21, lai pīšana būtu ērtāka.

Divus iepriekš sagatavotus stiebriņus, t. i. vienu biezāku un

vienu tievāku, uzliek grāmatas mugurā un tos izliec pēc šīs

muguras apaļuma. Starp kreisās rokas īkšķi un rādāmo pirk-

stu tos tur uz grāmatas muguras malas pa visu laiku, kamēr
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pītni šuj. Pieņemot, ka pītni šuj no trīs dažādu krāsu die-

giem — ziliem, sarkaniem un dzelteniem, un ka pie tam pītnes

pamatkrāsa būs zila, sākam šūt vai pīt vispirms ar zilo diegu.

To atšķir no diviem pārējiem diegiem, kurus tur starp brīvi

palikušiem kreisās rokas trīs pirkstiem, tā kā diegu gali no-

karājas gar grāmatas kreiso pusi un netraucē šūšanu. Adatā

tā tad paliek ievērts tikai viens zilais diegs, kamēr pārējiem

diegiem adatas turpmāk nemaz nebūs vajadzīgas. Zilā diega

brīvo galu novelkam līdz pat adatas acij un tur to sasienam

mezglā, lai vēlāk šis pavediens brīvi varētu karāties uz leju,

kad rīkosimies ar pārējiem diegiem. Ērtības pēc pirkstos arī

nemaz neturam adatu, bet gan pašu diegu, pie tam diezgan

tuvu pītnes stiebriņiem. Vispirms zilo diegu no muguras puses

izveram starp abiem stiebriņiem, velkot diegu uz mums. Tad

to apvij ap augšējo stiebriņu, tā tad atpakaļ uz muguras pusi
un no jauna to izvelk starp abiem stiebriņiem uz mums. Die-

gam ļauj krist pāri pār apakšējā stiebriņa priekšpusi un ar to

pašu diegu apvijām pārējos divus diegus, kuri mums kreisajā

rokā, ņemot šos diegus no apakšas. Diegu izveram zem apak-

šējā stiebriņa atpakaļ uz muguras pusi, cieši to pievelkot, tā

kā ar zilo diegu apvītie divi pārējie pavedieni tiek piespiesti

pie apakšējā stiebriņa. Tad to pašu zilo diegu no jauna iz-

veram starp abiem stiebriņiem, no muguras puses nākot, un

atkārtojam tos pašus vilcienus:

1) no muguras puses caur abiem stiebriņiem diegu velkam

uz sevi;

2) apvijām augšējo stiebriņu un izvelkam diegu atkal tāpat

starp abiem stiebriņiem, no muguras puses nākdami;

3) no apakšas paņemam abus pārējos diegus, apvijām tos

ar zilo diegu, kuru zem apakšējā stiebriņa atkal izvelkam

uz muguras pusi;

4) diegu labi pievelkam klāt kopā ar to mazo daļiņu pārējo
divu diegu, kas jau apvīti ar zilo.
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Apvijot divus pārējos diegus ar trešo, mēs pamazām izvei-

dojam t. s. važiņu, kas noguļas pītnes pamatā. Pītne tā tad

sastāv no augšējā tievākā stiebriņa, no apakšējā resnākā stieb-

riņa un no važiņas resnākā stiebriņa pamatā. Kā redzam, tad

pītne veidojas no vertikālām svītrām vairākās krāsās. Parasti

rīkojas tā, ka pītnes sākumā un tās galā izveido vairākas

svītras pamatkrāsā, nekā to dara pītnes vidū. Par piem.:

3 zilas svītras

2 sarkanas
„

1 dzeltena
„

2 sarkanas „

(pirmā pītnes svītru grupa)

2 zilas svītras

2 sarkanas
„

1 dzeltena
„

2 sarkanas
„

(šīs svītru grupas atkārtojas

arvien no jauna)

2 zilas svītras

2 sarkanas
„

1 dzeltena
„

2 sarkanas
„

3 zilas
„

(pēdējā pītnes svītru grupa)

Katra atsevišķa svītra uzskatama par nobeigtu tad, kad

diegs, kurš apvijis divus pārējos, izvilkts atpakaļ uz muguras

pusi zem apakšējā stiebriņa. Kad tas izdarīts, var sākt pīt ar

nākamo krāsu, sākot atkal no abu stiebriņu vidus. Ļoti jā-

uzmanās, ka visas trīs hirizontalās svītras pakāpes — pirmais

stiebriņš, otrais stiebriņš un važjņa — taisni nostājas viena

zem otras. Laiku pa laikam adatu ieduram tanī drukas lok-

snes vidū, no grāmatas iekšpuses, līdz kurai esam pītni no-

šuvuši, un diegu cieti pievelkam klāt, lai pītne stingri pie

grāmatas muguras turētos. Kad pītne nopīta līdz galam, pē-
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dējo reizi izduram adatu cauri loksnei, izvelkam pa pītnes

apakšu uz muguras pusi arī pārējos divus diegus un sasienam

visus trīs cieši kopā pāris mezglos. Tad diegus apgriežam,

atstājot apm. 1 cm garus galus. Ar gluduļa smailo galu uz-

liekam mazliet līmes diegu galiem un mezgliem, pieglaužot

tos mugurai klāt un pēc iespējas saspiežot mezglus plakanus.

Tad nogriežam arī abās pusēs liekos stiebriņu galus līdz pa-

šiem zīda pavedieniem. Otrā pītne pagatavojama tādā pašā

veidā, pie kam krāsaino svītru skaitam abām pītnēm jābūt

vienādam.

12) Muguras pabeigšana: Apgriežam visus sešus slokšņu

galus, uz kurām grāmata šūta, apm. 2 cm garumā no margām

un ar līmi tos pielipinām pie sarglapas, tā kā sloksnes cieši

turas arī pie pašiem margu izciļņiem. Tad piegriežam gabalu

t. s. gāzes (ļoti šķidra un cieti sastērķelēta auduma), kurš būtu

garāks par pašu grāmatu un drusku platāks par
to mēru, kuru

noņemam pāri mugurai no vienas sloksnes apcirptā gala priek-

šējā sarglapā, līdz tās pašas sloksnes galam muguras sarglapā.

Notriepjam grāmatas muguru ar plānu kārtu līmes. Ļoti uz-

manīgi notriepjam arī pītnes, bet tā, ka lai līme neizspiestos

pinumam cauri. Tad uzliekam mugurai gāzi, stipri to pieglau-

žam, sevišķi pītnēm. Uz brīdi ieliekam grāmatu ēvelēšanas

slodzē starp ķetnām, lai jo stipri pievilktu gāzi mugurai klāt.

Grāmatu no slodzes izņēmuši, apgriežam abos grāmatas galos

gāzi vienādā augstumā ar pītnēm un gar abām malām vienā

platumā ar sloksnēm, kas pielipinātas pie sarglapām. Bet grā-

matas galos nogriežam gāzi gar sarglapām slīpi uz augšu līdz

pītnēm tādā veidā, ka grāmatu turot ar muguru kreisajā pusē,

mēs gāzes ārējo (labo malu) sākam griezt nevis grāmatas lapas

puses augstumā, bet gan kādus IV2 cm zemāk, eventuāli pie-

lipušo gāzi drusku no sarglapas noplēšot nost. Ar pareizi ap-

griezto gāzi un sloksnēm grāmata izskatītos tā, kā tas redzama

attēlā 22.
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Tad pielīmējam ari gāzes malas pie margām un sarglapam

un ļaujam tam piežūt.

Nu grāmatas mugurai vēl jā-

uzliek t. s. skauja. Ar papīra
strēmeli noņemam sekošus mē-

rus, papīra strēmeli ar gluduļa

smailo galu cieši pieglaužot klāt

margām: 1) no gāzes malas

tiešā līnijā uz muguras margu,

2) pa margas izcilni uz augšu

līdz muguras malai, 3) pāri mu-

gurai, 4) pa otro margas izcilni

uz leju, 5) pa muguras sarglapu
līdz gāzes malas noslēgumam.

Tā tad skaujai jābūt tikpat pla-
Attēls 22.

tai kā gāzei, tikai viņai katrā galā jābūt par apm. 1 cm garā-

kai. No papīra strēmeles pārnesām šos mērus uz plānu kar-

tonu, kuram jābūt mazliet biezākam par parasto vizītkaršu kar-

tonu, bet stipram un elastīgam. Nogriežam ar nazi vajadzīga

platuma un garuma kartona gabalu un ar īlēnu viegli izspiežam
abu margu mērus skaujas galiem cauri, saliekot tos kopā. Ar

kādu zīmi atzīmējam skaujas augšu. Tad ņemam plāno dzelzs

linijalu, noliekam to uz mēriem

a unA (attēls 23), ar mazā glu-

duļa smailo galu novelkam pēc

linijala svītru no viena gala līdz

otram, ar to pašu gluduļa galu

paceļam kartona malu, kura at-

rodas pa labi no linijala un no

apakšas atkal ar gluduli nobrau-

cam gar linijalu visā skaujas

garumā, paceļot tādā veidā tās

malu uz augšu. Skauju apgrie-
žam ar apakšējo galu uz augšu

Attēls 23.
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un tādā pašā veidā novelkam rievu starp mēriem b. un B.

Tad apgriežam skauju otrādi, t. i. uz ārieni, jo šīs pirmās
rievas esam iezīmējuši skaujas iekšienē. Tādā pašā veidā

ievelkam otru rievu starp mēriem c un C un starp mēriem

d un D, pacejot tagad skaujas malas uz augšu otrādi. Tad

ar labo roku piespiežam gareniski lielā gluduļa vienu malu

pie rievas a—A un ar kreiso roku velkam visu skauju uz

augšu rievas b—B virzienā. Skauju apgriežam un to pašu
kustību izdarām otrādā virzienā, no rievas b—B uz rievu

a—A, pie kam abas reizes tas jādara skaujas iekšpusē.

Tādā veidā skaujā muguras platums noapaļots un tagad

skaujai pēc savas formas pilnīgi jāpiekļaujas grāmatas mu-

gurai, tās divām rievām un sarglapām līdz gāzes malām.

Lai skaujas malas labi piegultos sarglapām un pamazām ar

sarglapu saplūstu, nodrāžam šīs malas no iekšienes tādā

pašā veidā, ikā to darijām ar brošētiem vākiem, tos pie-

vienojot drukas loksnēm. Tad notriepjam ar klīsteri skaujas

malas līdz ar iezīmētām rievām, atstājot pašu muguru bez

klīstera (jo skaujai pie muguras nav jāpielīp), un nenotriepjot

skaujas malas līdz pašiem galiem (augšējā un apakšējā). Tad

skauju uzliek grāmatas mugurai, rūpīgi pielaikojot novilktās

rievas margām un uz pāris minūtēm grāmatu iesprendz ēve-

lēšanas slodzē starp ķetnām. Skaujas malas, kas pielipušas

pie sārglapām abos grāmatas galos, apgriežam tikpat slīpi, kā

to darijām ar gāzi. Bet pagaidām apgriežam tikai skaujas ma-

las līdz pītnēm. Tās skaujas daļas, kas abos galos sniedzas

pītnēm pāri, pagaidām apgriežam vēl tikai pavirši, atstājot virs

pītnēm pāris milimetru platumu.

13) Vāka piegriešana unpielīmēšana: Nekādā ziņā nav

pielaižams, ka grāmatu vākiem izlietotu no koka ma-sas gata-

votu kartonu, kas ļoti viegli lūzt. Šim nolūkam drīkst izlietot

vienīgi lupatu kartonu, kurš ļoti izturīgs. Ņemam kartona

gabalu, kas nedaudz lielāks, nekā tas mūsu. vākam vajadzīgs

un uz griežamās mašīnas nogriežam taisni vienu horizontālo
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un vienu vertikālo malu, tā kā mūsu kartona gabalam rastos

viens pilnīgi taisns stūris, kuru arī tūdaļ ar zīmuli attiecīgi

atzīmējam. Tad kartona taisni nogriezto vertikālo malu cieši

pieliekam klāt grāmatas muguras margai tā, ka pareizi no-

grieztā horizontālā mala nogultos gar grāmatas galvu. Tad

noņemam vāka garuma mēru ar tādu aprēķinu, ka tas augšā

un apakšā par milimetru pārsniegtu pītnes. Pietiek, ka aug-

šējo pareizi apgriezto vāka malu nobīdām pareizā augstumā

un ka ar zīmuli atzīmējam to vietu, kur tas būtu apgriežams,

lai abas kartona malas būtu vienādas. Kas zīmējas uz vāku

platumu, tad pagaidām tos piegriežam platākus nekā tie va-

jadzīgi. (Pareizā platumā tos piegriezīs tikai tad, kad vāki

jau būs pielipināti.) Pēc atzīmētā mēra piegriežam uz grie-

žamās mašīnas abus divus vākus līdzīgus un tad tie sagatavoti

pielīmēšanai. Starp pirmo un otro sārglapu ieliekam kaut kādu

papīra loksni, lai nenotrieptu ar klīsteri pārējo grāmatu. Tad

uzliekam pirmajai sārglapai klīstera kārtu, atstājot apm. 2 mm

platumu, no muguras margas rēķinot, bez klīstera. Ātri uzlie-

kam vāku, pie tam arī ne gluži pašai margaiklāt, bet apm. 2 mm

tālāk nost. Izņemam ar klīsteri notraipīto papīru no sarglapām
laukā un pārbaudām, vai vāks pareizi uzlikts, vai tā augšējā un

apakšējā mala vienādi platas. Ja tas tā nebūtu, tad vēl ir laiks

noņemt vāku nost un, no jauna sarglapu ar klīsteri notriepjot,

to pareizi uzlikt. Tad starp vāku un grāmatu ieliekam plānu

kartona sargloksni, lai pasargātu grāmatu no klīstera mitruma,

ieliekam grāmatu starp dēlīšiem un iesprendzam to uz dažām

minūtēm smagajā slodzē.

Te jāievēro, ka slokšņu sējums ievietojams smagajā slodzē

vienmēr tā, ka viņa muguras margas paliek ārpus dēlīšiem un

netiktu saspiestas. Kad grāmatu no slodzes esam izņēmuši,

sargkartona loksni, kuru bijām ielikuši starp vāku un grāmatu,

apgriežam otrādi, jo tā kartona mala, kas atradās grāmatas

iekšpusē pie pašas muguras, tagad būs mitra un viņu atstājot,

tā varētu vākam pielipt. Tādā pašā veidā pielīmējam grā-
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mātai otro vāku, pie kam, uzliekot stūreni pāri grāmatas galvai,

pārliecināsimies, vai abi vāiki atrodas vienā augstumā. Ari šo

vāku piespiežam smagajā slodzē, tad grāmatu izņemam laukā,

ieliekam to starp diviem dēlīšiem ar vairākām svaru bumbām

virsū un ļaujamtai žūt līdz nākamai dienai.

Skaujas virs augšējās un apakšējās pītnes apgriežam vienā

augstumā ar vāku. Grāmatu noliekam stāvus uz galda, lēni

ar to pabraucam pa galdu un vērojam, vai pie tam skaujas

mala galdu neberž. Ja tas tā, tad traucējošo maliņu vēl drusku

apgriežam, kamēr grāmata pie braukāšanas pa galdu pilnīgi
brīvi slīd. Tāpat pielaikojama arī otrā skaujas mala. Tad

atveram vāku un ar šķērēm iegriežam pie vāka pielipušo pirmo

sārglapu pie pašas muguras rievas apm. 1 cm dziļi iekšā. Tas

izdarāms abos grāmatas galos, pie tam tiklab no priekšas, kā

no muguras puses. Mums tā tad jāizdara pavisam četri iegrie-

zieni, kuri vajadzīgi, kā to vēl vēlāk redzēsim, lai šos iegrie-

zumos varētu iespraust grāmatas pārvelkamā materiāla (perga-

menta, papīra, audekla) malas. Tad pārbaudām, vai sliedē

visas lapas pušu malas pareizi apgrieztas, sevišķi vai pirmās
un pēdējās atrodas vienādā augstumā. Kur tas izrādās par

vajadzīgu, atsevišķās lapas puses vēl nolīdzinām pa vienai, ie-

liekot grāmatā zem apgriežamās lapas cinka plāksni, bet virs

tās noliekot linijalu vajadzīgā attālumā no malas, pēc kura

tad ar nazi šo malu nogriežam, kā to jau aprādijām paskaid-

rojumos sakarā ar attēlu 19. Kad sliedes iedobums absolūti

pareizi izveidots, atzīmējam vāku iekšpusē tikpat platu malu,

kāda vākiem jau ir grāmatas pamatā un galvā un uz griežamās

mašīnas nogriežam liekās vāku malas abās pusēs. Noliekam

grāmatu stāvus uz sliedes un vērojam, vai tā stāv taisni. Ga-

dijumā, ja grāmata slietos vai nu uz vienu, vai uz otru pusi,
vāku piegriešanā pielaista maza nekārtība, kura tagad jāno-

vērš, nogriežot vainīgo vāka malu vēl mazliet vairāk, kamēr

grāmata uz sliedes stāv pilnīgi taisni. Ar stikla papīra vīli
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viegli pārlaižam pār vāku malām, lai tām atņemtu pārlieko

asumu, un mazliet noapaļojam vāku stūrus. Tad grāmata ga-

tava pārvilkšanai.

14) Grāmatas pārvilkšana: Ja vēlamies slokšņu iesējumam
dot patiesi mākslniecisku ietērpu, tad vislabāk to jāiesien per-

gamentā, kurš daiļamatniekam dod ļoti daudz iespēju grāmatas

izdaiļošanā. Pergaments ļoti labi uzsūc tušu, spirta laku, ak-

vareļa un dažas citas krāsas, un šie līdzekļi vien jau dod ne-

skaitāmas iespējamības vāku dekorēšanai. Pie mums tik bieži

pielietotais audekls vai brunču audumi piedod sējumam sma-

gumu un, it sevišķi raibos audumos grāmatu iesienot, nav arī

nemaz dota daiļamatniekam iespēja kaut kā parādīt savas

mākslnieciskās spējas. Tādam iesējumam tādēļ parasti trūkst

katras personības. Bet nevar, protams, noliegt, ka arī tādam

iesējumam var beigās atrast kaut kādu atsevišķu izrotājumu ar

zināmu mākslniecisku vērtību, kas šādu iesējumu tūdaļ paceļ
mākslas darba augstumā. Tie visi ir. protams, ļoti subtili jau-

tājumi, uz kuriem var skatīties dažādi. Galvenais paliek, ka

grāmatsējējs - daiļamatnieks prot katram sējumam piedot savu

īpatnēju seju.

Lai šīs grāmatas lietotājam dotu iespēju iepazīties ar visiem

grāmatas pārklāšanas veidiem, sniegsim aprakstus katram pa-

ņēmienam atsevišķi:

a) PERGAMENTA lESĒJUMS

Piegriežam pergamentu ar tādu aprēķinu, ka grāmatu pār-

klājot, tas atstātu visapkārt vēl ap 2—2V2 cm platu malu. Per-

gamenta gabalam pielaikojam tādu pašu apmēru baltu papīra

loksni, notriepjam to ar klīsteri, darot to lēni un arvien no

jauna pārvelkot ar otu, lai papīrs sevī iesūktu pēc iespējas

vairāk mitruma. Uzliekam šim papīram virsū pergamentu, labi

to ar roku pieglaužam, tad starp dzēšlapām to ieliekam uz
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bridi smagajā slodzē. Kad to izņemam laukā, redzam, ka ci-

tādi ārkārtīgi cietais pergaments kļuvis elastīgāks un tā tad

būs vieglāk apstrādājams, lai gan arī tagad nāksies pielikt

diezgan daudz pūļu, lai pergaments labi pieliptu. Notriepjam

pergamentu pielipušā papīra pusē ar līmi. Novietojam grā-

matu ar tā augšējo vāku uz pergamenta. Grāmatu kopā

ar pergamentu paceļam, aizsviežam notraipīto papīru prom

un, neļaujot pergamentam pielipt pie grāmatas muguras,

noliekam to ar muguras vāku uz dēlīša ar grāmatas muguru

vērstu pret mums, pieturot brī-

vo pergamenta galu ar kreiso

roku, lai tas neliptu mugurai

klāt. Tad ar lielo gluduli pie-

glaužam pergamentu klāt aug-

šējam vākam un joti rūpīgi ar

gluduļa galu iespiežam perga-

mentu grāmatas margā. Pieglau-

žam pergamentu mugurai, ap-

griežam grāmatu otrādi, iespie-

žam pergamentu otrajā margā

un, beidzot, pieglaužam to arī

Attēls 24.

muguras vākam. Tad ātri ieliekam grāmatu starp diviem koka

dēlīšiem ar dzelzs apkalumu, (att. 11), raugoties uz to, ka dzelzs

malas labi ieguļas grāmatas margās, un uz brīdi grāmatu ie-

sprendzam ēvelēšanas slodzē. Kamēr tā atrodas tur, ar kādu

mīkstu lupatu stipri pieglaužam pergamentu mugurai klāt. Viss

tas jādara diezgan ātri, lai pergaments nepagūtu izžūt un pa-

liktu elastīgs. Tad grāmatu no slodzes izņemam laukā un

pergamenta malas virs abām pītnēm mazliet izgriežam, tāpat

izgriežam attiecīgus pergamenta gabalus visos četros stūros.

Vākus pārsniedzošās pergamenta malas tad izskatīsies tā, kā

tās attēlotas zīmējumā 24.
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Noliekam grāmatu uz dēlīša ar galvu pa labi no mums,

satveram grāmatu kreisajā rokā, ļaujot pie tam vākiem brīvi

atvērties un atkrist uz sāniem. Ar labo roku pergamenta ma-

las ieliecam uz vāku iekšieni, stipri tās pieglaužot ar gluduli

un, ja vajadzīgs, uztriepjot malām vēl drusku karstas līmes.

Papriekšu pieglaužam malu augšējam vākam, tad to ieveram

pirmās sarglapas iegriezumā, pieglaužam malu skaujas iekš-

pusei, izveram to cauri iegriezumam muguras otrajā pusē, pie-

glaužam malu muguras vākam. Ar gluduļa smailo galu ļoti

rūpīgi novietojam pergamentu vajadzīgā augstumā un stipri to

pieglaužam skaujai klāt, kā to redzam attēlotu zīmējumā 25.

Tad apgriežam grāmatu otrādi un

tādā pašā veidā ieliecam un no-

stiprinām arī apakšējo pergamen-

ta malu. Beidzot ieliecam arī abas

priekšējās malas pie grāmatas slie-

des, pie tam raugoties uz to, ka

vaku stūri tiktu labi ar pergamen-

tu pārklāti, neradot tomēr arī lie-
Attēls 25.

ku biezumu. Kad pergaments stūros labi sakārtots, uzsitām

tiem pāris reizes ar veseri, jo taisni stūros pergaments vis-

grūtāk pielips. Jāraugās arī uz to, ka tā pergamenta mala,

kas katrā stūrī pārklās otro malu, ar kuru tās te sanāks kopā,

tiktu apgriezta tā, ka tā taisnā līnijā sadala vāka stūri divās

pilnīgi līdzīgās daļās. Tad grāmatu aizveram cieti un ar glu-

duli vēlreiz labi iespiežam pergamentu margu galos pie pītnēm,

jo, pieglaužot pergamentu skaujas iekšpusei, tas margās parasti

tiek mazliet izbīdīts laukā. Jāskatās uz to, ka abas margas

no viena gala līdz otram būtu pilnīgi asi iezīmētas. Zem vā-

kiem ieliekam plānos sargkartonus un ļaujam grāmatai pilnīgi

izžūt starp diviem dēlīšiem ar pāris svaru bumbām virsū.
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b) PAPĪRA lESĒJUMS:

Ar papīru grāmata pārklājama tādā pašā veidā, kā ar per-

gamentu, tikai te nav nekādas vajadzības to iepriekš vēl uz-

līmēt uz baltas .papīra loksnes, kā to darijām ar pergamentu.

c) AUDUMU lESĒJUMS:

Arī te visi paņēmieni līdzīgi, tikai pašu audumu nekad ne-

drīkst notraipīt ar līmi, jo tā varētu audumam izspiesties cauri.

Te jārīkojas otrādi, t. i., ar līmi jānotriepj paši vāki. No-

triepjam ar līmi papriekšu augšējo vāku un kad līme sāk jau

piežūt, uzliekam tai virsū audumu un pieglaužam to vākam

klāt. Kad audums jau viscaur labi turas, atsviežam brīvo galu

atpakaļ un notriepjam ar līmi margas un muguru. Turot krei-

sajā rokā audumu, ar gluduli uzmanīgi ielokam to margā,

raugoties uz to, ka audums pagaidām vēl nepieliptu klāt mu-

gurai. Tad pieglaužam audumu mugurai un otrajai margai.

Beidzot tādā pašā veidā pielīmējam audeklu otrajam vākam.

Malu ielocīšanas process tāds pats, kā pergamentam vai

papīram.

d) lESĒJUMS AR ATSEVIŠĶU MUGURU UN STŪRIEM:

Ja vēlamies grāmatas muguru un stūrus izveidot no perga-

menta vai auduma (āda slokšņu iesējumam nav ieteicama), tad

uz grāmatas vākiem vispirms atzīmējam vēlamo muguras pla-
tumu un stūru lielumu (attēls 26). Piegriežam muguru un stū-

rus no attiecīgā materiāla mazliet platākus, nekā uz vākiem

atzīmēts un tad tos pielipinām tādā pašā veidā, kā to jau da-

rijām ar t. s. pilniem iesējumiem. Tad uz pielīmētām daļām

vēlreiz atzīmējam vajadzīgos lielumus, ievelkot ar gluduli vieg-

las rieviņas muguras un stūru materiālā. Pēc šiem mēriem tad

piegriežam papīru, ar kuru pārklājami vāki. Pareizi piegriezti,

papīri pieņems šādu veidu (attēls 27):

Attēla 28 radīts, kada veida piegrieztie papīri pielīmējami

vākiem.
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15) Grāmatas tualete: Kad pec pamatīgas izžūšanas, kuru

jāaprēķina vismaz uz vienu nakti, atveram grāmatas vākus, at-

radīsim vāku iekšieni ne visai glītu. lelocītās pārvelkamā ma-

teriāla malas būs nevienādas, vāku iekšpusē izšķīdusi līme u.t.t.

Viss tas jānotīra, jāizdara t. s. grāmatas tualete. Ar cirkuli

nomērām šaurāko vietu ielocītā malā un pēc tās atzīmējam

ielocītās malas abiem vākiem visapkārt. Turot linijalu pie

atzīmēm, ar nazi gar to liekās malas nogriežam un noplēšam

no vākiem nost. Ar gabaliņu stikla papīra notīrām visu vāka

Attēls 26. Attēls 27.

iekšpusi, lai tā būtu vienādi gluda un tīra. Ja grāmata iesieta

biezākā audumā vai pergamentā, tad jāuzpilda grāmatas vāks

līdz pergamenta vai auduma līmenim. Noņemam vajadzīgos

vāka mērus: 1) garumu — no augšējās pergamenta vai auduma

malas līdz apakšējai un 2) platumu — no ārējās pergamenta

malas līdz muguras margai. Izvēlamies kartonu tādā pašā bie-

zumā, kāds ir pārklāšanai izlietotais materiāls, piegriežam no

tā vajadzīgā apmēra gabalu. leziežam vāka iekšpusi ar klīs-

teri un tāpat ar klīsteri notriepjam piegriezto kartona gabalu.

Tad šo pēdējo uzliekam vākam, stipri to pieglaužam klāt. Tā-

pat rīkojamies ar otro grāmatas vāku. leliekam zem abiem
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vākiem sargkartonus un ļaujam grāmatai žūt līdz nākamai die-

nai, ieliekot to starp diviem koka dēlīšiem, ar svaru bumbām

virsū. Ja grāmata iesieta pergamentā, tas pēc grāmatas pār-

klāšanas būs diezgan netīrs, jo pergaments netīrumus vispār

ļoti viegli pieņem. Ar mīkstu sūcekli un tīru aukstu ūdeni ne-

tīrumi viegli nomazgājami. Lai pergamentu mazliet nodroši-

nātu pret netīrumu pieņemšanu, ieteicams to viegli ieziest ar

tīrīto vasku, ar mīkstas zīda lupatiņas palīdzību.

16) Sarglapu pielīmēšana:
Atverot grāmatas vāku, uzšķi-

ram pirmo balto vai arī raibo

sarglapu. Starp to un otro sarg-

lapu ieliekam kādu papīru un

notriepjam pirmo sarglapu ar

klīsteri, pie tam raugoties uz to,

lai mēs margas neatstātu pārāk

sausas. Izņemam notraipīto pa-

pīru laukā un grāmatu aizve-

Attēls 28.

ram, labi piespiežot vāku. Tad zem vāka ieliekam plāno sarg-

kartonu un uz brīdi grāmatu iesprendzam smagajā slodzē. Iz-

ņemam grāmatu laukā, apmainām sargkartonu pret sausu un

tādā pašā veidā pielīmējam sarglapu grāmatas otrajā galā.

Grāmatai ļaujam žūt līdz nākamai dienai, ieliekot to starp di-

viem koka dēlīšiem ar svaru bumbām virsū.

17) Tituļplāksnes pielīmēšana: Ar papīra strēmeli noņe-

mam grāmatas garuma mēru, pieliekam šo mēru schemai tādā

pašā veidā, kā to darijām, atzīmējot mērus grāmatas šūšanai.

Sinī gadijumā atzīmējam vienīgi divus mērus: pirmo un otro

nervu no augšas. Šie divi mēri noteic tituļplāksnes augstumu,

kamēr platumam jābūt tādam pašam, kāds ir grāmatas muguras

platums. Noņemtos mērus no papīra strēmeles pārnes tad tieši

uz grāmatas muguru un noteiktā vietā tituļplāksni uzlīmē. Šai

plāksnē zeltītājs tad iespiež autora vārdu un grāmatas nosau-

kumu.
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V

Franču iesējums.

1) Grāmatas sagatavošana šūšanai: Grāmatu

izārdām un sagatavojam šūšanai tādā pašā veidā, kā to darām

ar slokšņu iesējumu. Vienīgi raibās sarglapas pievienojam bal-

tajām līdzīgā veidā tikai tai gadijumā, ja paredzēts grāmatas

vāku izoderēt ar ādu vai zīdu. Ja, turpretim, domāts to izode-

rēt vienkārši ar raibu papīru, tad šīs raibās papīra loksnes ie-

lipina tikai vēlāk, kā to vēl redzēsim. Franču iesējumam bez

tam vēl pievienojam katrā grāmatas galā pagaidu sarglapas,

tāpat skaitā četras, kuras vēlāk no grāmatas izņem laukā. Arī

šīm sarglapām labi noder vecas konto grāmatas lapas, kas vien-

mēr mēdz būt no cieta, izturīga papīra. Grāmatai ļaujam pirms

šūšanas pēc iespējas ilgāk gulētsmagajā slodzē tādā pašā veidā,

kā to jau norādijām sakarā ar slokšņu iesējumu.

2) Grāmatas šūšana: Franču iesējumu varam šut

divos dažādos veidos, skatoties pēc tā, vai vēlamies grāmatas

mugurā izveidot nervus, jeb gribam pilnīgi gludu muguru. Ja

gribam izstrādāt muguru ar nerviem, mums vispirms jātiek
skaidrībā par to, cik daudz nervu vēlamies. Klasiskais iesē-

jums arvien gatavojams ar visiem pieciem nerviem. Vairāk

nervu nekad nemēdz būt. Retāk sastopamas grāmatas ar

četriem nerviem: pirmo un otro, ceturto un piekto. Modernā

grāmatsiešana pielaiž arī dažādas fantāzijas, izveidojot, par

piem., tikai pirmo un otro nervu, vai arī pirmo un piekto v. t.

j. p. Te vispirms atzīmēsim, kā grāmata šujama uz nerviem.

a) Šūšana uz nerviem: Ar papīra strēmeli noņe-

mam grāmatas garuma mēru, pieliekam viņu mēru schemai un
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vispirms atzīmējam tās vietas abos galos, kurās novietosies va-

žiņas. Tad atzīmējam nervu vietas. Visus šos mērus no papīra

strēmeles pārnesām uz grāmatas muguru, kas jau iesprengota
ēvelēšanas slodzē. lezāģējam rievas važiņām tāpat, kā pie

slokšņu iesējuma, kamēr nervu vietās tikai vienu reizi pārvel-

kam ar zāģi pāri. Muguras nervi izveidojas no auklām, uz ku-

rām grāmatu šūsim. Tās ir ļoti cieti, no apm. sešiem pavedie-

niem sagrieztas auklas 2—3 mm diametrā, skatoties pēc grāma-

tas lieluma. Mazākām grāmatām izveido šaurākus nervus, lie-

lākām atkal platākus. Izvēlamies piemērotu auklu, nogriežam

piecus vienādus gabalus, kuriem

jābūt apm. 18 cm gariem paras-

ta biezuma grāmatai. Vienā

galā iesienam mezglu, uzveram

auklu uz šūšanas steļļu kabja

tā, ka mezgls neļautu auklai iz-

irt, bet pie otrā auklas gala pie-
sienam klaveti. Saskrūvējam

Attēls 29.

steļļu kārti uz augšu, lai auklas savilktu pilnīgi stingras un no-

vietojam tās savās vietās saskaņā ar atzīmēm grāmatas mu-

gurā. Šujamo diegu biezumu izvēlamies pēc tā paša principa,

kā pie slokšņu iesējuma. Līdzīgi, protams, ieveram arī diegu

adatā, sasienam to un pārlaižam pār vaska gabalu. Arī franču

iesējumu sākam šūt no pamata, lai grāmatas galva gulētu mums

pa kreisi. Izvelkam diegu caur važiņas gultni uz loksnes iek-

šieni, izduram adatu cauri pa kreisi no pirmās auklas vai

nerva, tad atkal tanī pašā caurumā nervam pa labi. Ar šujamo

diegu tā tad apņemam nerva auklu visapkārt. Tādā pašā veidā

šujam tālāk, apņemot diegu nerviem vienmēr apkārt. Pēc katra

nerva diegi stipri jāpievelk, jo te ar diega pievilkšanu grāmatas

galā vien vairs nav līdzēts. Važiņas veidojas tāpat, kā pie

slokšņu iesējuma. Šujot, laiku pa laikam ar mazu veserīti viegli

piesitām drukas loksnes katra nerva abās pusēs. Nervu auklas
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biezumam, ka redzams, ta tad vēl nak klat šujamo diegu kārta.

Šūšanu nobeidzam jau pazīstamā veidā.

Attēla 29 redzam grāmatu, kas tadā veida šūta uz pieciem
nerviem.

b) Šūšana bez nerviem: Ja grāmatas muguru veļa-

mies izstrādāt gludu, bez nerviem, tad tā šujama nevis uz nervu

auklām, bet gan uz |oti vaļīgi sa-

grieztas, mīkstas auklas. Šo auklu

iesienam stellēs tādā pašā veidā,

kā pirmo, bet mugurā iezāģējot šū-

šanas rievas auklām, izveidojam

šīs rievas ar dzelzs vīli tādā pla-

tumā un dziļumā, ka aukla pilnīgi

rievās ieguļas un ka viņa mugurā

nekādus izciļņus nerada. Šujot,

Attēls 30.

duram adatu tādā pašā veidā, kā uz lentām šujot, t. i. ieduram

adatu rieviņā pa labi no auklas, tad izduram to atpakaļ cauri

grāmatas loksnei, pa kreisi no auklas, pie tam tanī pašā cauru-

mā. Citādi šūšanas gaita tāda pati.

3) Mugurasnoapaļošana: Muguras noapaļošana

franču iesējumam izdarāma visumā tāpat, kā slokšņu sējumam.
leliekot grāmatu slodzē, jāuzmanās, ka auklas paliktu ārpus

ķetnām un neiespiestu lapās zīmes. Noapaļojuši muguru, ar

vesera smailā gala stūri vēl rūpīgi piesitām sloksnes pie pa-

šiem nerviem un pie tam griežam arī vērību uz to, ka ar vesera

sitieniem neizjaucam šujamo diegu kārtību nervu virsmā. Se-

višķi pirmie un pēdējie diegi pie muguras noapaļošanas viegli

mēdz noslīdēt dziļāk. Kur tas konstatējams, diegus ar smailo

gluduļa galu nostumjam vietās.

Attēla 30 redzam grāmatu ar pareizi noapaļotu muguru un

četrām nervu auklām.

4) Muguras nostiprināšana: Starp diviem dēlī-

šiem ieliekam grāmatu smagajā slodzē, raugoties uz to, ka tā



54

ieņem pilnīgi pareizu stāvokli, t. i. ka abas grāmatas margas

atrodas vienā augstumā tiklab grāmatas galvas galā, kā arī

pamatā. Kad grāmata pareizi slodzē ievietota, piegriežam

to ļoti cieti un uzliekam grāmatas, mugurai biezu kārtu

klīstera. Ļaujam līmei, ar kuru bija pārvilkta grāmatas mu-

gura viņas noapaļošanāi, atmirkt klīsterī, tad ar koka gludinā-

tāju visu kārtu noņemam un rūpīgi muguru gludinām, kamēr

izlīdzinātas visas rievas starp atsevišķām drukas loksnēm. Ja

grāmata šūta uz nerviem, tad jāraugās uz to, ka pie pašiem

nerviem nepaliktu kāda līmes vai klīstera kārta un ka šujamie

diegi uz nerviem paliek kārtīgi novietojušies vienā rindā. Kad

mugura pilnīgi notīrīta un nogludināta, ar cirkuli nomērām

atstatumus starp atsevišķiem nerviem, izņemot, protams, no

pirmā nerva uz augšu un no pēdējā nerva uz grāmatas pamatu.

Nervu laukumiņiem jābūt visiem vienā platumā, bet ja grāma-

tas muguru noapaļojot, tie būtu tikuši mazliet pabīdīti, tad

tagad tie jāsakārto. Te vislabāk lietot maza vesera smailo galu,

nositot nervus pēc vajadzības vai nu uz vienu, vai uz otru pusi.

Tanī pašā laikā arī jāievēro, ka nervi paliktu pilnīgi taisni.

Tad piegriežam gāzi muguras pārklāšanai. Ja mugura šūta bez

nerviem, gāzi piegriežam vienā gabalā, pie tam drusku garāku

un platāku, nekā ir pati grāmatas mugura. Ja turpretim grā-

mata sašūta uz nerviem, tad piegriežam gāzi uz mata tikpat

garos gabaliņos, kādi ir atsevišķie nervu laukumi. Tikai abos

grāmatas galos gāzei jābūt mazliet garākai. Abos sānos gā-

zes gabaliem jābūt garākiem, jo tiem jāpielīp pie dēlīšu ma-

lām. Pārvelkam grāmatas muguru un arī dēlīšu malas ar plā-

nu klīstera kārtu un uzliekam tai gāzi virsū. Arī gāzei pārvel-

kam pāri klīstera otu un tad ar pirksta galu pieglaužam gāzi

mugurai klāt, raugoties uz to, lai tā visās vietās labi pieliptu.

Pāri karājošās gāzes malas pieglaužam dēlīšu malām, pie kurām

gāzei jāpielīp. Ļaujam tādā veidā mugurai slodzē žūt vienu

nakti. Otrā rītā ar īlenu pārvelkam muguras margām pie pā-
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šiem dēlīšiem no viena gala līdz otram. Ar šo vilcienu esam

atgriezuši gāzes liekās malas. Tad mazliet slodzi atgriežam

vaļā. Ja pie tam izrādās, ka vēl kāds gāzes diegs nebūtu pār-

griezts, tad to tagad pārgriežam. Ar šķērēm nogriežam tās

gāzes daļas, kas grāmatas abos galos sniedzas viņiem pāri.

Slodzi atgriežam vēl vairāk vaļā un grāmatu izņemam laukā.

Pie dēlīšu malām pielipušās gāzes strēmeles noplēšam un no-

sviežam prom.

5) Vāku piestiprināšana: Izņēmuši grāmatu no

slodzes ar gatavi noapaļoto muguru, pielaikojam tai vākus. Ja

grāmatas malas nav domāts zeltīt, tad vāku garumu aprēķinam

ar divām malām, kuras grāmatas abos galos vēlamā platumā

pārsniedz grāmatas augstumu. Zeltijot vienīgi galvu, aprēķi-

nam vāka garumu tikai ar vienu pārsniedzošu malu, jo otra

izveidosies, kad noēvelēsim pirms zeltīšanas grāmatas galvu.

Ja turpretim nodomāts zeltīt visas trīs grāmatas malas, tad

vāku piegriežam taisni tikpat garu un platu, kāda ir pati grā-

mata. Vāku malas rāsies, noēvelējot grāmatas galus un sliedi.

Kad vāki piegriezti, sagatavojam divas loksnes stipra papīra

(te atkal labi noder konto grāmatu papīrs), kas būtu platākas

un garākas par vākiem, notriepjam tās ar biezu kārtu klīstera

un ļaujam tām vairākas minūtes tā stāvēt, lai klīsteris labi

papīrā iesūktos iekšā. Tad notriepjam ar klīsteri arī vāku iekš-

puses, noņemam no sagatavotām loksnēm lieko klīsteri un uz-

lipinām tās vāku iekšpusēm, ar mīkstu drānu labi tās pieglau-

žot klāt. Ļaujam vākiem pilnīgi izžūt, kas prasa vairākas stun-

das. Kad vāki izžuvuši, mēs redzēsim, ka tie pilnīgi savilku-

šies uz iekšieni, t. i. ka papīrs, žūstot, kartonu savilcis. Tas

arvien tā notiek un to dara ar tādu aprēķinu, ka vēlāk, grāmatu

pārklājot ar ādu, tā piežūstot klāt, savilks kartonu atkal uz

savu pusi. Ja neuzlipinātu vāku iekšpusē papīru, tad varētu

notikt, ka vāki no žūstošas ādas vien tiek tik stipri pievilkti uz

ārieni, ka tie vēlāk nepieguļas grāmatai labi klāt. Bet tā ir ļoti
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iiela iesējuma vaina. Kad vāki pilnīgi izžuvuši, ar cirkuli no-

velkam svītru gar visu vāka muguras puses kreiso malu apm.

IV2 cm atstatumā no šīs malas. Vāku uzliekam grāmatai pil-

nīgi pareizā stāvoklī un ar zīmuli atzīmējam uz vāka tās vie-

tas, kurās atrodas auklas, novelkot taisnas mazas svītras no

šīm auklām, t. i. no pašas vāka kreisās malas līdz pat ar cirkuli

novilktai svītrai. Auklas vietas atzīmējam ir uz viena, ir uz

otra vāka, uzliekot arī kādu atšķiršanas zīmi uz priekšējā vāka,

lai vēlāk nemisētos. Tad vāku uzliekam uz kāda bieza kartona

gabala un ar mazo dzelzs kaltu izsitam spraugas uz cirkuļa
novilktās svītras tanīs vietās, kur atrodas auklu atzīmes. Šīm

spraugām jābūt pilnīgi izsistām vākiem cauri un jāatrodas

taisni auklu vidū.

Attēlā 31 redzam abus grāmatas vākus ar pareizi novilktām

svītrām un cauri izsistām spraugām. Turpat redzam arī kaltu,

kāds lietojams spraugu izsišanai.

Paņemam grāmatu, atgriezām

auklu galus atsevišķos pavedienos

un ar īlenu izsukājam linus pilnīgi

vaļā. Paņemam tādējādi atraisīto

auklas galu starp labās rokas īkšķi

un kāda ne visai asa naža asmeni

un pāris reizes auklu tā izvelkam

cauri, lai izsukātu no liniem mez-

glus un tās daļas, kas auklā stipri

neturas. Tad auklu galiem jābūt vienādiem un gludiem kā

matu cirtām. Kad tādā veidā visi auklu gali izsukāti, noliekam

vākus savā priekšā uz dēlīša un ar nazi izgriežam viņos lēzenus

iedobumus no vāku muguras malas, līdz izkaltām spraugām.

Šiem iedobumiem jābūt tik dziļiem, ka viņos var iegulties auklu

gali, neradot vākos nekādus izciļņus, nedz arī iedobumus. Tad

uzliekam priekšējo vāku grāmataiun izveram visus auklu galus

Attēls 31.
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iekšieni. Līdzīgā veidā pielāgojam muguras vāku. Tad pa-

ņemam grāmatu kreisajā rokā, atveram priekšējo vāku un jau-

jam tam nogulties uz dzelzs laktas, kuru vislabāk nobīda uz

viena galda stūra. Ar kreiso roku piespiežam grāmatas mu-

guru cieši laktas malai klāt, tā kā grāmata ieņemtu pilnīgi per-

pendikulāru stāvokli pret vāku, kas gul uz laktas. Tad rūpīgi

izvelkam visus auklu galus uz iekšieni, līdz ar to pievelkot

vāku grāmatai tik tuvu klāt, ka vāka mala tieši skar margas

augšējo malu. Attēls 32 rāda, kādā veidā grāmata pareizi no-

vietojama uz laktas.

Ar vesera plato galu pāris reizes uzsitām spraugām, caur

kurām izvērti auklu gali. Kad ar kaltu izsitām šīs spraugas,

mēs kartonu mazliet izspiedām uz vāku iekšieni, kur tas izvei-

Attēls 32. Attēls 33.

dojamazus izciļņus abās spraugu malās. Tagad ar veseri šiem

izciļņiem uzsitot, izspiestais kartons novietojas spraugās atpakaļ
un līdz ar to stipri saspiež arī auklas. Ar veseri nositam vēl

vāku gar visu muguras malu un tad to uzmanīgi pieveram, lai

auklas neizvilktu atkal atpakaļ. Tādā pašā veidā piesitām arī

auklas muguras vākā. Noliekam grāmatu uz laktas ar sliedi uz

mūsu pusi. stipri to saturam ar kreiso roku un ar vesera plato

galu piesitām muguras margu cieši vākam klāt, lai mugura pil-

nīgi piegultos vākam. Margas platums nedrīkst pārsniegt vāka

biezumu. Kad viena marga piesista, apgriežam grāmatu apkārt
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un tādā pašā veidā piesitām arī otro margu. Tad auklas ap-

griežam, atstājot grāmatas vāku iekšpusē apm. 2 cm garus ga-

lus. Noliekam grāmatu mūsu priekšā uz dēlīša ar galvu uz

augšu, atveram priekšējo vāku, novietojam zem tā tik daudz

dēlīšu, cik vajadzīgs, lai vāks ieņemtu pilnīgi līdzenu stāvokli

ar pašu grāmatu, kā to redzam attēlā 33.

Uz katra auklas gala uzliekam pa pickai klīstera un ļaujam

tam kādu brīdi ievilkties auklās. Tad ar gluduļa smailo galu

klīsteri noņemam, izplēšam auklas linus pa kreisi un pa labi no

spraugas kā vēdekli un ar tā paša gluduļa plato galu stipri

pieglaužam linus vākam klāt, tā kā tie pilnīgi ieguļas kartonā.

Kad lini piežuvuši, tiem ar pirkstu pāri pārbraucot, viņus ne-

maz nedrīkst just. Tādā veidā piestiprina abiem vākiem visus

auklu galus un ļauj tiem pilnīgi piežūt.

6) Grāmatas malu ēvelēšana. Ja grāmatas ma-

las vēlamies zeltīt, tad tas jādara tagad pēc vāku piestiprinā-
šanas. Pašu zeltīšanas procedūru aprakstīsim atsevišķā noda]ā,

te tikai aprādīsim, kādā veidā jānoēvelē franču iesējuma ma-

las pirms zeltīšanas.

Noliekam grāmatu savā priekšā uz dēlīša un sakārtojam

abus vākus pareizā stāvoklī. Pieņemot, ka vāki piegriezti zel-

tīšanai visām trīs malām, grāmatas galvā abi vāki un pati grā-

matas mala atradīsies vienā augstumā. Ar kreiso roku pietu-

ram grāmatas muguru, ar labo novelkam priekšējo vāku tik

tālu uz leju, cik to atļauj auklas. Apgriežam grāmatu apkārt

un tāpat novelkam uz leju arī muguras vāku. Pie šī pēdējā
vāka pieliekam grāmatas galvā klāt kartona gabalu, kas par

apm. 2 cm pārsniegtu grāmatas galvu un būtu arī par kādu

gabaliņu platāka, nekā vāku platums. Nesajaucot vairs grā-

matas pareizo stāvokli starp vākiem, paņemam to kreisajā rokā

aiz galvas un ieliekam viņu ēvelēšanas slodzē tādā veidā, ka

abi grāmatas vāki atrastos pilnīgi vienā augstumā ar slodzes

bluķiem, kamēr grāmatas lapas un tāpat, protams, arī muguras

pusē pieliktais kartona gabals, sniegtos bluķiem pāri.
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Slodzē ieliktās grāmatas mugurai jābūt pagrieztai pret

mums. Kad grāmata labi ielikta slodzē, ar labo roku to pama-

zām pievelkam cietāk, arvien vērojot, ka grāmata paliek pa-

reizā stāvoklī. Beidzot slodzi aizgriežam pavisam cieti un

malu noēvelējam tādā pašā veidā, kā to darijām ar slokšņu

iesējumu. Izņēmuši grāmatu no slodzes un nobīdijuši vākus

savā vietā, tā kā auklas atkal ieguļas izgrieztos iedobumos,

redzēsim, ka tagad vākiem grāmatas galvā radusies vajadzīgā

mala.

Pēc tam noēvelējam arī pamata malu, pie kam rīkojamies

tāpat, kā galvu ēvelējot. Tāpat novelkam abus vākus uz leju un

tādā pašā veidā grāmatu iesprendzam slodzē.

Arī sliedes ēvelēšana izdarāma tā, kā pie slokšņu iesējuma,

tikai te jāievēro, ka ēvelējot malas franču iesējumam, grāmata

jau ielikta vākos. Tiklab ēvelējot, kā arī šūpojot franču iesē-

jumu, vākiem jākarājas brīvi uz leju, kā to redzam attēlā 34,

kas rāda sliedes ēvelēšanai sagatavotu grāmatu.

Šinī paša attēla bulta norada uz svītru,

kādu jānovelk grāmatas galvā pēc tās no-

ēvelēšanas, par ko jau bija runa sakarā ar

paskaidrojumiem pie attēla 19.

Tagad grāmatas malas gatavas zeltīša-

nai. Zeltīšanas paņēmieni visos sīkumos

aprādīti atsevišķā VII nodaļā.

7) Atšķīrējs, ja tādu vēlas, pie-

stiprināms pēc malu apzeltīšanas tādā pašā

veidā, kā to jau aprādijām sakarā ar

slokšņu iesējuma iesiešanu.

Attēls 34.
8) Pītnes pagatavojamas tada paša

veida, ka pie slokšņu iesējuma, tikai ja-

raugās uz to, ka tas abos galos iznāk par vienu matu īsākas,

nekā muguras apaļums, jo citādi tās stūri pēc grāmatas pār-
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vilkšanas ar adu, spiežas laukā un rada ļoti neglītu nobeigumu

muguras līnijai.

9) Muguras pabeigšana: leliekam grāmatu mazajā pītņu

spiedē ar sliedi uz leju un muguru uz augšu. Notīrām muguras

malas no eventuāli nevienādi apgrieztiem gāzes diegiem, sevišķi
virs pītnēm. Ar papīra strēmeli noņemam muguras garuma un

platuma mērus, ja grāmata nav sašūta uz nerviem. Ja, turpre-

tim, tā sašūta uz nerviem, tad noņemam tos pašus mērus kat-

ram nervu laukumiņam atsevišķi. Pēc noņemtiem mēriem pie-

griežam trīs vienāda lieluma papīra gabalus (atkal vislabāk kon-

to grāmatu papīru) gludai mugurai, resp. trīs gabalus katram

nervu laukumam. Pēdējā gadijumā uz katra papīra gabaliņa

atzīmējam, kuram nervu laukumam tas nolemts. Abos grāmatu

galos šiem papīriem jāpārsniedz pītnes. Tad uz kāda papīra

uztriepjam biezu kārtu klīstera, uzliekam uz tā vienu papīra

gabaliņu, tam uztriepjam atkal biezu kārtu klīstera, noliekam

tam virsū otru tā paša lieluma papīra gabaliņu un beidzot tādā

pašā kārtībā arī vēl trešo. Arī šim uztriepjam klīsteri, pār-

sedzam pāri brīvi palikušo papīra galu, uz kura pašā sākumā

klīsteri uztriepām, un ļaujam piegrieztiem papīra gabaliņiem tā

kādu laiku stāvēt, lai klīsterim dotu laiku papīrā pilnīgi iesūk-

ties. Tāpat rīkosimies ar visiem pārējiem papīra gabaliņiem.

Kad tie labi klīsterī izmirkuši, paņemam vienu piegriezto papī-

ra gabaliņu,ar gludulino tā nokasām lieko klīsteri, bet atlikušo

nolīdzinām ar otu. Tāpat ar klīsteri pārvelkam pašu grāmatas

muguru, ja tajā nav nervu, un tad papīru uzliekam mugurai

virsū. Sākumā ar pirksta galu, tad ar gludulipieglaužam pa-

pīru mugurai klāt, pie tam darot to tik stipri, ka klīsterī iz-

mirkušais papīrs pilnīgi ieplūst grāmatas mugurā. Sevišķi uz-

manīgi papīrs jāpieglauž abām pītnēm. Tad ļaujam papīram

pilnīgi mugurai piežūt. Kad mugura nožuvusi gluži sausa, tādā

pašā veidā uzlipinām mugurai otro papīra gabalu, ļaujam ari
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tam piežūt un beidzot uzlipinām arī vēl trešo. Pēc trešās pa-

pīra kārtas uzlipināšanas, atstājam grāmatu pītņu spiedē žūt

līdz nākamai dienai.

Ja grāmata sašūta uz nerviem, tad uzlipinām pa vienam

papīra gabaliņam katram nervu laukumiņam atsevišķi un ļau-

jam tiem piežūt. Tad lipinām otro papīra gabaliņu sēriju un

beidzot trešo.

Otrā dienā paņemam šauru strēmeli smalka stikla papīra

un turot to abās rokās starp īkšķi un rādāmo pirkstu, nobruci-

nam visu grāmatas muguru pilnīgi gludu. Uzmanīgi pārlaižam
stikla papīru virs pītnēm un beržam tik ilgi, kamēr atkrīt pāri

sniedzošās pielipināto papīru malas. Pie tam tikai jāuzmanās,

ka netiek skārti pītņu zīda diegi. Kārtīgi nobrucinātai grāmatas

mugurai jābūt taisnai kā linijalamun tikai paši gali virs pītnēm

viegli nosvērsies uz leju. Tanī pašā laikā mugurai jābūt tik

cietai, ka piesitot ar pirksta kauliņu, tai jāskan kā kokam. Tas

viss darāms ar nolūku, lai vēlāk muguru pareizi varētu nozeltīt.

Ja, piemēram, mugurā būtu kādi iedobumi vai izciļņi, pie mugu-

ras zeltīšanas nemaz nevarētu kārtīgi un vienādi ar zeltīšanas

dzelzi zeltu ādai piespiest klāt.

Ja grāmata sašūta uz nerviem, tad vēl jāizlīdzina arī devi-

ņas starp šūšanas diegu pavedieniem nervu virsmā. Nomērām

nervu platumu un nogriežam šai platumā garu strēmeli plānās

ādas. No šīs strēmeles nogriežam katram nervam vienu ga-

balu, kuram jābūt garākam par pašu nervu. Šīs ādas strēme-

lītes izmērcējam klīsterī un pa vienai uzlipinām katram ner-

vam. Tas darāms sekojošā kārtā: pašu nervu viegli ieziežam

ar klīsteri un uzliekam nervam virsū ādas strēmeli. Ar gluduļa

smailo galu novietojam ādu pareizi uz nerva, ar īkšķiem no-

velkam abus ādas galus uz vākiem, kur tie pielips pie auklām.

Tad ar gluduli stipri pieglaužam ādu nervam klāt, lai tā pil-

nīgi iegultos visās rieviņās. Kad visi nervi tādā veidā ar ādu

pārklāti, ļaujam tiem žūt līdz nākamai dienai. Tad ņemam

stikla papīra strēmeli un nervus nobrucinam, lai rievas pavi-
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sam izzustu. Ar mazo trīsstūra vīli tāpat nogludinām nervu

malas pie pašas grāmatas muguras un beidzot noņemam arī

tos ādas strēmeles gabalus, kas pielipuši abos nervu galos pie
auklām. Ada drīkst pārklāt tikai pašu nervu, kamēr auklai

jāpaliek brīvai.

10) Vāku galīgā piestiprināšana un sagatavošana parvilk-
šanai:

šūnai: Noliekam grāmatu mušu priekša uz dēlīša ar galvu uz

augšu un muguru pa kreisi,

tā mazo cinka plāksni tādā

Attēls 35.

Paceļam vāku un /ieliekam zem

veidā, ka kreisais plāksnes gals

iznāktu no grāmatas laukā unno-

gultos virs muguras margas. Tā-

dā veidā vāka augšējais kreisais

stūris gulēs uz cinka plāksnes.
Ar nazi nosmailinām šo stūri: no-

vietojam naža asmeni stūrim

šķērsām pāri, tā kā asmenis at-

rastos vāka augšējā malā apm. 3

mm no grāmatas muguras un

apm. 5 mm muguras malā no

augšas skaitot, kā to redzam at-

tēlā 35, kur nosmailinātie vāku

stūri apzīmēti melni.

Tad slīpi šo stūri nogriežam,
vēršot naža asmeni uz pašu vāka stūri. Pie tam mēs neko ne-

drīkstam nogriezt nedz no vāka garuma, nedz arī no tā platuma.

Mums ar šo iegriezumu vienīgi jānoņem kartona biezums, kurā

vēlāk iegulsies āda, izveidojot abos muguras galos t. s. cepures.

Līdzīgi apgriežam visus četrus vāku stūrus pie pašām pītnēm.

Tad apgriežam vāku malas grāmatas sliedē, ja sliede nav

jau iepriekš tikusi zeltīta. Ar cirkuli vai papīra strēmeli no-

ņemam vāka platuma mēru ar tādu aprēķinu, ka vāka priek-

šējai malai jābūt tikpat platai, kāda ir augšējā un apakšējā
mala. Mērus atzīmējam vāka augšā un apakšā, novelkam starp
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abām zīmēm ar linijalu svītru un pēc šīs svītras vāku apgrie-

žam uz griežamās mašīnas. Kad abi vāki tādējādi apgriezti, no-

liekam grāmatu galdā uz sliedes, lai pārbaudītu, vai abi vāki

apgriezti līdzeni. Ja pie tam grāmata novietojas galdampilnīgi

perpendikulāri, vāki apgriezti pareizi. Ja turpretim grāmata

viegli slejas uz vienu vai otru pusi, viens vāks apgriezts pla-

tāks par otru un vaina izlabojama.

Noliekam grāmatu mūsu priekšā ar muguru uz augšu un

sliedi uz mūsu pusi. Pieturam grāmatu ar kreiso roku un ar

ļoti asu nazi, kura asmeni turam pilnīgi piegulošu pie vāka,

uzmanīgi nodrāžam vienu kartona kārtu gar visu vāka malu,

no labās puses iegriezuma sākot, līdz pretējam vāka stūrim.

Nodrāztai malai jābūt apm. 1 cm platumā, pie kam uz vāka

iekšieni tā būs gluži plāna, kamēr uz vāka ārējo malu apm.

V2mm biezumā. Pagriežam grāmatu ar muguru pa kreisi un

tādā pašā veidā nodrāžam vāka malu labajā pusē. Pagriežam

grāmatu ar muguru uz mūsu pusi un nodrāžam vāka malu gar

grāmatas pamatu. T,ad apgriežam grāmatu otrādi un nodrā-

žam arī otro grāmatas vāku. Pārbaudām, vai vāku malu bie-

zums tagad ir viscaur vienāds, un pēc vajadzības izdarām

izlabojumus. Tad ar stikla papīra vīli nobrucinam visas no-

drāztās malas tā, lai pāreja no nodrāztās malas tālāk uz vāku

pavisam izzustu un rastos tāds iespaids, it kā abi vāki no trīs

pusēm viegli apskautu grāmatu. Ar to pašu vīli noapaļojam
arī vāku ārējos stūrus, nobrucinot viņus arī no vāku iekšpuses.

Viegli pārlaižam vīli pār visu grāmatas vāku, lai kartonam

noņemtu augšējo gludo kārtu. Tad vēlāk, grāmatu ar ādu pār-

klājot, klīsteris labāk iesūksies vākos.

Noliekam grāmatu uz dēlīša ar muguru pret mums. At-

veram vāku, ļaujam tam nokrist gar galda malu un, pieturot

to ar kreiso roku, uzliekam katrā iedobumā, kurā novietojas

auklas, pa pickai klīstera. Vāku aizveram. Klīstera piekās

tagad izšķīdušas gar abām auklu malām. Ar gluduļa smailo

galu klīsteri nobīdām uz pašām auklām un ļaujam tam kādu
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brīdi linos ievilkties. Tad pārliecināmies, vai vāks pareizi no-

vietots, t. i. vai vāka augšējā un apakšējā mala vienādi platas.

Lieko klīsteri ar gluduļa galu noņemam no auklām nost un

ar to pašu gluduli stipri ieglaužam auklas izgrieztos iedobumos.

Auklām šos iedobumos jāpielīp ļoti stipri, lai vēlāk grāmatas

vāku droši varētu atvērt, bez kā auklas no vāka atlēktu. Ļau-

jam auklām pilnīgi piežūt un

tad grāmata gatava pārvilkša-
nai ar ādu.

11) Dažādās ādu šķirnes un

to pielietošana: Veseliem ādas

iesējumiem lietojama vai nu

t. s. marokāda (aitu āda), vai

arī teļa āda, kuras abas kva-

litativi uzskatamas par pašām
labākām ādu šķirnēm. Marok-

āda ir ļoti bieza un pirms ar

to var pārvilkt grāmatu,no tās

biezuma jānodrāž apmēram

puse viscaur, kamēr tanīs vie-

tās, kurās āda jāieloka, viņai

jābūt vēl plānākai. Adas drā-

Attēls 36.

šanai konstruēta atsevišķa mašīna, kas pēc sava ārējā izskata

drusku atgādina šujammašīnu, kā to redzam attēlā 36. Taču

tādas mašīnas iegādāšana atmaksājas tikai lielai grāmatsieša-

nas darbnīcai, kur ādu patērē ļoti daudz un kur viens darbi-

nieks specializējas tikai ādas drāšanā. Lielās pilsētās mēdz

būt atsevišķi ādas drāzēji-specialisti, kuriem katrs grāmatsējējs

var nodot ādas nodrāšanai. Tāds ir vispraktiskākais šā darba

nokārtojums. Bet kur nu nav nedz tādu speciālistu, nedz arī

darbnīcai ir sava mašīna, tur āda jādrāž ar roku, kas ir ļoti

grūts un ilgs darbs, ja drāžama marokāda. Teļa āda turpretim

ir tik plāna, ka tā tikai drusku jānodrāž lokāmās vietās, kas

nekādas sevišķas pūles nerada.
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ja vēlamies pārklāt ar ādu tikai grāmatas muguru un stūrus,

tad izlietojam vai nu atlikušos marokādas un teļa ādas gabalus,

vai arī piegriežam šīs daļas no vienkāršākas aitu ādas, t. s.

šagriena.

Te piezīmējam, ka ādas krāsaino virsmu speciālists mēdz

saukt par «ādas ziedu».

12) Veselais ādas iesējums.

a. — Ādas piegriešana un drāšana: Ņemam kaut kadu pa-

pīra gabalu un, apliekot viņu grāmatai visapkārt, atzīmējam

uz viņa tā ādas gabala apmērus, kāds mums būs vajadzīgs

grāmatas pārklāšanai. Te jāņem vērā, ka ādas malas visap-
kārt jāieloka uz vāku iekšieni apm. 2 cm platumā, un tā tad

mūsu papīra gabalam jāpārsniedz grāmatas garums un platums

visapkārt par 2 cm. Uz tā paša papīra atzīmējam arī grāma-

tas margu vietas abās muguras pusēs. Tad noliekam izvēlēto

ādu mūsu priekšā uz galda tā, ka ādas galvas gals novietotos

augšā. Uzliekam papīru ar atzīmētiem mēriem uz ādas tādā

veidā, ka grāmatas muguras daja novietotos taisni tai vietā,

kur bijis aitas mugurkauls, tā tad pašas ādas vidū. Ar gluduli

ādā iespiežam papīra mēra garumu un augstumu visos četros

stūros. Novelkam ar gluduli pēc linijala svītras starp visiem

četriem mēriem un tad ar lielajām ādas šķērēm izgriežam

mums vajadzīgo ādas gabalu. Noliekam to uz drāšanas (lito-

grāfijas) akmeņa ar zieda pusi uz akmeni. Ādas iekšpusē ar

mīkstu krāsainu zīmuli atzīmējam ādas malu platumu visap-

kārt, tāpat arī muguras margu vietas. Adas gabals ar pareizi

atzīmētiem mēriem izskatīsies tā, kā tas rādīts zīmējumā 37.

lelokam ādu ar tās ziedu uz iekšpusi taisni pēc kādas vie-

nas novilktās svītras un, ar nazi stipri to saspiežot, nokasām

drusku no ādas visas svītras garumā. Neatlokot malu atpakaj,

apgriežam ādu otrādi un tāpat nokasām to no otras puses.

Tādā pašā veidā apstrādājam visas novilktās svītras. Tādā

kārtā esam atzīmējuši ādas ielokamās vietas visam ādas drā-
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šanas laikam. Ādu drāžot, drīz vien pazudīs krāsainās zīmuļa

svītras, bet caur ādas nokasīšanu apzīmētās vietas, lai gan

pazudīs acij, faktiski paliks visu laiku. Jo kolīdz lūkosim ādas

malu atrast, ielokot to, āda vienmēr ielocīsies taisni šais no-

kasītās vietās. Tā tad pa visu dr|šanas laiku mēs droši varam

orientēties, kādā biezumā mums āda zināmās vietās jānodrāž.

Bez tam mums jāapzīmē ādas augšējais gals, jo ādas augšējam

galam (kurā atradusies aitas vai teļa galva), jānovietojas grā-

mātas augšējā galā. To varam

darīt tādā veidā, ka ar gluduli

iespiežam augšējās malas vidū

krustu vai taml. ādas zieda pusē.

Pieņemot, ka mums jāsagatavo

marokāda, rīkojamies šādi: nolie-

kam piegriezto ādas gabalu mūsu

priekšā ar zieda pusi uz drāšanas

akmeņa, stipri to pieturot ar kreiso

roku. Labajā rokā paņemam drā-

žamo nazi, kuru arvien turam pēc

Attēls 37.

iespējas ciešāk ar tā plakano galu piespiestu pie ādas. Tik-

līdz nazi turam augstāk paceltu, mēs ļoti viegli ādā varētu

iegriezt caurumu. Nazi velkam no sevis prom uz augšējo
ādas malu un tādā veidā esam nodrāzuši plānu ādas strēmeli.

Velkam nazi turpat blakus, mazliet tālāk, un tā visā ādas

platumā, apm. no ādas vidus sākot. Tad ādu apgriežam ap-

kārt un, atkal nazi no ādas vidus vilkdami, nodrāžam otro

pusi. Varam ādu drāzt visos virzienos, pie tam tikai vienmēr

vērojot, ka ādas biezums paliktu viscaur vienāds. Grūti noteikt,

cik biezai ādai beigās jābūt. Par to katrā atsevišķā gadijumā

jāspriež pēc prakses un pašā darbā pirkstu gali iegūst ļoti

pareizu izjūtu par vajadzīgo biezumu. Vispār var tikai teikt,

ka no marokādas vispirms jānodrāž puse biezuma viscaur, pēc

kam malas un mugura jānodrāž vēl plānākas. Lokāmās vietās

ādai jālokās pilnīgi brīvi, sevišķi muguras margās, lai vēlāk
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vāki labi atvērtos. No lokāmām vietām sākot, malas jānodrāž

slīpi uz leju, lai tās, uz vāku iekšpusi ielocītas, pilnīgi saplūstu

ar vākiem.

Kā jau teikts, drāšana ir ļoti nogurdinošs un garš darbs,

kas vienmēr jāstrādā ar lielāko uzmanību, lai ādu neiegrieztu.

Pie tam gatavībā jātur arvien divi vai trīs naži, jo tie diezgan

ātri paliek truli. Lai tos jau drāšanas laikā arvien mazliet

uztrītu, der laiku pa laikam naža noslīpēto galu pāris reizes

viegli pārlaist pa drāšanas akmeni. Galvenā kārtā jāraugās

uz to, ka ādu drāžot, tā arvien būtu vienāda, tiklab tās pašās

biezākās vietās (vākos), kā arī plānākās (ielokamās malās). Se-

višķi šinīs pēdējās āda laiku pa laikam jāsaloka un, izvelkot to

starp pirkstu galiem, jāpārliecinās, vai ādā nav kādas biezākas

vietas, kas vēl nodrāžamas. Tas no ļoti liela svara priekš

grāmatas zeltīšanas, jo visi nelīdzenumi ādā traucēs zelta vai

arī ādas mozaīkas vienādu piespiešanu ādai. Lai arī cik bieza

būtu kāda marokāda, gatavi nodrāztai tai jābūt mīkstai un

elastīgai.

Beidzot nodrāžam vēl visus četrus ādas stūrus nost, jo pie

malu ieliekšanas paši stūru gali būs lieki. Tāpat viegli izgrie-

žam drusku no ādas garuma abos muguras galos, jo arī šos

galos cepuru veidošanai nav vajadzīgs tik daudz ādas, kā pa-

šām malām. Nodrāžot minētās ādas daļas nost, tāpat raugā-

mies, ka malas paliktu slīpas. Tas jo sevišķi vērojams pie

muguras galiem, kur āda, cepures veidojot, būs jāieloka uz

iekšu dubulti. Ja pie tam āda nav pietiekoši plāni nodrāzta,

viņa muguras galos rada neglītus izciļņus un traucē muguras

taisno līniju. Tāpēc pašu muguras daļu drāžot, jau jāpiegriež
vērība tam, ka nodrāžam plānu netikvien pārsniedzošo malu,

bet arī pašas muguras augšu un apakšu kādu 2 cm augstumā,

tā tad tanīs vietās, kur ādu ielokot, tā dubultosies. Kad āda

gatavi nodrāzta, uzliekam uz ielokumiem linijalu un ar krā-

sainu zīmuli atkal novelkam pa šiem ielokumiem svītras.
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Attēls 38. rada, kādai jāizskatās pārklāšanai sagatavotai ādai

no iekšpuses ar visām ielokumu atzīmēm.

Teļa āda turpretim ir ļoti plāna un tā nodrāžama tikai pa-

visam viegli muguras margu daļās un pašās malās, kas nerada

nekādas sevišķas grūtības.

No šagrienā noņemam plānu kārtu no visa piegrieztā ādas

gabala, tad vēl atsevišķi nodrāžam vēlamā biezumā ielokumus

un slīpi nodrāžam ādas malas. Kā

jau minējām, ar šagrienu parasti

mēdz pārklāt tikai grāmatas mu-

guru un stūrus, jo šagriens nedod

necik efektīgus veselus iesējumus,

kamēr franču iesējuma sagatavo-

šanas darbs ir tik liels, ka nav

vērt; to ziedot grāmatai, kas galu

galā tomēr izskatīsies samērā diez-

gan pietiecīga.Attēls 38.

b. — Grāmatas pārklāšana ar

ādu. Ādu izklājam uz kādas avīžu loksnes, ar zieda pusi uz

apakšu, ar suku notīrām nodrāzto pusi tīru no visiem ādas

putekļiem. Uztriepjot ādai klīstera kārtu, ar otu pamatīgi to

ieziežot ādā iekšā. Tad uzliekam tai vēl vienu ļoti biezu

kārtu klīstera, salokam ādu kopā līdz ar avīzes loksni un ļau-

jam klīsterim iesūkties pilnīgi ādā iekšā. Kad ādas zieda puse

viscaur palikusi mitra, tikai tad āda gatava pārklāšanai. Laiku

pa laikam jāpārliecinās, vai klīsteris nav kļuvis pārāk sauss un

vai klīstera kārta nav atjaunojama. Klīstera pamatīga iesūk-

šanās marokādā prasa vismaz pusotras stundas, kamēr teļa ādā

vai šagrienā tas, protams, iesūcas ātrāk.

Kamēr āda tādā veidā gatavojas pārklāšanai, sagatavojam

uz galda visus attiecīgos darba rīkus: litogrāfijas akmeni,

nervu smailes, kādu stipru ādas strēmeli (apm. 15 cm garu un

3 cm platu), vienu kartona trīsstūri, kas pilnīgi sakrīt ar grā-

matas vāka stūri (šī trīsstūra abas taisnās malas var būt kādus
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scm garas, kamēr slīpā mala būs 7 cm gara), abus kaula glu-

duļus un bļodiņu tīra auksta ūdens ar mīkstu sūcekli. Kad

klīsteris pilnīgi iesūcies ādā, ar lielo gluduli noņemam visu

klīstera kārtu no ādas nost, labi to no vecā klīstera notīrām

un tad uztriepjam svaigu plānu klīstera kārtu. Tāpat ar svaigu

klīstera kārtu notriepjam grāmatas muguru. Paņemam ādu

kreisajā rokā tā, ka muguras daļa iegultos mums tieši delnā

un ka ādas augšējais gals atrastos augšā. Labajā rokā pa-

ņemam grāmatu un ieliekam to ar muguras pusi ādas vidū

mugurai atzīmētā vietā, arī te raugoties uz to, ka grāmatas

galva sakrīt ar ādas augšējo dalu. Pieglaužam ādu mugurai,

novietojot to tā, ka ādas iekšpusē ar krāsaino zīmuli atzīmētās

margas vietas pilnīgi arī ar šīm margām sakristu. Tad pie-
glaužam ādu vākiem un noliekam grāmatu mūsu priekšā uz

litogrāfijas akmeņa ar sliedi uz mūsu pusi. Paceļam vāku un

pārliecināmies, vai visas vāka malas novietojušās uz atzīmētām

zīmuļa svītrām. Tas tā gandrīz nekad negadās, jo, klīsteri no

ādas noņemot, āda arvien tiek vairāk vai mazāk izstiepta. Ar

diezgan slapju sūcekli viegli noslaukām ādu vākos, lai neļautu

tai jau tagad pie vāka piežūt un, lai ādu ar pirkstu galiem no-

bīdot pareizā stāvoklī, nesabojātu ādas ziedu. Pa visu laiku,

kamēr turpināsies pārklāšanas darbs, viss ādas gabals tādā veidā

jātur mitrs, lai āda nepiežūtu un paliktu elastīga. Tad ar

pirkstu galiem ādu vienmērīgos vilcienos pavelkam, ja novilktā

krāsainā svītra nesasniedz vāka malu, jeb atbīdām ādu atpakaļ

uz vāka, ja svītra sniedzas vāka malai pāri. Atbīdot ādu at-

pakaļ uz vāka, rodas, protams, krunkas, kuras uzmanīgi jāiz-

līdzina, lai tās pilnīgi izzustu. Pie tam ļoti jāievēro, ka nobīdot

un pavelkot ādu, netiktu traucēts marokādas grumbu dabīgais

raksts. Labi sakārtotā ādā nemaz nedrīkst būt redzams, ka

viņa kaut kā būtu tikusi staipīta vai bīdīta.

Kad āda uz abiem vākiem pareizi sakārtota, ielokam priek-

šējās malas pie sliedes uz iekšu. Tad noliekam grāmatu uz

sliedes ar muguru uz augšu. Ja mugura nav šūta uz nerviem,
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tad pietiek, ka ādu pieglaužam mugurai klāt ar pirkstu galiem

un piespiežam ādu pie muguras ar jau minēto ādas strēmeli,

kuru turam abās rokās. Novelkot šīs strēmeles abus galus gar

grāmatas vākiem, līdz ar to piespiežam ādu pie muguras. Ja

turpretim, mugura šūta uz nerviem, tad vispirms sadalām ādu

visā muguras garumā vienādi starp atsevišķiem nervu lauku-

miem. Ar gluduļa smailo galu piebīdām ādu nerviem tuvu

klāt no abām pusēm, pieglaužam ādu arī pašiem nerviem. Arī

te ņemam palīgā ādas strēmeli, nospiežot ar to nervu lauku-

mus, kā arī pašus nervus. Ar nervu smailēm sakniebjam ner-

vus, pie tam novelkot ādu gar abām nervu malām uz leju un

piespiežot ādu nervu malām stipri klāt. Nervu smaiļu pielie-

tošana piedod nerviem labo, aso formu, kas visai grāmatai

uzspiež zināmu eleganci. Visi šie paņēmieni ir jāatkārto arvien

no jauna, jo sevišķi starp nerviem ādai vēl ilgi būs tendence

atvilkties atpakaļ un tāpēc ādas pareiza pieglaušana nerviem

un nervu laukumiem prasa ļoti daudz pacietības un laika. Ada

jāpieglauda un jāstaipa tik ilgi, kamēr tā katrā atsevišķā nervu

laukumā un uz katra nerva guļ pilnīgi brīvi. Ar to gribam

teikt, ka strādājot pie viena nervu laukuma, āda nākamā blakus

laukumā nemaz vairs nedrīkst vilkties. Tāpat arī, pieglaužot

ādu kādam vienam nervam, āda nedrīkst vilkties nevienā no

blakus laukumiem. Arī te nedrīkstam piemirst muguru arvien

drusku ar sūcekli saslapināt.

Kad beidzot āda labi starp nerviem sadalīta, noliekam grā-

matu stāvus uz pamata ar sliedi uz mūsu pusi. Atveram abus

vākus vaļā un muguras galā ādu drusku atplēšam nost. Tad

ādas malu ielokam uz iekšu, pie kam zieda pusē to viegli

ieziežam ar klīsteri. lelokam arī visu pārējo ādas malu uz

vāku iekšpusi. Uzmanīgi izveidojam cepuri virs pītnes, iebīdot

ādas malu tik dziļi iekšā mugurā, ka pāri sniedzošos malu va-

ram pārvilkt drusciņ pāri pār pītni. Pie tam cepure nedrīkst

pītni pārklāt, bet viņai tikai jānovietojas virs tās kā jumtiņam.

Saslapinājuši gluduļa plato galu ūdenī, ar to viegli cepuri no-
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sitam plakanu, lai tā būtu taisni vienā augstumā ar grāmatas

vākiem. Tad noliekam grāmatu atpakaļ uz sliedes un ar ādas

strēmeli stipri nospiežam muguras galu, kurā nupat ādu esam

ielocijuši, raugoties pie tam uz to, ka āda iekšpusē nebūtu sa-

metušies krunkās. Nogludinām ari šo galu stipri ar gluduli,

jo te nedrīkst palikt nekāds biezums, kas traucētu muguras

taisno līniju. Noliekam grāmatu guļus ar muguru pa kreisi,

atveram vāku tik tālu, ka tas atrastos pilnīgi horizontālā stā-

voklī un ar gluduļa galu uzmanīgi sakārtojam ādas malu tai

vietā, kur tā pārklāj margu, tā tad no paša vāka augšas nāk-

dami, apm. 2 cm uz leju. Šinī vietā āda nedrīkst būt pārāk

izstaipīta, jo vēlāk, izžuvušo grāmatu atverot, āda varētu plīst.

Līdzīgā veidā pieglaužam šo ādas gabaliņu arī otrā vāka pusē.

Tad novelkam ādu kārtīgi vāku malām pāri, noglaužot vāku

malas ar gluduli un stipri pieglaužot ādu arī vāku iekšpusē.

Tādā pašā veidā ielokam ādas malu grāmatas pamatā un iz-

veidojam cepuri arī šinī muguras galā.

Atkal noliekam grāmatu guļus, atveram augšējo vāku un

noliekam zem tā tik daudz dēlīšu, cik vajadzīgs, lai tas gulētu

pareizā horizontālā stāvoklī. Vāka ārējos stūros tagad ādas

malas nekārtīgi sniedzas viena otrai pāri. Uzliekam stūrim

jau iepriekš sagatavoto kartona trīsstūri tā, ka viņa slīpā mala

pilnīgi sakristu ar vāka garenisko malu mūsu kreisajā pusē.

Tādā veidā esam vāka stūri pārdalijuši divās līdzīgās pusēs.

Novelkam nazi taisni gar kartona trīsstūra malu, pārgriežot

visas tās ādas kārtas, kas tur sakrājušās. Noņemam trīsstūri

nost un izņemam izgrieztos ādas gabaliņus laukā. Ar gluduļa

smailo galu uzmanīgi sakārtojam ādu uz pašiem stūriem, ku-

riem jābūt labi pārklātiem, un savelkam pilnīgi kopā arī ādas

malas, lai starp tām nepaliktu ne mazākā sprauga. Saslapinām

stūri un ar gluduļa plato galu piesitām ādu stūrim klāt. Pro-

tams, ka uz paša stūra āda tagad saliekama vairākās krokās,

bet viņa jānogludina tā, ka šīs krokas pilnīgi izzūd. Līdzīgi
nostrādājam visus četrus stūrus.
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Pa visu to laiku arvien no jauna mums vajadzēja atgriezties

arī pie grāmatas muguras, to vienmēr drusku saslapinot un

pieglaužot ādu. Tāpat āda vienmēr no jauna jāpiespiež un

jāpieglauda muguras margām, kurām jāpiegriež sevišķa vērība,

jo taisni margās āda turas visgrūtāk.

Ar gluduļamalu iespiežam ādu abu margu augšējos un apak-

šējos galos, kur kartonā atrodas slīpie iegriezumi. Sakārtojam

pēc tam vēlreiz pareizi abas cepures un arī ādu grāmatas iekš-

pusē margu vietās. Beidzot vēlreiz pārbaudām visu pārklājumu.

Tad no jauna noliekam grāmatu uz akmeņa guļus, atveram

ļoti uzmanīgi vāku un pārliecināmies, vai āda visā muguras

garumā vienādi nogūlusies uz muguras margas. Vāku atverot,

starp margu un pašu vāku rodas apm. 2 mm plata sprauga.

Sinī spraugā vajaga iegulties ādai. Ja āda nebūtu labi iegu-

lusies, aizveram vāku ciet un atkal sākam margām no ārienes

pieglaust ādu klāt gan ar pirkstu galiem, gan ar gluduli, gan

arī ar ādas strēmeli. Kad āda margās sakārtota, atveram vāku,

pieturam to ar kreiso roku. Labā rokā paņemam gluduli un

ar tā smailo galu uzliekam ādai, kura nogūlusies spraugā, klīs-

tera kārtu. Klīsteri varam likt tik daudz, ka tas pilda visu

spraugu vienmērīgi. Pie tam ar klīsteri pildām spraugu tikai

no ielocītās ādas malas grāmatas galvā, līdz ielocītai ādas malai

grāmatas pamatā, kamēr uz pašām ielocītām malām klīsteri

nemaz nedrīkst uztriept. Tad vāku uzmanīgi pieveram un uz

priekšu arvien raugāmies uz to, ka mēs vairs nepieskartos mu-

guras margai, kas tagad pildīta ar klīsteri. Katrs pirksta vai

cits iespiedums paliktu grāmatā redzams uz visiem laikiem. Ap-

griežam grāmatu otrādi, un tādā pašā veidā apstrādājam arī

otro margu. Pēc tam grāmatu vairs atvērt nedrīkstam, līdz

kamēr tā pilnīgi nav izžuvusi. Nepieskaroties grāmatas mar-

gām, vēlreiz ar gluduli iespiežam ādu augšējos un apakšējos
iegriezumos un sakārtojam cepures. Tad visu grāmatu uzma-

nīgi ar tīru sūcekli nomazgājam, ieliekam grāmatu vairākkārt

saliktā baltā zīda papīrā, novietojam to starp diviem dēlīšiem
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ar svaru bumbu virsū un ļaujam tai vismaz divas diennaktis

žūt. Bieži gadās, ka atsevišķi marokādas gabali žūst arī vēl

ilgāk. Katrā ziņā nekad nedrīkst franču iesējumu atvērt, pirms

āda nav pilnīgi sausa izžuvusi.

Grāmatu ar teļa ādu pārklājot rīkojamies tāpat, kā ar

marokādu. Te viss pārklāšanas process būs daudz ātrāks, jo

teļa āda ir plāna, bet toties atkal daudz delikātāka. Ar teļa
ādu strādājot, tad arī visu laiku jāuzmanās, ka tanī neiespiež

kaut kādas zīmes. Kamēr teļa āda ir slapja, viņā viegli iespie-

dīsies, par piem., nags, neveikli pagriezts gluduļa gals vai tanti.,

un šīs zīmes vairs ne ar kādiem līdzekļiem nav dabūjamas nost.

Ja mums grāmata pārklājama tikai ar ādas muguru un stū-

riem, tad vispirms nostrādājam visus stūrus un tikai tad ķe-

ramies pie muguras. Pie tam visi paņēmieni ir tie paši, kā

pie pilnā ādas iesējuma.

c. —
Grāmatas tualete: Turpmākā darbā mums vienmēr

būs jāuzmanās, ka kaut kā nenoskrambājām vai citādi nebo-

jājam ādas ziedu. Tāpēc ieteicams uz dēlīšiem, uz kuriem no-

vietosim grāmatu, vienmēr izklāt kādu mīkstu, biezai vilnas

drēbes gabalu vai arī zamšādu. Nolikuši grāmatu uz tāda

mīksta drēbes gabala mūsu priekšā, ieliekam labo roku grāmatā

zem augšējā vāka un stipri grāmatu tā piespiežam pie galda.

Ar kreiso roku pamazām paceļam vāku. Spraugā ietrieptais
klīsteris to tagad ļoti stipri tur un viņā ielipušas arī pagaidu

sarglapas. Sīs pēdējās no vāka pamazām jāatplēš un, pirms
mēs vēl vāku atveram līdz pašam galam, ar gluduļa galu uz-

liekam pāris pilienu ūdens ādas malām tanīs vietās, kur tās

pārklāj margu galus. Kā jau agrāk minējām, neuzmanīgi rī-

kojoties vāku atverot, āda šinīs vietās viegli varētu ieplīst.

Tad atveram vāku pilnīgi, izņemam laukā pagaidu sarglapas un

nogriežam diegu, ar kuru tās tikušas piešūtas, atstājot abos

galos tikai īsus galiņus. Ar kasekli noņemam klīstera kārtu,

kas pielipusi pie vāka. Ar cirkuli nomērām, kurā vietā ādas

mala vāka iekšpusē ir visšaurākā un šo mēru pārnesām uz vi-
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sām trim malām. Pēc šiem mēriem ar nazi apgriežam visas

malas pēc linijala vienādā platumā. Atgrieztie ādas gabali

viegli noplēšami, paņemot tos aiz viena gala ar diviem pirk-
stiem. Netīrumi, kas būtu pielipuši pie ādas malām, viegli at-

mērcējami nost ar ūdeni. Paņemam mazu gabaliņu stikla pa-

pīra 'un ar to noberžam visu vāka iekšieni pilnīgi tīru, tāpat
arī margu, pie kuras vairs nedrīkst palikt ne mazākais gabaliņš

sakaltuša klīstera, un arī pirmo sarglapu, pie kuras iekšējās

malas arī parasti vēl palicis pāri drusciņ klīstera un pagaidu

sarglapu papīra. Tādā pašā veidā atveram un notīrām arī mu-

guras vāku.

Vāku stūros, kuros saiet kopā abas pārgrieztās ādas malas,

tagad pats griezums vēl būs redzams. Lai to noslēptu, no tās

pašas ādas, ar kuru esam pārvilkuši grāmatu, izgriežam šauras

strēmelītes griezuma garumā un pie tam tik plānas, ka nogrie-

žam tikai ādas ziedu. To izdarām ar ādas drāžamo nazi. Viegli

saslapinām griezumu un notriepjam ar klīsteri nogrieztās ādas

strēmeles iekšpusi. Tad to uzliekam griezumam un ar gluduli

pieglaužam. Tas jādara ļoti rūpīgi, lai uzliktā ādas strēmelīte

nemaz nebūtu saredzama, kad tā galīgi būs piežuvusi.

lelocītās ādas malas rada, protams, zināmu biezumu un ir

mazliet augstākas par pašu vāku. Mums tā tad vēl atliek izlī-

dzināt šo nevienādību, ja nodomāts vāku izoderēt tikai ar pa-

pīru. Pielaikojam vākam (no ieliektām ādas malām rēķinot)

plānā kartona loksni, notriepjamtās iekšpusi ar diezgan pabiezu

klīstera kārtu un ļaujam klīsterim kādu brīdi iesūkties. Tad

notriepjam ar klīsteri arī pašu vāku, pārvelkam arī svaigu

klīstera kārtu pār kartona loksni un tad to pieglaužam stipri
vākam klāt, raugoties uz to, ka tā labi piekļaujas ādas malām,

bet neuzguļas tām virsū. Kad šī kartona loksne būs piežuvusi,
tā netikvien būs izlīdzinājusi vāka iekšpusi, bet tanī pašā laikā

arī piedevusi vākam vieglo kustību uz iekšpusi, kas ir ļoti
eleganti.
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d. — Grāmatas oderešana: Grāmatas oderešana pastāv iekš

tam, ka abu vāku iekšpusi un pirmo sarglapu pārklāj vai nu

ar kādu raibu papīru, vai ar zīdu, vai arī ar ādu. Te aprā-

dīsim pēc kārtas visus minētos oderēšanas veidus.

a) Papīra oderei izvēlamies kādu raibu papīra loksni tādos

toņos, kas labi saskan ar ādas krāsu, ar kuru grāmata pārvilkta,

jeb vai pilnīgi šai krāsai pretēja, bet tomēr rada kādu kopēju

saskaņu. Piegriežam divas dubultloksnes, kurām jābūt mazliet

platākām 'un garākām, nekā pašas grāmatas loksnes. Katras

loksnes vidū (ielokumā, kas novietosies pie grāmatas muguras)

ielokam apm. 2 mm platu maliņu, notriepjam to ar klīsteri un

piestiprinām to muguras margai klāt. Pie tam griežam vērību

uz to, ka līdz ar oderi pielipinām muguras margai arī tos šu-

jamo diegu galiņus, kas katrā margas galā palikuši pāri, pa-

gaidu sarglapas no grāmatas izņemot. Ļaujam loksnēm labi

piežūt. Tad zem pirmās baltās sargloksnes ieliekam kādu pa-

pīru un notriepjam sargloksni ar klīsteri. Aizveram grāmatu

cieti, ieliekam zem kopā salīmētām raibās un baltās sarglapas

vienu sargkartonu un virs tās otru un uz brīdi ieliekam grā-

matu smagajā slodzē starp gludajiem kartona dēlīšiem, lai pa-

sargātu ādu.

Te arī jāņem vērā, ka pēc muguras galīgas nostiprināšanas,
franču iesējumu ievietojam smagajā slodzē arvien tādā veidā,

ka grāmata atrastos pilnīgi dēlīšu vidū, neatstājot grāmatas

muguru ārpusē.

Izņemam grāmatu no slodzes laukā, pārliecināmies, vai lok-

snes labi kopā salipušas, pārmainām sargkartonus pret svaigiem

un tādā pašā veidā pielipinām arī oderi otrā grāmatas pusē.

Ļaujam loksnēm izžūt, tad noliekam grāmatu uz dēlīša, atve-

ram augšējo vāku, zem kura novietojam tik daudz dēlīšu, ka

tas pieņemtu pareizu horizontālu stāvokli, atšķiram oderes lok-

snes, ieliekam starp tām cinka plāksni un pēc linijala nogrie-

žam ar nazi otro oderes loksni taisni pēc pirmās baltās sarg-

loksnes apmēriem, kas pie šīs oderes pielipināta. Līdz pašam



76

loksnes vidum grāmatas mugurā nazi novilkt nav iespējams,

tāpēc galus atstājam un, cinka plāksni no grāmatas izņēmuši,

šos galus nogriežam ar šķērēm. Tad pirmo oderes loksni pie-

glaužam pie vāka, bet jo sevišķi uzmanīgi pie muguras margas,

uzliekam tai virsū svaru bumbu un ar cirkuli nomērām šīs

loksnes pareizo garumu un platumu. Šie mēri jāaprēķina tā, ka

pareizi piegrieztā oderes loksne tikko pārsniegtu ādas malas.

Tā tad pirmā oderes loksne, kura tiks pielīmēta pie vāka, būs

šaurāka un īsāka, nekā otrā loksne, kuras apmēri līdzinās grā-

matas lokšņu apmēriem. Atzīmējam pareizos mērus uz visām

oderes loksnes trim malām, tad atšķiram to atpakaļ, noliekam

zem tās cinka plāksni un pēc linijala malas apgriežam. Pie tam

jāievēro, ka tai oderes daļai, kura novietojas visā muguras mar-

gas garumā, abos divos galos jābūt grāmatas lokšņu garumā.

Tikai gar margas augšējo malu mēs to ar šķērēm apgriežam

līdz pirmās loksnes garumam, kas pārklās vāku.

Kad abos grāmatas galos oderes loksnes pareizi piegrieztas,
ieliekam starp abām loksnēm kādu papīru, notriepjam pirmo
loksni ar klīstera kārtu, paceļam šo loksni uz augšu, nosviežam

prom netīro papīru un pieglaužam oderi vākam. To darām

tādā veidā, ka oderi turam aiz ārējās malas ar kreiso roku un

ar labās rokas pirkstu galiem papriekšu pieglaužam oderi mar-

gai. Tikai tad pamazām ļaujam oderei noslīgt uz vāka un ar

labo roku loksni pieglaužam no margas sākot vākam klāt. Pie

tam raugāmies uz to, ka zem loksnes nepaliktu atsevišķās vie-

tās gaiss, kas eventuāli neļautu loksnei labi piežūt. Tāpēc

pāris reizes pārvelkam pār oderi ar lielā gluduļa plato malu

un tad oderi vēl piespiežam vākam klāt ar kādu mīkstu drānu.

Beidzot ar gluduļa smailo galu stipri piespiežam oderes pašas

ārējās malas pie ādas. Tad paņemam gabalu pergamenta pa-

pīra, kuram jābūt drusku garākam par pašu grāmatu, saliekam

to vairākkārt kopā un caur šo papīru ar labās rokas īkšķi un

rādāmo pirkstu pieglaužam oderi margai, gareniski braukājot

ar abiem pirkstiem pa visu margu uz augšu un uz leju. Tas tā
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jāturpina vairākas minūtes, lai būtu pilnīgi droši, ka odere

no margas vairs neatleks. Šo brucināšanu izdarām caur pa-

pīru, lai ar pirkstiem nenoberzētu krāsu no papīra oderes nost.

Laiku pa laikam ar gluduļa smailo galu piespiežam arī vēl

oderi, it sevišķi margas augšējai malai uz vāka, lai tā izveidotos

pilnīgi gluda un asa.

Tādā veidā oderi piestiprinājuši vākam un margai, mēs vāku

vairs nedrīkstam aizvērt. Noliekam uz otrās oderes loksnes

tik biezu kartona dēlīti, ka tas pilnīgi izlīdzinātu augstuma

starpību starp atvērto vāku ar pašas grāmatas biezumu. Vāku

nemaz nekustinot, apgriežam grāmatu apkārt, noliekam to uz

liela dēlīša ar gatavo vāku uz leju un pārliecināmies, vai dēlītis,

kuram jānotur grāmata pareizā horizontālā stāvoklī, novieto-

jies pie pašas muguras margas. Tad atveram otro vāku. Ta-

gad vāki būs līdz pašam galam atvērti abi uz vienu pusi un at-

radīsies no mums pa kreisi. Starp abiem vākiem saliekam tik

daudz, kartona dēlīšu, ka arī augšējais vāks ieņemtu taisnu

horizontālu stāvokli. Šinī pusē pielīmējam oderi tādā pašā

veidā. Arī šo vāku vairs neaizveram cieti, bet uzliekam vienu

dēlīti ar svara bumbu uz grāmatas vāka, otru uz pašas grā-

matas un, nenoņemot grāmatu no apakšējā lielā dēlīša, nolie-

kam to prom žūšanai līdz nākamai dienai. Otrā dienā uzma-

nīgi aizveram grāmatas vākus cieti un pārliecināmies, vai odere

pie tam no margām nav atlēkusi. Vēlreiz nomērām ādas ma-

las, lai redzētu, vai tās visapkārt vienādi platas, jo gadās, ka

pareizi piegriezto oderes loksni pielipinot, tā tomēr drusku

tikusi izstaipīta. Ja novērojam kādas nekārtības, tad oderes

malas viegli ar nazi apgriežam, saslapinām atkrītošās papīra

strēmelītes un tad noņemam tās nost.

b) Ja grāmatu nodomāts izoderēt ar zīdu, tad raibās papīra

sarglapas grāmatai jau tikušas pievienotas klāt pašā sākumā,

to šujot. Mums tā tad nākas piestiprināt zīda oderi vākam un

pirmai raibai sargloksnei. Zīda odere nekad netiek ievietota

grāmatā vienā gabalā kā papīra odere, bet gan diviem atse-
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višķiem gabaliem, pie kam muguras marga tagad vēl atsevišķi

tiek pārklāta ar to pašu ādu, ar kādu pārklāta visa grāmata.

Tad nu vispirms mums jāsagatavo divi attiecīgi ādas gabali

abām muguras margām. Nogriežam tās grāmatas lokšņu ga-

rumā un tik platas, ka šīs ādas strēmeles pārklātu vākus tādā

pašā platumā, kā pārējās trīs ādas malas, tad vēl muguras

margu un apm. viena centimetra platumā novietotos uz pirmās

sargloksnes. Šīs ādas strēmeles nodrāžam vāka pusē tikpat

biezas, cik biezas ir pārējās trīs ādas malas, bet pašā muguras

margā ādai jābūt ļoti plānai, lai netraucētu vāku aizvēršanu.

Tanī malā, kas novietosies uz sarglapas, no ādas drīkst palikt
tikai pati zieda kārta. Noliekam grāmatu mūsu priekšā tādā

pašā veidā, kā to darijām papīra oderi pielipinot. Notriepjam
ādas strēmeles ar klīsteri, kuram ļaujam iesūkties, un ar mazu

otiņu ieziežam ar klīsteri arī margu. Tad piestiprinām ādu

margai, raugoties uz to, ka abās pusēs tās platums būtu pilnīgi

pareizs. Muguras augšējā un apakšējā galā nogriežam ādu

vāka pusē slīpi taisnā stūrī, kā pretējos vāku stūros. Ādas otrā

malā tās galiem jābūt vienā augstumā ar grāmatas loksnēm. Ar

gluduļa smailo galu labi pieglaužam ādu margai klāt. Arī

tagad vāku aizveram cieti tikai tad, kad āda margai pilnīgi

piežuvusi.

Tad piestiprinām oderi vispirms vākiem. Noņemam ga-

ruma un platuma mērus starp visām četrām ādas malām, ku-

ras tagad ieslēdz vāku un pēc šiem mēriem piegriežam plānas

kartona loksnes, apm. vizītkartes biezumā. Zīdu piegriežam

mazliet platāku un garāku. Notriepjam kartona loksni ar līmi

un, kad tā sāk jau piežūt, uzliekam tai virsū zīdu. Caur tīru

baltu papīra loksni ar roku uzmanīgi zīdu pieglaužam klāt,

nespiežot pārāk stipri, lai līme neizspiestos zīdam cauri. Tad

to ieliekam starp dēlīšiem ar svaru bumbu virsū un ļaujam žūt.

Kad loksne nožuvusi, pāri karājošās zīda malas pēc linijala ar

ļoti asu nazi apgriežam kartona lielumā. Ar viegli saslapinātu,

t. s. mutes līmi, kas pārdošanā atrodama mazās tievās plāksnī-
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tēs, pārbraucam apgrieztām malām pāri, lai zīda audums neirtu.

Ja pielietotais zīds ir plāns, tad varam arī pāri karājošās malas

nenogriezt, bet ielocīt uz iekšu, kuram paņēmienam dodama

patiesībā priekšrocība, jo tad oderes malas izskatās glītākas un

kārtīgākas. Tādējādi sagatavotās oderes malas notriepjam ar

līmi apm. 2 cm platumā visapkārt, novietojam to uz vāka un

caur papīra loksni viņu vākam cieši pieglaužam klāt. Uzlie-

kam vākam dēlīti ar svara bumbu un ļaujam žūt, kamēr pieli-

pinām oderi sargloksnei.

Ar gluduļa smailo galu novelkam pēc linijala taisnu svītru

uz ādas malas sarglapas muguras pusē, apm. 3—4 mm platumā

no muguras. Tad piegriežam divas papīra loksnes sarglapas

lielumā, rēķinot šo lokšņu platumu no novilktās svītras līdz

ārējai malai. Notriepjam vienu papīra loksni ar līmi un, kad

līme jau gatavojas iežūt, uzliekam tai virsū zīdu, pieglaužot to

caur papīru loksnei klāt. Ļaujam loksnei žūt starp dēlīšiem. Tad

pēc linijala nogriežam pāri karājošos zīda malu tanī loksnes

pusē, kas novietosies grāmatas mugurā. Pār apgriezto malu at-

kal pārlaižam ar mutes līmi. Tad no iekšpuses loksnei uz-

triepjam gar apgriezto malu drusku līmes visā šīs malas ga-

rumā, novietojam loksni ar šo apgriezto malu taisni uz ādas

malā novilktās svītras un caur papīru pieglaužam loksnes malu

cieši klāt. Aizveram grāmatu cieti un ļaujam žūt. Otrā grā-
matas galā odere piestiprināma tādā pašā veidā. Tad notriep-

jam pirmās raibās sarglapas ārējās trīs malas apm. V2cm pla-

tumā visapkārt ar līmi, piespiežam tai oderes lapu uzmanīgi

klāt, un aizveram grāmatu, lai oderes loksne tai pieliptu klāt

pareizi. Paceļam vāku un ar gluduli caur papīru malas vēl

stiprāk pieglaužam. Ļaujam atkal grāmatai starp dēlīšiem žūt.

Pēc linijalaapgriežam oderi sargloksnes garumā un platumā, un

malas nobrucinam ar mutes līmi.

c) Viselegantākais grāmatas oderēšanas veids ir oderēšana

ar ādu. Bet tas izmaksā tik dārgi, ka to parasti dara tikai

ārkārtīgos gadijumos, iesienot sevišķi greznas vai citādi vērtī-
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gas grāmatas. Pie tam ar ādu izoderējot grāmatu, to var darīt

divējādos veidos: varam pārklāt ar ādu tikai grāmatas vāka

iekšpusi, bet sarglapu pārvilkt ar zīdu, vai arī šai pēdējai uz-

likt ādas virsu.

Ja grāmatas vāku izoderējam ar ādu, tad atkrīt kartona

loksnes ielīmēšana vāka iekšpusē, kā to aprādijām nodaļā
«Grāmatas tualete», jo ādas odere, piežūstot, pati no sevis jau

savilks vāku uz iekšpusi. Muguras margas pārklājam ar ādas

strēmelēm tādā pašā veidā, kā to jau aprādijām sakarā ar zīda

oderes ielīmēšanu. Pie tam liekās ādas malas visapkārt vākam

nogriežam nevis tieši nost ar nazi, bet gan pēc linijala ar glu-

duļa smailo galu novelkam gar malām rievas. No šīm rievām

izejot, ar drāžamo nazi nogriežam ādas malas slīpi nost uz

vāka iekšpusi, tā kā ādas malas nevis apraujas asā nogriezienā,

bet gan pakāpeniski saplūst ar vāku. Noņemam oderes garuma

un platuma mērus starp novilktām rievām un piegriežam divus

attiecīga lieluma ādas gabalus. Pie tam šie ādas gabali var

būt vai nu no tās pašas ādas izgriezti, ar kuru pārklāta visa

grāmata, vai arī tādā pašā krāsā, bet par kādu toni tumšāka

vai gaišāka, jeb vai gluži citādā krāsā. Kad ādas gabali pie-

griezti, tie jānodrāž tādā biezumā, ka ar tiem vākus pārklājot,
tie atrastos vienā līmenī ar jau ielocītām ādas malām. Pašas

oderes malas jānodrāž mazliet plānākas, slīpi uz leju, lai šīs

malas pilnīgi saplūstu ar nodrāztām ādas malām visapkārt vā-

kiem.

Ādas oderes notriepjam ar biezu kārtu klīstera, salokam

katru gabalu atsevišķi uz pusēm un ļaujam tiem kādā papīrā tā

mirkt. Tad visu klīstera kārtu ar gluduli noņemam nost, uz-

liekam ādai svaigu plānu klīstera kārtu, tāpat ieziežam ar

klīsteri vāka iekšpusi un ādas oderi uzliekam vākam. Ar slapju

sūcekli oderei pārvelkam pāri un pirkstu galiem nobīdām tās

malas pie pašām novilktām rievām. Oderei ļaujam piežūt, grā-

matu neaizverot. Līdzīgi piestiprinām arī oderi otrajam vākam.
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Ja otro oderes pusi veļamies no zīda, tad rīkojamies tā, kā

tas jau aprādīts iepriekš.

Adai, ar kuru pārklājama pirmā sarglapa, jābūt nodrāztai

tik plānai, ka no ādas paliek pāri tikai pats zieds. To ar roku

izdarīt nav iespējams, jo samērā lielu ādas gabalu tik plānu

var nodrāzt absolūti vienādā biezumā, to neieplēšot, tikai ma-

šīnā. Tādā veidā nodrāzto ādu notriepjam ar klīstera kārtu un

pieglaužam to uzmanīgi klāt sarglapai. Šo sarglapu tad ielie-

kam vislabāk starp divām cinka plāksnēm, lai klīstera mitrums

neievilktos pārējā grāmatā, aizveram grāmatu cieti un ļaujam
tai lēni izžūt starp diviem dēlīšiem ar svaru bumbu virsū. Kad

sarglapa izžuvusi, apgriežam tās ārējās malas vienādas.

VI.

Grāmatas aploksne un etvija.

Lai labi iesietu grāmatu pasargātu no bojājumiem, vai arī

iesienamā materiāla izbalēšanas, ieteicams tai pagatavot atse-

višķu aploksni un etvijai. Tāds grāmatas uzglabāšanas veids

sevišķi ieteicams pilniem ādas iesējumiem un apgleznotām per-

gamenta grāmatām, kas arvien ir diezgan vārīgas. Aploksne

un etvija tik labi pasargā grāmatu no putekļiem un gaismas

iespaidiem, ka tā daudzus gadus vienmēr izskatīsies svaiga.

Aploksne: Pēc iespējas plānākā baltā papīrā izgriežam

tik lielu loksni, ka ar to pilnīgi varam pārklāt abus grāmatas

vākus un muguru un ka pie tam vēl katrā galā paliek pāri apm.

3—4 cm plata mala (skatoties pēc pašas grāmatas lieluma) ie-

locīšanai uz iekšu. Sīs loksnes augstumam pilnīgi jāsaskan ar

grāmatas augstumu. Izgrieztajā loksnē ieliekam grāmatu, no-

velkot pāri sniedzošos galus vienādā garumā un ielokam šos

galusuz vāku iekšpusi, raugoties pie tam uz to, ka papīrs cieši

apskauj grāmatu. Ar pirkstu galiem viegli piespiežam papīru

gar vāku ārējām malām, lai tās papīrā paliktu iezīmētas. Tad

papīru noņemam nost un ielocītās malas abos galos nogriežam
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slīpi nost, sākot no ielokuma, apm. 3 cm uz leju papīra ārējās

malas virzienā. Visus četrus papīra stūrus apgriežam vienādi.

Pareizi aploksnei piegrieztais papīrs ar iezīmētām vāku malām

attēlots zīmējumā 39.

Tad izvēlamies aploksnes un etvijas pārklāšanai kādu raibu

papīru. To, protams, pieskaņojam ādas krāsai, ja grāmata ie-

sieta ādā, vai arī gleznojuma pamattonim, ja aploksni un etviju

gatavojam kādam pergamenta

iesējumam. Pie tam izvēlamies

tik lielu loksni, vai eventuāli di-

vas loksnes, ka tiklab aploksni,

kā arī etviju varam pārklāt ar

to pašu papīru. Uzliekam saga-

tavoto papīru uz raibā un pie-

griežam šo pēdējo pēc tā paša

parauga, tikai atstājot visapkārt

apm. 1 om platu malu ielocīšanai.

Attēls 39.

Notriepjam balto papīru ar plānu klīstera kārtu, pieglaužam to

klāt raibajam papīram un uz brīdi ieliekam abas kopā salīmētās

loksnes smagajā slodzē. Tad pārliecināmies, vai pāri sniedzošās

raibā papīra malas ir vienādā platumā visapkārt un ja vajadzīgs,
malas nolīdzinām. Malas ielokam uz iekšu, izgriežam attiecī-

gus gabaliņus laukā no stūriem. Atlokam malas atpaka|, no-

triepjam tās ar klīsteri, pieglaužam tās atpakaļ aploksnei klāt

un atkal aploksni ieliekam uz brīdi smagajā slodzē. Sagatavo-

jam loksni mīkstā, caurspīdīgā papīra, kādu parasti mēdz lietot

puķu iesitināšanai, izgriežam no tā gabalu, kas būtu mazliet

platāks un garāks par aploksni. Aploksnes uz iekšu izlocītās

malas notriepjam ar plānu kārtu klīstera, uzliekam tai virsū

piegriezto caurspīdīgo oderi, iesprendzam aploksni smagajā

slodzē. Izņemam aploksni no slodzes un ar šķērēm uzmanīgi

nogriežam liekās oderes malas. Noliekam aploksni uz cinka

plāksnes ar oderes pusi uz augšu, novietojam linijalu uz iezī-

mētām vāku malu vietām un ar gluduļa smailo galu paceļam
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aploksni, pieglaužot to cieši linijalam visā aploksnes garumā.

Tādā kārtā iespiežam atzīmes ciešāk aploksnē iekšā. Katrai

vāka malai iezīmējam divas tādas rievas. Tad uzliekam ap-

loksni grāmataiun labi to tai pieglaužam klāt. Aploksnes mu-

gurā uzlīmējamplānu ādas tituļplāksnīti, kurā ar zeltu jāiespiež
autora vārds un grāmatas nosaukums. Šīs plāksnītes platumam

jāsaskan ar grāmatas muguras platumu, kamēr augstumu no-

mērām pēc mēru schemas tādā pašā veidā, kā to darijām zīmē-

joties uz grāmatas šūšanas mēriem. Plāksnītei jānovietojas uz

aploksnes muguras starp pirmo un otro nervu no augšas un tai

jābūtpirmā nervu laukuma augstumā.

Etvija: Noliekam grāmatu ar visu aploksni uz kartona

gabala, no kura mums būs jāgatavo etvija. Grāmatu noliekam

tā, ka tās mugura atrastos no mums pa kreisi. Atzīmējam uz

kartona grāmatas platumu, rēķinot to no muguras margas līdz

vāku ārējai malai un vēl piedodot apm. 2 mm klāt. Grāmatas

augstumu aprēķinot, pieliekam arī katrā galā klāt pa 2 mm.

To darām aiz tā iemesla, ka uz šīm kartona malām novietosies

etvijas starpsieniņas. Apgriežam kartonu pēc atzīmētiem mē-

riem uz griežamās mašīnas un pēc šī kartona vēl otru. Tās

tad ir abas etvijas pamatsienas. Tad grāmatu no jauna nolie-

kam uz viena no šiem kartoniem, uzliekam uz etvijas pamat-

sienas kādu šaurāku kartona gabaliņu un uz tā atzīmējam grā-

matas biezumu, kuru aprēķinam mazliet ar uzviju, lai grāmata

vēlāk etvijā viegli slīdētu. Šādā platumā piegriežam vienu ga-

renu kartona starpsienu etvijas mugurai tādā paša garumā, kā

etvijas pamatsienas. Tādā pašā platumā piegriežam vēl divas

kartona starpsieniņas etvijas abiem galiem, kuriem pagaidām

par pāris centimetriem jāpārsniedz etvijas pamatsienu platums.

Tad atsevišķās etvijas daļas jāizoderē.

Ja etviju gatavojam pergamenta iesējumam, pietiek, ka etvi-

jā ieliekam labu balta papīra oderi. Pie tam katru kartona

daļu notriepjam ar līmi, uzliekam tās baltajai papīra loksnei

virsū, nospiežam smagajā slodzē un ļaujam papīra oderei pie-
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žūt. Tad ar stikla papīra vīli pari sniedzošas oderes malas no-

beržam nost.

Ja, turpretim, mēs etviju gatavojam ādas iesējumam, tad

oderei izlietojam mīkstu un ne visai biezu vilnas audumu tādā

pašā krāsā, kādā ieturēta visa grāmata. Arī šai gadījumā no-

triepjam ar līmi visas etvijas kartona daļas, saliekam tās uz

vilnas drēbes un uz brīdi iesprendzam smagajā slodzē. Tad ar

šķērēm atsevišķās kartona daļas izgriežam no auduma laukā.

Uzliekam uz dēlīša vienu etvijas pamatsienu ar vilnas oderi uz

augšu un uz tās saliekam tik daudz dēlīšu, cik vajadzīgs, lai

uzpildītu visu etvijas tilpumu. Tā tad etvijas starpsienām un

Attēls 40.

dēlīšu kaudzei jāatrodas vienā līmenī. Dēlīši nedrīkst novie-

toties pārāk tuvu pamatsienas malām, lai tie nepieliptu etvijai

klāt, kad salīmēsim kopā visas tās sastāvdaļas. Notriepjam ar

līmi etvijas vidējās starpsienas (muguras daļas) vienu garenisko

griezumu un novietojam to stāvus uz attiecīgās pamatsienas

pašas malas. Uzliekam uz dēlīša kaudzes malas vairākas svara

bumbas, tā kā tās novietojas arī uz nupat pielīmētās starpsie-

nas malas. Tad tādā pašā veidā pielīmējam arī etvijas augšējo

un apakšējo starpsienu, arī tās nospiežot ar svaru bumbām. At-

tēlā 40 redzama etvija viņas dažādās gatavības pakāpēs. Tur-

pat redzam arī, kā jānostrādā starpsienu noapaļotie gali.

Ļaujam starpsienām labi piežūt un tad notriepjam ar līmi

otrās pamatsienas trīs malas no iekšpuses, tā tad uz pašas vil-

nas oderes, noņemam svaru bumbas nost un uzliekam pamat-

sienu pusgatavai etvijai virsū. Pie tam raugāmies uz to, ka
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visi atsevišķo daļu stūri labi sakrīt kopā. Tad uzliekam svara

bumbas un ļaujam pilnīgi etvijai izžūt. Izņemam dēlīšus no

etvijas, ieliekam etvijā grāmatu ar visu aploksni, lai pārliecinā-

tos, vai tā brīvi tanī slīd. Pie tās pašas reizes ar zīmuli atzīmē-

jam augšējās un apakšējās starpsienu galos grāmatas muguras

apaļumu. Grāmatu izņemam no etvijas laukā un šķērēm ap-

griežam šo starpsienu galus. Ar stikla papīra vīli novīlējam

apgrieztos galus tīrus un taisni pēc zīmuļa atzīmējuma. Gatavi

salīmētā etvija ar noapaļotiem starpsienu galiem attēlota zī-

mējumā 41.

Kopā salīmētās sienas nostiprinām, pārlīmējot tām pāri ar

klīsteri notrieptas plānas papīra strēmeles. Kad tās piežuvu-
šas, noliekam etviju savā priekšā

ar muti pa labi, pieturam to ar

kreiso roku un nodrāžam pamat-

sienas ārējo malu visā garumā

slīpi nost. Šo griezumu sākam

apm. IVi cm attālumā no kartona

malas, nogriežot tā biezumu pil-

nīgi nost, pienākot slīpā novir-

zienā pie pašas oderes. Tāpat

Attēls 41.

slīpi nodrāžam otrās pamatsienas malu un abus noapaļoto starp-
sienu galus. To darām ar nolūku, lai vēlāk, kad grāmatu ievie-

tojam gatavā etvijā, tās sienas pilnīgi saplūstu ar grāmatas

muguru un grāmatu ievietojot stāvus skapī vai plauktos, etvija

nemaz netiktu redzama. Nodrāztās malas nogludinām ar stikla

papīra vīli.

Etviju varam pārklāt vai nu pilnīgi ar papīru vien, jeb arī

uzliekot etvijas mutei ādas apmales vai arī pārvelkot visas trīs

starpsienas pilnīgi ar ādu un pie tam vēl ietverot abas pamat-

sienu ārējās malas muti ādas apmalēs.

Ja etviju gribam pārklāt viscaur ar papīru, tad piegriežam
divus vienādus papīra gabalus augšējai un apakšējai etvijas

starpsienai, pie kam šiem papīriem jābūt ir garākiem, ir platā-
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kiem, nekā pašas šīs sienas. Notriepjam vienu no piegrieztiem

papīriem ar līmi, noliekam etviju stāvus un uzlīmējam to aug-

šējai starpsienai. Pieglaužam papīru labi klāt un novelkam pāri

karājošās papīra malas uz vertikālām etvijas sienām, izdarot

stūros vajadzīgos iegriezumus papīrā, lai nerastos nevajadzīgs

biezums. Noapaļotos galos tāpat papīru iegriežam vairākās

vietās, lai to kārtīgi varētu ielocīt uz etvijas iekšpusi. Tādā

pašā veidā pielipinām papīru arī apakšējai etvijas starpsienai.

Etvijas pamatsienas un muguras starpsienu pārklājam ar vienu

papīra gabalu, pie kam tam jābūt mazliet īsākam, nekā ir pati
etvija, jo papīrs, ar kuru pārklājam abas mazās starpsienas,

pašos galos jau drusku pārklājis tagadpārvelkamās trīs etvijas

daļas. Etvijas mutē papīrs apm. V2cmplatumā jāieloka uz iek-

šu un ar gluduli šīs malas labi jāpieglauž klāt, sevišķi, ja etvija

izoderēta ar vilnas drēbi, kurai papīrs diezgan grūti līp klāt.

Daudz glītāka ir etvija, ja tās mute ietverta ādas apmalēs.

Te vislabāk izlietojam t. s. zāģēto ādu, kas ir lēta un pie tam

arī ļoti plāna — apm. stipra papīra biezumā un tā tad pirms

lietošanas arī nemaz nav jānodrāž. Apmalēm piegriežam divas

ādas strēmeles apm. 2 cm platumā pa vienai katrai pamatsienas

apmalei. Tikpat platus nelielus gabalus piegriežam noapaļotiem

starpsienu galiem. Notriepjot strēmeles ar līmi, piestiprinām tās

nozīmētās vietās. Tad piegriežam papīru, ar kuru etviju pārklā-

sim. Papriekšu papīra strēmeles augšējai un apakšējai starpsie-
nai, kuru galus noapaļojamsaskaņā ar pašu starpsienu noapaļo-

jumiem,pie kam arī te papīram jābūt platākam un viņa malām

jānoguļas uz tās etvijas daļām, kuras šī starpsiena skar. Abas et-

vijas pamatsienas un muguru pārklājam ar vienu papīra gabalu,

griežot vērību uz to, ka ādas malas pie tam iznāktu vienādā

platumā.

Trešais etvijas pārklāšanas veids ir visu trīs starpsienu un

mutes malu pārklāšana ar ādu, pie kam ar papīru tad tiek pār-
klātas tikai pamatsienas. Piegriežam vienu ādas strēmeli visu

trīs starpsienu garumā, uzlaižot apm. 1 cm ielokumiem katrā
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noapaļotā galā. Notriepjam šo ādas strēmeli ar līmi un uzlī-

mējam to etvijas starpsienām. Arī te ādas malām jānokarājas

pāri gar blakus sienām. Pamatsienu malām (mutei) uzliekam

ādas apmales tādā pašā veidā, kā to jau iepriekš aprādijām.

Pēc linijala novelkam ar gluduli svītras gar visām ādas ma-

lām, lai atzīmētu viņām vienādu platumu. Tad noņemam mēru

papīriem pamatsienu pārklāšanai, pie kam šie mēri jāņem starp

novilktām svītrām. Pēc šiem mēriem piegriežam divus papīra

gabalus, notriepjam tos ar līmi un uzlīmējam etvijas pamat-

sienām, uzmanot pie tam, ka paliekam svītrām apzīmētās ro-

bežās.

VII.

Grāmatas malu zeltīšana.

Grāmatas malu zeltīšanai vajadzīga

atsevišķa koka spiede kopā ar atslēgu

(attēls 42).

Lai grāmatu ērti varētum ievietot ši-

nī spiedē, vislabāk novietojam to uz

atvērtās ēvelēšanas slodzes, tā kā abu

spiežu bluķi noguļas vieni uz otrajiem,

Attēls 42.

atstājot vidu brīvu. Sākam ar grāmatas galvas zeltīšanu. No-

velkam grāmatas vākus uz leju līdz noēvelēto lapas pušu līme-

nim un ieliekam grāmatu starp t. s. zeltīšanas dēlīšiem. Tie ir

dēlīši apm. 1 cm platumā, kuriem jābūt mazliet garākiem par

zeltijamās malas garumu. Dēlīši var būt apm. 20 cm plati, pie
kam tas dēlītis, kuru novietojam grāmatas mugurā, būs viscaur

vienāda biezuma, kamēr otrs — grāmatas priekšpusē —
būs

slīps. Visumā šie dēlīši konstruēti līdzīgi tiem, kurus jau lie-

tojām grāmatas sliedes ēvelēšanai un kas attēloti zem 13. d.

Tikai malu zeltīšanas dēlīši būs platāki par šiem pirmajiem.
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lelikuši grāmatu starp dēlīšiem, ievietojam to zeltīšanas

spiedes pašā vidū tik dziļi, ka grāmatas mala kopā ar dēlīšiem

pārsniedz spiedes bluķus tikai par kādu milimetru. Grāmatas

malai, tās vākiem un zeltīšanas dēlīšiem jāatrodas absolūti

vienā līmenī. Aizgriežam spiedi pamazām cieti, drīz vienā,

drīz otrā galā, vienmērīgiem atslēgas pagriezieniem. Kad grā-

mata jau droši turas spiedē, paceļam to stāvus un tad ar lielo

atslēgu to sagriežam cik tik vien cieti spējam, bet arī tagad

raugāmies 'uz to, ka nepiegriežam vienu pusi pārāk cieti, kamēr

otra puse paliek pārāk vaļīga. Cieti aizgriezto spiedi atkal no-

vietojam uz ēvelēšanas slodzes guļus.

Tad paņemam malu kasāmo asmeni (attēls 43) un ar tā taisno

galu nokasām grāmatas malu

pilnīgi gludu, velkot asmen

vienmēr no grāmatas muguras

uz tās sliedi. Malai jābūt pil-

nīgi gludai, kā no vienas masas

izlietai. Noslaukām ar suku no

malas visus papīra putekļus

nost, notriepjam malu ar plānu

klīstera kārtu, ļaujam tai brīd

stāvēt un tad ar mīkstu papīru

iemasējam klīsteri malā iekšā.

Attēls 43.

Kad mala nožuvusi, saslapinām mīkstu mazu otiņu ūdenī, pa-

ņemam ar to drusku no t. s. Armēnijas akmeņa (speciāls iesar-

kans māls) un uzliekam grāmatas malai plānu kārtu no šī ak-

meņa, kura nolūks ir zelta turēšana pie papīra. Arī šo kārtu

malai uzliekot, otu arvien velkam no grāmatas muguras uz

sliedi. Kad šī brūnā kārta malai piežuvusi, uzliekam tai kārtu

šķidruma, kuru jau vakaru iepriekš sagatavojuši sekojošā kārtā:

Vienu svaigu olas baltumu sakuļam putās, pielejam klāt

glāzi auksta ūdens, ieberam naža galu kampara, samaisām visu

labi kopā un ļaujam stāvēt vienu nakti. Otrā rītā noņemam uz
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ūdens sarietejušas putas nost un palikušo tīro šķidrumu lieto-

jam zeltīšanai.

No šī šķidruma uzliekam grāmatas malai virsū veselu kārtu,

ar mazu otiņu, pie tam nevis velkot otu, bet gan uzliekot viegli

šķidrumu atsevišķiem pilieniem uz malas, kamēr tā pilnīgi pār-

klāta. Uz zelta spilvena sagriežam tik daudz zelta strēmeļu,

cik mums būs vajadzīgas malas pilnīgai pārklāšanai. Zelta

strēmeļu platumam jālīdzinās grāmatas malas platumam. Tu-

ram arī gatavībā tikpat platu biezu dzēšlapas strēmeli. Ar šīs

dzēšlapas vienu pusi viegli pārbraucam pāri pār saviem ma-

tiem, no kuriem dzēšlapa uzņem mazu drusciņu tauku vielas.

Uzliekam šo dzēšlapu ar taukaino pusi uz zelta lentes tā, kā

šaura maliņa zelta paliktu ārpusē. Pavisam viegli ar pirksta

galu dzēšlapu pieglaužam zeltam. Paceļam dzēšlapu ar visu

zeltu un novietojam to uz grāmatas malas, raugoties uz to, ka

grāmatas mala ar zeltu tiktu pilnīgi pārklāta, ieskaitot ari abus

vākus. Tiklīdz zelts pieskāries šķidrumam, ar kuru pārklāta

grāmatas mala, šis šķidrums zeltu tūdaļ atvelk no dzēšlapas

nost un zelts noguļas uz šķidruma virsmas. Tādā pašā veidā

uzliekam grāmatas malai vēl vairāk zelta lentu, cik nu tās

katrā atsevišķā gadijumā vajadzīgas malas pilnīgai pārklāša-
nai. Pie tam mums stingri jāraugās uz to, ka zelta lapas nekur

nav ielūzušas un ka neviens pats mazākais punktiņš nepaliktu

bez zelta. Ja būtu radušies kādi robi, tad tiem uzliekam vēl

papildām attiecīga lieluma zelta gabaliņus.

Tad uzmanīgi izceļam zeltīšanas spiedi no ēvelēšanas slo-

dzes laukā un ar dēlīšiem mazliet atstutējam to zeltīšanas spie-
des galu, kurā atrodas grāmatas mugura, paceļot to uz augšu.

Atstājam viņu vislabāk turpat ēvelēšanas slodzē, ja tā mums

nav citiem darbiem vajadzīga, tikai novietojam to slīpi, lai

pārliekais šķidrums sliedes pusē iztecētu laukā. Neļaujam,

protams, šķidrumam tecēt gar sliedi, bet uzmanīgi to uzsūcam

ar vates kušķi. Ļaujam zeltam piežūt vismaz četras stundas.

Tad uzliekam zelta malai virsū papīra lapu visas malas garumā
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un caur šo papīru ļoti viegli nogludinām malu ar agātu (at-

tēls 44). Šoreiz velkam agātu nevis gareniski, bet gan šķērsām
mugurai pāri no augšas uz apakšu un otrādi. Nogludinājuši

tādā veidā visu muguru, noņemam papīru nost un aplūkojam,
vai zelts pie malas labi turas. Ja tā, tad turpinām gludināšanu

caur papīru otru reizi, spiežot jau drusku stiprāk. Gludināšanu

tādā veidā atkārtojam pāris reizes, spiežot agātu arvien stiprāk.

Beidzot gludinām malu tieši uz paša zelta, bez papīra, pie kam

tagad jau spiediens var būt diezgan stiprs.

Ja gadās, ka pie tam uzejam kādu vietiņu, kurā zelts ne-

turas, tad šai vietā uzliekam no jauna mazu pilieniņu sagata-

votā olas baltuma, pārklājam to ar zelta lapiņu un ļaujam tai

tāpat piežūt, kā to jau darijām ar zelta lapām sākumā. Pēc

tam šo vietu apstrādājam tādā pašā veidā, kā to jau darijām

ar visu malu. Tādā kārtā

gan var izlabot tikai vienu vai

divus sīkus robus. Ja, turpre-

tim, tādu ir vairāk, tad visu

zeltīšanu labāk sāk no jauna,

notīrot ar kasāmo asmeni vi-

su malu pilnīgi tīru un sā-

kot zeltīšanas procedūru no

jauna.

Attēls 44.

Pārliecinājušies, ka zelts viscaur labi pārklājis malu, paņe-

mam mīkstu zīda lupatiņu, viegli to ieziežam ar tīrītu vasku

un nobrucinam ar to grāmatas malu. Tad grāmatu izņemam

no spiedes un, grāmatas lapas šūpojot uz vienu un uz otru

pusi, grāmatas malu «pārlaužam», t. i. grāmatas malā kopā

salipušās lapas puses vienu no otras atdalām nost.
,

Tādā pašā veidā jānozeltī arī grāmatas pamats. Kas attie-

cas uz sliedi, tad, ielikuši to starp zeltīšanas dēlīšiem, papriekšu

nošūpojam to tādā pašā veidā, kā to darijām pie slokšņu

iesējumiem un kāds paņēmiens attēlots zem 34. Pati zeltīšanas
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norise ir, protams, tada pati, kāda ta jau nupat iepriekš ap-

rādīta.

Jāievēro, ka malu zeltīšana ir diezgan grūts darbs un tas

parasti izdodas labi tikai pēc pamatīgas iestrādāšanās. Ja nu

tūdaļ pie pirmās reizes zelts pie malas neturētos, tad mala vis-

caur ar kasīšanas asmeni no jauna jānogludina un viss zeltī-

šanas darbs labāk jāsāk no jauna, kā to nupat jau aprādijām.

Bet te arī ļoti daudz atkarājas no papīra labuma. Parastais

vienkāršais iespiedpapīrs, kas mazliet līdzinās dzēšpapīram,

zeltīšanai ļoti grūti padodas un tādā papīrā iespiestas grāmatas

nemaz nav ieteicams zeltīt. Visu šo lielo zeltīšanas darbu un

arī pašu zeltu ziedojam vislabāk tikai labiem izdevumiem, kas

iespiesti uz stipra, cieta papīra, pie kura zelts turas bez seviš-

ķām pūlēm.

lesienot ļoti dārgu un greznu grāmatu, kur jau pats iespied-

darbs izpildīts ar māksliniecisku gaumi un kur katra lapas puse

uzrāda labi noskaņotu kompozicijas gleznu, nedrīkstam šo

gleznu izjaukt, noēvelējot malas, lai tās zeltītu. Tādos gadi-

jumos pielaižama vienīgi atsevišķo, pašu garāko lapas pušu

zeltīšana. Šim nolūkam uzpildām tilpumu starp atsevišķām

garākām lapas pusēm ar papīra strēmelēm tādējādi, ka šo lapas

pušu ārējo malu augstumā mēs dabūjam grāmatas normālo

biezumu. Tādā veidā uzpildīto grāmatas malu noēvelējam jau

iepriekš aprādītiem paņēmieniem un pēc tam to var nozeltīt.

Kad mala nozeltīta, uzpildītās papīra strēmeles izņemam laukā.

Ar apzeltītām malām mums jārīkojas ļoti saudzīgi, cenšo-

ties tās neieskrambāt darbu turpmākā gaitā un neuztriept tām

kādu ūdens pilienu. Katra tāda lieka pieskāršanās atstās uz

zelta malas zīmes, no kā, protams, jāizvairās. Tāpēc ieteicams

pēc malu nozeltīšanas grāmatu ielikt t. s. aploksnē. Grāmatas

vāki un pagaidu sarglapas šinī aploksnē netiek ievietotas, bet

gan tikai pašas grāmatas lapas. Aploksni izgatavojam tādā

veidā, ka piegriežam kādu stipru papīru apm. divreiz tik garu,

kā grāmatas vāks un kādu gabalu platāku par to. leliekam šo
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papīru grāmatas vienā galā starp pagaidu sarglapām un pirmo
balto vai raibo sarglapu. Abus divus papīra galus ielokam

tanī pašā vietā otrajā grāmatas galā un ar klīsteri piestiprinām
vienu papīra galu pie otra. Tad ielokam uz augšu arī papīra

trešo malu, apklājot grāmatas sliedi, nogriežam ar šķērēm abos

galos nevajadzīgo papīru nost un pielīmējam arī šo papīra malu

klāt pārējiem diviem jau salīmētiem galiem. Šo aploksni no-

ņemam no grāmatas tikai tad, kad tā jau pilnīgi gatava.

VIII.

Zeltītajā —
dekoratora darba rīki.

1) Zeltīšanas krāsns —

(attēls 45) ar gāzi apsildama,
kurā sakarsē zeltīšanas dzel-

žus un kapara plāksnes.

2) Zeltīšanas dzelži. —

Katram motivam, ar kuru vē-

las izrotāt grāmatas vāku, jā-
izgriež savs dzelzis. Tā tad

zeltīšanas dzelžu skaits labi ie-

Attēls 45. rīkota darbnīca ir parasti ļoti

liels un labu kolekciju katrs var

sev sastādīt tikai ar laiku. Sākumam pietiek ar sēriju

taisno un sēriju noapaļoto svītru, ar kurām var jau

sakomponēt ļoti daudz dažādu modernu zīmējumu

vāku izdaiļošanai.

3) Ruletes
— (attēls 46a) lietojamas tad, ja vienu un to

pašu ornamentu lentas veidā gribam atkārtot visas

grāmatas garumā vai arī platumā.

4) Nervu dzelzis — (attēls 46b) atgādina parasto zeltī-

šanas dzelzi — taisno svītru. Tikai šis dzelzis ir daudz

biezāks par parasto, jo viņa nolūks ir muguras nervu

galīgā izveidošana, kas pastāv mitrās ādas pie-

spiešanā nervam ar silto dzelzi, caur ko arī pašiem
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nervu laukumiem tiek iezīmētas augšējās un apakšējās

robežas.

5) Pulēšanas dzelzis — (attēls 46c) ar kuru gatavi

nozeltīto grāmatu nogludina.

6) Zeltijamais nazis — (attēls 46d) speciāls nazis zelta

lapu griešanai.

7) Radziņš — (attēls 46e) lietojams marokādas grumbu

pilnīgai saspie-

šanai.

8) Ze 11 a tvē-

rējs-— (attēls
46f) apm. 10 cm

garš un 2 om

plats koka dē-

lītis ar mazu

rokturi, kura

pamatā pielī-
mēta smalka

vilnas auduma

strēmelīte. Kad

šo mazo rīku

viegli uzliekam

piegrieztai zel-

ta lapai, tas

Attēls 46.

zeltu tūdaļ it kā satver, jo zelts pie vilnas auduma

viegli pielīp. Ar šo tvērēju zeltu pārnesām uz pašu

zeltijamo grāmatu.

9) Kapara plāksnes — apm. IV2 mm biezumā, starp

kurām ieliek gatavi nozeltīto grāmatu smagajā slodzē,

lai ādai piedotu stipru spīdumu. Šīm plāksnēm jābūt

arvien drusku lielākām, nekā pati grāmata. Caurmēra

formāta grāmatām pietiek ar diviem pāriem plākšņu:
a) 30 cm garas un 24 cm platas

b) 25
„ „ „

17
„
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Vienai plākšņu pusei jābūt vai nu niķelētai, vai arī

sudrabotai. Plāksnes ieteicams glabāt starp zamš-

ādas gabaliem, lai niķelētās vai sudrabotās puses ne-

ieskrambātu.

10)" Zelta lādīte. — Nelie-

las koka lādītes virsu pārklā-

jam ar smalku stiepuļu pinu-

mu. Noņemot pēc zeltīšanas

lieko zeltu ar lupatiņu no grā-

matas, noslaukām šo lupatiņu

gar lādītes pinumu. Tad šis

zelts sabirst lādītē un, jaunu

zeltu pērkot, mēs veco varam

pārmaiņus atdot atpakaļ.

Attēls 47.

11) Eļļas trauks — (attēls 47) kura tvertne atrodas tam-

pons ar zeltīšanai vajadzīgo mandeļu eļļu.

12) Zeltīša-

nas spie-
de — (attēls

48) kurā ie-

sprendz grā-

matu muguras

zeltīšanai.

13) Zeltīša-

nas gal-

diņš — (at-

tēls 49) uz ku-

ra novieto grā-

matuvāku zel-

tīšanai.

Attēls 48.

14) Adas dēlītis —

apm. 20 cm garš un 13 cm plats biezs

kartona dēlītis, kuram uzlīmējam virsū tikpat lielu
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katru reizi jānobrucina zeltīšanas dzelzis pirms viņa
lietošanas.

15) Ūdens bļo-

da — pēc ie-

spējas lēzenā-

ka, kurā tur

aukstu ūdeni

ar sūcekli iek-

šā, karsto zel-

tīšanas dzelžu

atdzesināša-

nai.

16) Burtu kom-

plekti —

autora vārda

Attēls 49.

un grāmatas nosaukuma salikšanai un iespiešanai

17) Kompostieri — (attēls 50) kuros sastādām autora

vārdu un grāmatas nosauku-

mu. Kompostieru platumu

jāpiemēro katram burtu

komplekta lielumam.

18) Pincete
— burtu salikša-

nai.

19) Redele — (attēls 51) ar

apm. 10 ku-

ros saliekam pa zeltīšanas

laiku tos dzelžus, kas mums

tanī laikā vajadzīgi. Dzelži

nekad nedrīkst gulēt brīvi uz

galda, kur tie viegli varētu

piesisties citiem darba rīkiem

un sabojāties.

20) Zeltijamaisspilvens Attēls 50.
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— (attēls 52) uz kura sagriež zelta lapas strēmelēs.

Tas pastāv no diezgan bieza dēlīša, kura mēri var būt

apm. sekojoši: garums 32 cm, platums 23 cm, biezums

2 cm. Šim dēlim uzber biezu

kārtu kliju, to pārklāj ar zamš-

ādu, pienaglo ādu dēlītim klāt

no trīs pusēm. No ceturtās,

vaļā palikušās puses pieber vēl

klāt klijas, lai spilvens iznāktu

ciets un tad aiznaglo arī šo pu-

si. Augšējā galā spilvenam ap-

liek kartona malu, kā to redzam

attēlā. Spilvenu izgatavojamlā-

dītes veidā ar vāku, lai tas vien-

mēr būtu tīrs. Sniedzam te zel-

Attēls 51.

tīšanas spilvena sīku aprakstu tadeļ, ka dīvaina kārta tadi pār-

došanā nav atrodami.

IX.

Grāmatas dekorēšana.

Modernai grāmatas izrotāšanai nav spraustas itin nekādas

robežas. Te dota brīva vaļa daiļamatnieka fantāzijai un gau-

mci. Taču galve-

nākie grāmatas iz-

rotāšanas principi

arvien izriet no

klasiskā grāmatas

dekorēšanas veida

— zeltīšanas, ku-

ras techniskie pa-

ņēmieni ir tie paši
arī vēl šodien, kā-

di tie bijuši gad-

simtus atpakaļ. Attēls 52.
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Tad arī šos klasiskos grāmatas izrotāšanas paņēmienus te
ap-

rakstīsim visos sīkumos. No tiem izejot, daiļamatnieks vēlākā

darbā pats atradīs varbūt jaunus, viņam vien raksturīgus grā-

matas izrotāšanas veidus.

1) Grāmatas zeltīšana.

Šagriens un teļa āda zeltīšanai iepriekš nav jāsagatavo, ka-'

mēr marokādas grumbainā virsma vai nu viegli jānogludina,vai

arī grumbas pilnīgi jāizlīdzina. Lai tādā veidā sagatavotu ma-

rokādu, viegli to ar sūcekli saslapinām un ar agātu (attēls 44)

ādu nogludinām, velkot agātu no grāmatas augšas uz leju. Sā-

kumā to darām diezgan viegli, bet otru reizi, piespiežot agāta

kāta galu pie labā pleca, velkam akmeni jau stiprāk. Ar to

pietiek, lai marokādas grumbainai virsmai atņemtu pārlieki iz-

cilās vietas. Ja, turpretim, vēlamies ādu pilnīgi nogludināt, tad

pēc tās saslapināšanas paņemam radziņu (attēls 46e), piespie-

žam tā kātu pie labā pleca un no grāmatas augšas sākot, vel-

kam mazus apļus, cieši vienu otram blakus pa visu grāmatas

virsmu, pie kam piespiežam radziņu diezgan stipri. Kad tādā

kārtā grumbas izlīdzinātas, nogludinām vēl ādas virsmu ar

agātu tādā pašā veidā, kā to jau nupat aprādijām. Pirms stā-

jamies pie grāmatas zeltīšanas, ādai jābūt pilnīgi izžuvušai.

Marokādas sagatavošana vienā vai otrā veidā ir tīra gaumes

lieta: pirmā gadijumā, ādu tikai viegli nogludinot, atstājam

ādai viņas dabīgo izskatu, kamēr otrā gadijumā pārvēršam

marokādu tā sauktā «ēcrasē», piedodot tai vēl zeltīšanas bei-

gās ļoti stipru spīdumu.

Vāku kompozicija mums pilnīgi pareizā veidā papriekšu

jāuzzīmē uz papīra, kurš piegriezts vāka lielumā. Zīmējot kom-

poziciju, mums visi mēri jānoņemno pašas grāmatas. Gatavai

kompozicijai pielaikojam attiecīgos zeltīšanas dzelžus, atzīmē-

jot atsevišķās vietās uz kompozicijas lapas šo dzelžu numurus,

lai zeltījot, mēs vēlāk nemisētos. Tāpēc arī uz katra zeltīšanas

dzelža koka kāta ieteicams atzīmēt numuru pēc kārtas un pēc
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šiem numuriem arī ievietot dzelžus skapī vai plauktos. Vāka

kompozicijai pieskaņojam grāmatas muguras izrotājumu. Ja

mugura ir gluda, tad sagatavojam arī tai atsevišķu kompozīci-

jas lapu, bet ja grāmata šūta uz nerviem, tad attiecīgos dzelžus

iespiežam tieši ādā, noņemot ar cirkuli pareizos mērus. Nervu

laukumi samērā ir mazi un tajos varam ievietot tikai pāris de-

korativu ornamentu.

Vispirms mums zīmējums no kompozicijas lapas jāpārnes

uz pašu grāmatu. Sākam pie tam ar muguru. lesprendzam

grāmatu zeltīšanas spiedē (attēls 48) ar sliedi uz leju un mu-

guru uz augšu, ieliekot spiedē kādu mīkstu vilnas drānas ga-

balu vai arī zamšādu, lai grāmata nepieskartos tieši spiedes

bluķiem un nenoskrambātos ādas zieds. Pārliecināmies, vai

grāmatas galva atrodam spiedes augšējā galā. Paņemam mugu-

ras kompozicijas lapu, ar pirksta galu uzliekam katrā lapas

stūrī mazu drusciņu klīstera un piestiprinām aiz šiem stūriem

lapu grāmatas mugurai. Pie tam pārliecināmies, vai lapa no-

vietota absolūti pareizi. Ar aukstiem dzelžiem izspiežam papī-

ram visu zīmējumu cauri. Tad kompozicijas lapu noņemam

un nomazgājam no muguras stūriem klīstera traipus. Ar tā-

diem pašiem aukstiem dzelžiem, pēc tagad vēl ne viscaur skaidri

saredzamiem zīmējuma vilcieniem, iespiežam zīmējuma kontū-

ras stiprāk, pie tam pie katras kompozicijas daļas arvien pār-

liecinoties, vai tā iezīmēta pareizi. Ja mums jāzeltī marokāda,

tad tagad vēl izlabojumi ir iespējami, turpretim teļa ādas gludā

virsma nekādus izlabojumus vairs nepielaiž. Kad zīmējums

otram lāgam iespiests ar aukstu dzelzi, visu muguru viegli sa-

slapinām ar sūcekli un iespiežam zīmējumu trešo reizi ar viegli

sasildītiem dzelžiem.

Par dzelžu temperatūru katru reizi jāpārliecinās, jo ādu, it

sevišķi, ja tā ir mitra, ļoti viegli var izdedzināt cauri, vai arī

noplēst ādas ziedu. lespiežot zīmējumu saslapinātā ādā, tad arī

dzelzim jābūt tikko siltam, tā kā mēs to brīvi varam turēt kailā

rokā. Tomēr ar šo dzelzi nedrīkstam stipri spiest, jo mitrajā
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ādā viegli sasildītais dzelzis iespiežas tūdaļ pietiekoši dziļi. Kad

tādā veidā trešo reizi esam iespieduši zīmējumu, tam jābūt pil-

nīgi skaidri saredzamam, asām kontūrām.

Atliek tikai vēl iespiest autora vārdu un grāmatas nosau-

kumu. Tie vienmēr tiek iespiesti pirmajā nervu laukumā grā-

matas augšā, ja grāmata šūta uz nerviem, pretējā gadijumā uz-

meklējam 'uz mēru schemas lapas šo pašu vietu, skatoties pēc

grāmatas augstuma, un pārnesām mērus uz gludo muguru. Tā

tad katrā gadijumā autora vārdam un grāmatas nosaukumam

jābūt iespiestiem vienmēr šai noteiktā muguras augstumā, ja

vien grāmatas nosaukums nav tik garš, ka tas prasa vairāk tel-

pas. Lai pareizi sadalītu iespiedumu rindas apzīmētā laukumā,

rīkojamies šādi: pieņemam, ka autora vārds ieņems vienu rindu,

bet grāmatas nosaukums divas rindas un ka vienā rindā novie-

tosies mazā svītra, kas atdalīs autora vārdu no grāmatas no-

saukuma. Tā tad kopā jāiespiežčetras rindas. Tituļplāksnes aug-

stumu atzīmējam uz kāda papīra gabala un tad ar cirkuļa palī-
dzību to sadalām piecās vienādās daļās. (Tituļplāksni vien-

mēr sadalām tik daudzās daļās, cik mums būs iespiestu rindu,

plus vēl vienu rindu klāt.) Kad esam atraduši atsevišķo daļu

pareizo platumu, pārnesām šos mērus uz grāmatas muguras, at-

zīmējot mērus abās muguras pusēs. Tad piegriežam sev šauru

plānu kartona strēmeli, kurai jābūt mazliet garākai, par mu-

guras platumu. Šo kartona strēmelīti noliekam uz atzīmētiem

mēriem un pēc tās ar gluduli novelkam vieglas svītras visām

četrām iespiedrindām.

Saliekam kompostieros (attēls 50) autora vārdu un grāma-

tas nosaukumu. Pirmajam arvien jābūt saliktam mazākiem

burtiem, nekā grāmatas nosaukumam. lespiežam papriekšu

autora vārdu ar aukstiem burtiem, tad mazo svītru un beidzot

arī grāmatas nosaukumu, griezdami pie tam vērību uz to, ka

rindas iespiežam taisni tituļplāksnes vidū. Tad šo plāksni

saslapinām un iespiežam rindas otru reizi ar siltiem burtiem.
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Ja grāmata šūta uz nerviem, tad, kā jau minējām, tās iz-

rotājumi jāiespiež tieši uz muguras, nevis caur papīra zīmē-

jumu. Vispirms saslapinām nervus un ar viegli sasildītu nervu

dzelzi iezīmējam asas rievas gar abām nervu malām, lai tādā

veidā piedotu nerviem labu formu un nodalītu nervu lauku-

miem visu platību starp diviem nerviem. Klasiskais zeltīšanas

veids prasa, ka katrs nervu laukums būtu apvilkts no visām

četrām pusēm zelta svītrām, vai pat dubultsvītrām. Izņemam

grāmatu no spiedes, noliekam to ieslīpi guļus uz viena spiedes

bluķa. Atzīmējam ar gluduli abos muguras galos tās vietas,

kurās būtu jānovietojas vertikālām svītrām. Pēc linijala ar glu-

duli novelkam gar visu grāmatas muguru, t. i. vienmēr starp

atsevišķiem nerviem, taisnas svītras. Apgriežam grāmatu otrādi

un otrā muguras pusē novelkam tādas pašas svītras, raugoties

pie tam uz to, ka svītras abās muguras pusēs atrastos vienādā

augstumā no muguras margām. leliekam grāmatu atpakaļ spie-

dē un pēc mazās kartona strēmeles novelkam katrā nervu lau-

kumā horizontālas svītras no vienas vertikālās svītras līdz

otrai. Horizontālās svītras novelkam viena mata atstatumā no

tām svītrām, kuras pašā sākumā iezīmējām ar nervu dzelzi.

Tad iespiežam visas šīs svītras stiprāk, papriekšu ar aukstu,

tad ar siltu dzelzi. Tā kā abi muguras gali — virs pirmā un

zem pēdējā nerva — augstāki par vidējiem nervu laukumiem,

tad katrā galā iezīmējam vispirms tāda paša augstuma laukumu,

skaitot no nerva. Pašos muguras galos iespiežam šaurus lau-

kumiņus, lai tādā kārtā aizpildītu visu muguras galu platību.

Pie tam šis papildu laukumiņš muguras augšējā daļā būs šau-

rāks, bet pamatā platāks. Pēdējā varam iespiest grāmatas iz-

došanas gadu. Visos svītrām apvilktos laukumos varam tad

vēl iespiest ornamentus, kas saskan ar vāku dekorējumu. Kā

jau teikts, tāds ir klasiskais muguras zeltīšanas veids, kuru

vienmēr ieteicams pielietot vecākiem izdevumiem. Turpretim

jauniem izdevumiem, kurus dekorējam brīvā modernā veidā,

nav, protams, pie tāda zeltīšanas veida jāpieturas. Te atļautas
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visādas fantāzijas. Grezniem sējumiem ieteicams apzeltīt arī

pašus nervus, iespiežot viņos pavisam vieglus ornamentus. Vis-

biežāk te mēdz iespiest punktu rindu pa nervu vidu. Kad tādā

kārtā mugurā zīmējums viscaur labi uzmests, tad to iespiežam

ar attiecīgiem dzelžiem un izņemam grāmatu no zeltīšanas

spiedes.

Noliekam grāmatu uz zeltīšanas galdiņa (attēls 49), atverot

augšējo vāku un novietojot šo vāku uz paša galdiņa, kamēr

pati grāmata ar muguras vāku novietojas uz atsevišķā bīdāmā

bluķa (attēls 49a). Nobīdām bluķi tik tālu uz priekšu, cik tas

vajadzīgs, lai pareizi noturētos grāmatas līdzsvars un grāmata
nekustētos. Priekšējais vāks atradīsies no mums pa labi, pati

grāmata pa kreisi. Uzliekam kompozicijas lapu uz grāmatas

priekšējā vāka, viegli to pielīmējot stūros ar klīsteri. Zīmē-

jumu izspiežam cauri tādā pašā veidā, kā to jau darijām ar

muguru: pirmo reizi caur papīru ar aukstu dzelzi; otro reizi,

papīru noņēmuši, tāpat ar aukstu dzelzi un trešo reizi ar siltu

dzelzi mitrajā ādā. Ja mums arī muguras vāks zeltijams, tad

apgriežam grāmatu otrādi un iespiežam zīmējumu tādā pašā

veidā.

Arī vāku trīs arējās malas neatstājam neizrotātas, tāpat

arī cepures abos muguras galos. leliekam grāmatu stāvus zel-

tīšanas spiedē un ar cirkuli novelkam svītru
gar visu vāka ma-

lu, pie tam tieši pa vidu. Tāpat uz otrā vāka. Tad apgriežam

grāmatu spiedē tā, ka tā novietojas uz muguras un tādas pašas

svītras novelkam vāku malās gar grāmatas sliedi. Apgriežam

grāmatu vēl tālāk apkārt un novelkam svītras arī vāku malās

gar grāmatas pamatu. Tā kā vāku griezumu malas ir loti šau-

ras, tad tās varam izrotāt tikai ar vienu, event. divām zelta

svītrām, vai arī ar punktētu svītru. Ar attiecīgiem dzelžiem

šīs svītras iespiežam jau aprādītā veidā. Parastais cepuru or-

naments ir dubultā svītra, kura pāris vietās cepurē tiek ie-

spiesta šķērsām pāri (zīmējums 53).
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Ja grāmata izoderēta ar papīru vai zīdu, tad arī uz vāka

iekšu ielocītās malās iespiežam ornamentu, kas pieskaņojas vāku

dekorācijai. lespiešanas veids vienmēr tas pats.

Ja turpretim vāki izoderēti ar ādu, tad vāka iekšienei paga-

tavojam atsevišķu kompoziciju, pie kam arī šai jāpieskaņojas

vāku dekorācijas stilam, resp. jāsastādās no tiem pašiem kom-

pozicijas elementiem. Arī te zīmē-

juma iespiešanas veids ir tas pats,

kā pie vākiem. Kad visās grāma-

tas vāku daļās zīmējumi kārtīgi

iespiesti, grāmata gatava zeltīša-

nai.

Dienu pirms zeltīšanas sagata-

vojam šķidrumu, kurš zeltu turēs

pie ādas. Sakuļam ļoti svaigu olas

baltumu putās un pielejam tam

Attēls 53.

klāt apm. vienu uzpirksteni vīnetiķa. Ļaujam olas baltumam

vienu nakti stāvēt. Otrā rītā kādā mazā trauciņā nolejam olas

baltumu, kas atlaidies bļodas dibenā, atdalot nost sarietējušās

putas, kuras izlietojamā olas baltumā nedrīkst iekļūt.

Sākam ar muguras zeltīšanu un šim nolūkam iesprendzam

grāmatu zeltīšanas spiedē, protams, ar muguru uz augšu. Ar

mazu mīkstu otiņu paņemam drusku olas baltuma un notriep-

jam ar to iespiestās zīmējuma rievas. Ļaujam olas baltumam

pilnīgi piežūt ādai klāt, kas arvien prasa vairākas stundas laika.

Pēc tam otram lāgam uztriepjam olas baltumu, kuram atkal

ļaujam žūt divas stundas. Te jāievēro, ka ar olas baltumu no-

triepjam tādā veidā tik lielu daļu iespiestā ornamenta, cik mēs

vienā dienā varam pagūt nozeltīt. Ja olas baltums ādai pā-

rāk piekaltis, tas zeltu vairs netur. Noliekam vienu zelta lapu

uz zeltīšanas spilvena un ar zelta nazi piegriežam šauras strē-

melītes, ja mūsu zīmējumā ir taisnas svītras, citādi tik lielus

gabalus, kādi vajadzīgi zināmas kompozicijas daļas pārklāšanai.

Tad no eļļas tvertnes (attēls 47) paņemam tamponu, kurš tur
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piesūcies ar saldu mandeļueļļu. Šo tamponu pagatavojam paši,

iesienot vates kušķi mīkstā linu audekla gabaliņā. Eļļas trauka

atvilktnē turam gatavībā mīkstu, pabiezu otiņu. Šo otiņu ta-

gad vairākas reizes pārvelkam pāri pār tamponu, tā kā visa

otiņa kļūst eļļaina, neuzņemot sevī tomēr pārlieki daudz eļļas.
Ar otiņu pārvelkam viegli pāri tām zīmējuma daļām, kuras

gribam zeltīt. Tad ar tvērēju (attēls 46f) paņemam gabaliņu

zelta, uzliekam to attiecīgai zīmējuma daļai virsū, atņemam

tvērēju nost un zeltu piespiežam ar tīru vates kušķi. Tad zī-

mējuma kontūras kļūst caur zeltu skaidri saredzamas.

Nekad nedrīkstam pārklāt ar zeltu pārāk lielu zīmējuma

plāksni, jo eļļa drīz vien ādā iesūcas un zeltu vairs netur. Eļļai

iežūstot, zelts no ādas atlec un mēs vairs skaidri nesaredzam

zīmējuma kontūras. Zeltu uzliekam katru reizi trīs vai četrām

svītrām, vai arī tikai pāris ornamentu daļiņām.

Kamēr tādā kārtā esam sagatavojuši zeltīšanai vienu daļu,

attiecīgie dzelži jau karsējušies zeltīšanas krāsnī. Paņemam

vajadzīgo dzelzi kreisajā rokā, ar labās rokas rādāmo pirkstu

paņemam no bļodas pilienu ūdens un uzmetam to uz dzelzi. Pie

tam mums vienmēr jāievēro, ka ūdens pilienu neuzmetām zel-

tīšanas dzelža ornamenta griezumam, kuru arvien jāuztur

spodru un gludu. Vārošie ūdens pilieni gludo ornamenta virsmu

ar laiku bojā un tāpēc dzelža temperatūras pārbaudi jāizdara,

ūdens pilienu uzmetot zeltīšanas dzelža kātam, lai gan ne visai

tālu no viņa ornamenta. Ja ūdens pilienu dzelzim uzmetot, tas

tūdaļ mierīgi uzvārās un izgaist, dzelža temperatūra ir laba. Ja

ūdens piliens uzvārās pārāk strauji un sprakšķēdams izšķīst uz

visām pusēm, tad dzelzis ir par karstu un tas jāatdzesina, uz-

metot tam virsū vairākus ūdens pilienus. Ja dzelzis ļoti karsts,

tad ātrāk to atdzesēsim tādā veidā, ka dzelzi piespiežam klāt

slapjajam sūceklim, kuram vienmēr jāatrodas ūdens bļodā.
Dzelža karstums nav pietiekošs, ja ūdens piliens tūlīt neuzvā-

ras, un tādā gadijumā dzelzis no jauna jākarsē krāsnī.



104

Te jāpiezīmē, ka gandrīz katrai ādai būs vajadzīga sava no-

teikta dzelžu temperatūra, jo pie vienas zelts labi neturas, ja

dzelzis nav loti karsts, kamēr ar citu ādu tas var būt atkal gluži

otrādi. Lai katrā atsevišķā gadijumā varētu noteikt dzelža

pareizo karstumu, vislabāk to izmēģinām tādā veidā, ka pirmo
reizi dzelzi nesakarsējam pārāk karstu un uzspieduši to attiecī-

gai zīmējuma vietai, zeltu noslaukām un pārliecināmies, vai tas

zīmējuma rievā labi turas. Skatoties pēc sasniegtiem rezultā-

tiem, dzelža temperatūru noregulējam. Visumā varam spriest
arī pēc tā, ka zelts zīmējumu rievās neturas nemaz, ja dzelzis

ncv bijis pietiekoši karsts. Turpretim zelts savelkas grumbains

un nespīd, ja dzelža temperatūrabijusi pārāk augsta. Tad vēl

ņemams vērā, ka teļa ādai lietojami vienmēr karstāki dzelži,

nekā marokādai vai šagrienam. Turpretim teļa ādu zeltijot. ne-

drīkstam dzelzi piespiest tik stipri, kā to darām pie abām pā-

rējām ādu šķirnēm.

Karsto dzelzi uzspiežam attiecīgai ornamenta daļai, labi

raugoties uz to, ka trāpām tieši jau agrāk iespiestās kontūrās.

Spiežam ļoti stipri (ja tā nav teļa āda), nosveroties uz dzelzi ar

visu labā pleca smagumu, un pie tam roku viegli kustinām pa

kreisi un pa labi, tikai tā, ka dzelzis neizlec no iespiestām orna-

menta rievām. Dzelzi tādā veidā viegli kustinot, panākam to,

ka zelts iegūst stipru spīdumu.

Ja zīmējums sastādās no taisnām svītrām, jeb vai ja zīmē-

jumā ir, starp citu, arī taisnas svītras, tad vienmēr sākam ar

vertikālo svītru zeltīšanu, pie kam svītras iespiežam arvien no

apakšas uz augšu. Tikai pēc vertikālo svītru nozeltīšanas, ķe-

ramies pie horizontālām. Šim šķietami pilnīgi nenozīmīgam sī-

kumam piekrīt tomēr sava loma, kas izskaidrojama ar tīri op-

tisku efektu: stūri, kuros satiekas horizontālās svītras ar ver-

tikālām, izskatīsies kārtīgi tikai tad, ja papriekšu esam iespie-
duši vertikālās svītras.

Uzspieduši karstos dzelžus visam ar zeltu pārklātam orna-

menta daļām, paņemam mazu plānas vilnas drēbes lupatiņu.
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uzliekam to rādama pirksta galā un noslaukām tās zelta daļas,

kas atrodas starp ornamenta daļām un pie ādas nav tikušas ar

dzelžiem piespiestas. Nobrucinam lupatiņu gar zelta lādītes

pinumu, lai zelts sabirtu lādītē un neietu zudumā. Ar to pašu

zeltīšanas dzelzi, kurš vēl ir silts (jeb vairākiem, ja jau pašā

sākumā esam lietojuši pāris dzelžus) piespiežam zeltu vēlreiz

rievās klāt, tagad vēl stiprāk roku kustinot. Kad dzelzi no-

ņemam, zeltam tagad vajaga stipri spīdēt. Ja nozeltītā gabalā

manam kādu mazu vietiņu, kurā zelts neturētos, tad uztriepjam

tai drusku olas baltuma ar otu, kuru viegli izvelkam starp di-

viem pirkstiem, lai viņā atstātu tikai vairs ļoti maz mitruma.

Tad šai vietai pārvelkam pāri ar eļļas otu, uzliekam zeltu un

piespiežam to no jauna ar karstu dzelzi. Lieko zeltu atkal

noņemam.

Tādā veidā turpinām muguras zeltīšanu pa gabaliņiem un

tad pārejam uz vāku zeltīšanu, novietojot grāmatu uz zeltīša-

nas galdiņa. Kad visa grāmata nozeltītā, tā mums jāzeltī vis-

caur vēl otru reizi, lai zelts īsti labi rievās turētos. Bet šoreiz

nav vairs vajadzīgs olas baltumu triept divas reizes. Pietiek

ar to, ka uzliekam olas baltumu vienu reizi un ļaujam viņam

divas stundas piežūt. Tad grāmatu varam zeltīt.

Te jāpiezīmē, ka ar ruleti zeltijot, tas jādara tik uzmanīgi,

ka zelts tūlīt viscaur labi turas, jo ar to otram lāgam vairs zeltīt

nevaram. Lieta tā, ka ar ruleti zeltijot, mēs netikvien dzelzi

rievās iespiežam, bet ar ruleti pa ādu braukdami, to viegli iz-

stiepjam. Tāpēc otru reizi ar ruleti braucot, mēs nekad vairs

netrāpīsim uz mata tajās pašās ornamentu rievās, kurās atradā-

mies pirmo reizi. Aiz šī iemesla arī zīmējumu iepriekš ādā

neiespiežam, ja esam nodomājuši zeltīt ar ruleti. Ja vēlamies

lietot ruleti, tad tā jālieto tūdaļ ar visu zeltu galīgā veidā. Tā-

pēc ieteicams lietot ruleti ar iegravētiem ornamentiem tikai tad.

ja zeltīšanā esam jau ieguvuši, lielu drošību. Izņēmums ir, pro-

tams, tiešās svītras rulete, kura lietojama tādā pašā veidā kā

zeltīšanas dzelži.



Kad grāmatas zeltīšana pabeigta, sasildām pulēšanas dzelzi

(attēls 46c) tikpat karstu kā zeltīšanas dzelžus. Apraugot pu-

lēšanas dzelža temperatūru, ūdens pilienu uzmetam tā iedo-

bumā, nekad ne viņa gludajā pusē, kurai vienmēr jābūt ne-

vainojami spodrai. Papriekšu nogludinām grāmatas muguru,

ieliekot to zeltīšanas spiedē, sākumā no vienas puses, tad, grā-

matu apgriežot apkārt, no otras puses. Tāpat nogludinām vā-

kus, vāku malas, cepures un uz iekšu ielocītās ādas malas. Ja

grāmatas vāki izoderēti ar ādu, tad, protams, nogludinām arī

šo oderi. Sevišķi rūpīgi nogludinām grāmatas muguru, cens-

damies tai piedot jo stiprāku spīdumu, kamēr vākiem spīdumu

vēl piedos, to ieliekot smagajā spiedē starp kapara plāksnēm.

Kapara plāksnes sasildām, noliekot tās šim nolūkam uz

zeltīšanas krāsns jumtiņa. Plāksnes nedrīkst būt karstas, jo

smagajā slodzē iespiestas, tās viegli varētu ādu sadedzināt. Tām

jābūt tikai siltām, tā kā tās roku nededzina. Noliekam vienu

sasildītu plāksni uz koka dēlīša ar sudraboto vai niķelēto pusi

uz augšu, uzliekam plāksnei vireū grāmatu tā, ka plāksnes ma-

las grāmatai vispakārt sniedzas pāri. Tad uzliekam grāmatai

otro plāksni atkal tādā veidā, ka plāksnes spodrā puse novie-

tojas uz grāmatas vāka. Beidzot uzliekam vēl vienu koka dē-

līti un iesprendzam visu kaudzi smagajā slodzē. Sākumā slodzi

nepievelkam pārāk cieti, ļaujot ādai pierast pie plākšņu sil-

tuma. Pēc kāda laika varam slodzi aizgriezt pavisam cieti. Grā-

matai tādā veidā ļaujam gulēt slodzē vienu nakti. Grāmatai, tā

starp siltām kapara plāksnēm guļot, āda kļūst ļoti spīdīga.

Ja arī grāmatas vāki izoderēti ar ādu, tad varam ievietot

slodzē tikai vienu vāku pēc otra. Tādā gadijumā ieliekam starp

kapara plāksnēm, nevis aizvērto grāmatu, bet gan tikai vienu

vāku, pie kam pati grāmata paliek ārpus slodzes. Grāmatu at-

stutējam ar dēlīšu kaudzi tā, ka tā ērti guļ horizontālā stāvoklī

un nekarājas smagi uz leju. Kad viens vāks tādā veidā gulējis

slodzē vienu nakti, iesprendzam viņā atkal otru vāku, kuram

tāpat ļaujam slodzē gulēt veselu nakti.
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2) Aukstā zeltīšana.

Ir arī vēl cits grāmatas dekorēšanas veids ar zeltīšanas

dzelžiem, tā ir t. s. aukstā zeltīšana. Šis dekorēšanas veids pa-

stāv iekš tam, ka zīmējumu iespiež grāmatas vākos tādā pašā

veidā, kā to dara zeltīšanai: vispirms caur papīru — zīmējuma

metu, tad bez šī papīra tieši ādā ar aukstu dzelzi un trešo reizi,

ādu viegli saslapinot, ar siltu dzelzi. lespiežot zīmējumu mitrajā

ādā ar viegli sasildītu dzelzi, iespiestās zīmējuma rievas kļūst

tumšākas. Tas tad ir arī aukstās zeltīšanas princips — izcelt

zīmējumu ar tumšām rievām, nevis ar zeltu. Tāds grāmatas de-

korēšanas veids ļoti labi noder grāmatām, kas iesietas gaišajā

ādā, uz kuras fona tumšās rievas ļoti labi izceļas. Parasti pirmo
reizi ādu saslapinot un rievas ar siltu dzelzi iespiežot, šīs rievas

vēl nekļūst pilnīgi vienlīdzīgi melnas. Tāpēc šis paņēmiens jā-

atkārto vairākas reizes. Ir dažas ādas šķirnes, kurām nākas

ļoti grūti piedot vienlīdzīgu tumšumu. Tādos gadijumos ņe-

mam palīgā melnu tušu, kuru ar mīkstu rakstamspalvu ievel-

kam zīmējuma rievās, uzmanoties pie tam, ka nenotriepjamma-

las. Kad tuša piežuvusi, nospiežam rievas atkal ar siltiem dzel-

žiem, kurus diezgan stipri kustinām, lai piedotu zīmējuma rie-

vām lielāku spīdumu.

3) Ādas mozaīka.

Adas mozaīkai pagatavojam tādu pašu zīmējuma metu uz

papīra, kā to mēdz darīt zeltīšanai un tādā pašā veidā zīmē-

jumu arī iespiežam grāmatas vākos. Noņēmuši zīmējuma metu

no grāmatas vāka pēc zīmējuma iespiešanas, šīs lapas kreisā

pusē ar zīmuli ļoti uzmanīgi novelkam visas zīmējuma kontū-

ras, pareizāk tās viņas daļas, kuras vākos izveidojamas mo-

zaīkā. Uz atsevišķām zīmējuma daļām uzliekam kaut kādu

pazīšanas zīmi, lai vēlāk nesajuktu zīmējuma labā un kreisā

puse. Tad no zīmējuma lapas izgriežam tās daļas, kas izpildā-

mas mozaīkā, atstājot pie tam nelielu papīra malu zīmējumam

visapkārt. Šīs izgrieztās zīmējuma daļas notriepjam ar klīsteri
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un uzlīmējam uz mozaīkai sagatavotiem ādas gabaliem,raugo-

ties pie tam uz to, ka pazīšanas atzīmes paliktu augšpusē, lai

vēlāk izgrieztās ādas ornamentu daļas saskanētu ar vākā ie-

spiesto zīmējumu. Mozaīkai lietojama pilnīgi plāni nodrāzta

āda, patiesībā tikai pats ādas zieds. Pie tam ornamentiem pa-

rasti mēdz izlietot to pašu ādas šķirni, kurā iesieta grāmata.

Parasti atsevišķās mozaīkas daļiņas ir ļoti sīkas un tāpēc

ieteicams uzglabāt katru mazāko ādas gabaliņu, kas atkrīt, grā-

matas ādā sienot. Visus tādus sīkus gabaliņus kārtīgi nodrāžam

un uzglabājam mozaīkai.

Ar mazām šķērēm izgriežam ādas gabaliņus taisni pēc zī-

mējuma kontūrām un saliekam tos uz kāda papīra gabala, kuru

esam notriepuši ar biezu klīstera kārtu. Ar naža galu viegli

noskrambājam ādas ziedu no tām zīmējuma daļām grāmatas

vākos, uz kurām novietosies mozaīkas daļas. Pie tam ādas

ziedam nav jābūt pilnīgi noņemtam, bet gan tikai vienā otrā

vietā, lai tādā kārtā uzlipinātai jaunajai ādas kārtai dotu iespēju

pilnīgi piesūkties klāt pamatādai. Pa to laiku mozaīkas ādas

gabaliņi paspējuši izmirkt klīsterī un no to apakšas atlaidušies

arī zīmējuma papīri. Saliekam vienu pēc otras šīs mozaīkas

daļas uz attiecīgām zīmējuma vietām, lietojot pie tam kādu

sīku instrumentu, par piem., smailu kaula īlenu. Vispirms ar

mīkstu lupatiņu, ar kuru aptinām labās rokas rādāmo pirkstu,

labi piespiežam mozaīkas daļu ādai klāt, tad ar kaula adatu no-

velkam, resp. atbīdām uzlipinātās ādas kārtas malas līdz pa-

šām zīmējuma rievām, pie kam ādas malām nav jāieguļas

pašu rievu vidū, bet tikai jānonāk līdz tām. Ļaujam grāmatai

gulēt vienu nakti, kamēr mozaīka pilnīgi piežūst.

Skatoties pēc tam, kādā veidā nodomāts izstrādāt grāmatas

dekorējumu — ar zeltu vai bez tā — nobeidzam ari mozaīkas

izstrādāšanu. Ja visu zīmējumu gribam izpildīt zeltā, tad arī

kontūras ap mozaīkas daļām iespiežamas ar zeltu. Tādā gadi-

jumā. protams, mozaīkas daļas jāuzlīmē tūdaļ pēc zīmējuma

iespiešanas un tad pie vienas reizes jānozeltī visa grāmata. Pie
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tam zīmējuma rievas ap mozaīkas daļām iepriekš jāsagatavo ar

olas baltumu tādā pašā veidā, kā jau viss pārējais zīmējums. Ja

grāmatas dekorējumu izveidojam aukstās zeltīšanas paņēmie-
niem, tad līdzīgā veidā apstrādājam tiklab kontūras ap mo-

zaīkas dalām, kā arī pārējās zīmējuma rievas. Kontūras, ku-

ras ieslēdz mozaīkas daļas, jāapstrādā ar sevišķu uzmanību, lai

ādas malas pilnīgi pieglaustos rhvām un nevarētu atlēkt nost.

Ja otrā dienā pēc mozaīkas piežūšanas atrodam, ka grāmata

vietām notraipīta ar klīsteri, mēs atsevišķās vietas uzmanīgi no-

mazgājam ar aukstā ūdenī samērcētu mazu vates kušķi, pie tam

atkal raugāmies uz to, ka neatmirkst mozaīkas gabaliņi.

4) Pergamenta iesējumu izrotāšana.

Arī pergamenta iesējumu klasiskais dekorēšanas veids ir zel-

tīšana, kurš gan šodien tiklab kā galīgi atmests, jo uz gaišā

pergamenta fona zelts vāji izceļas un bez tam ir arī dažas per-

gamenta šķirnes, pie kurām zelts slikti turas. Turpretim ļoti

ieteicams izrotāt pergamenta iesējumus tušas zīmējumiem, vai

arī apgleznot. Te iespējas ir ļoti plašas, un daiļamatnieks var

sasniegt ļoti jaukus rezultātus. Norādīt te uz dažādiem tech-

niskiem paņēmieniem būtu velti, jo pagaidām vēl šāds perga-

menta dekorēšanas veids ir jauns, un te katrs daiļamatnieks pa-

rasti mēdz būt pats sava īpatnējā stila un savu atsevišķo darba

paņēmienu radītājs. Tāpēc arī daiļamatnieks, kas apdāvināts

ar sevišķi dzīvu izdomu, ļoti labprāt piegriezīsies pergamenta

iesējumiem,meklējot pēc jaunām iespējām un jauniem efektiem.

Te varam tikai aizrādīt uz to, ka katru apgleznotu vai ar

zīmējumu izrotātu pergamenta iesējumu ieteicams pārvilkt ar

plānu kārtu bezkrāsas spirta laku, lai tādā veidā vispirms pa-

sargātu grāmatas dekorāciju no roku pieskārieniem un arī pašu

pergamentu no netīrumiem, kas pergamentam allaž ļoti viegli

pielīp.
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X.

Raibo papīrupagatavošana.

Mūsu apstākļos, kur tirdzniecībā raibo papīru izvēle grāmat-

siešanas vajadzībām nav liela, liekas esam no svara, ka grāmat-

sējējs pats var sev izpalīdzēt tādos gadijumos, kad tas veikalā

neatradīs tādu papīru, kāds tam būtu vajadzīgs. Raibo papīru

pagatavošanas veidi ir ļoti dažādi un šīs grāmatas ietilpā nav

iespējams sniegt sīkus aprādijumus par visiem paņēmieniem,

kādus pielieto. Taču gribam te piegriezties kauču arī nedau-

dziem, lai, kā jau teikts, grāmatsējējam dotu iespēju izpalī-

dzēties.

Raibo papīru izgatavošanai izvēlamies katrā ziņā izturīgu

papīru, pie kam pati papīra krāsa te nekrīt svarā. Tā var būt

balta, melna vai arī krāsaina. Ja papīrs izturīgs, tad to varam

pielietot ne tikai vien sārglapām, bet arī slokšņu iesējumu pār-

klāšanai.

Visvieglāk pagatavojami ir papīri ar eļļas krāsas traipiem

ūdenī. Šim darbam vislabāk noder plata un gara četrstūraina

lēzna ūdens paplāte, kādu lieto fotogrāfi filmu vai plāšu ska-

lošanai. Paplātei jābūt pēc iespējas lielai, lai papīra loksne tajā

brīvi varētu iegulties. Paplāti piepildām ar aukstu ūdeni gan-

drīz līdz pašām malām, tad ūdenim vēl uzlejam virsū kārtu pet-

rolejas. Skatoties pēc tā, kādos toņos vēlamies ieturēt pagata-

vojamo papīri, izvēlamies dažādu krāsu eļļas krāsas, kādas mēdz

lietot gleznotāji. Izspiežam drusku no katras krāsas mazos po-

diņos un tās atšķaidām ar terpentinu, lai krāsas brīvi varētu liet.

Krāsas pamatīgi izmaisām ar kādu koka skalu, pie tam uzma-

noties, ka katrai krāsai lietojam savu skalu. Tādējādi atšķai-

dītas krāsas uzmanīgi ielejam paplātē, kurā jau sagatavots

ūdens ar petroleju. Pie tam lejam nevis visu vienas krāsas dau-

dzumu vienā vietā, bet gan vairākās vietās, lai katras krāsas

plankumi pārklātu papīra loksni daudzmaz vienmērīgi. Tādā
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veidā izlejam visas sagatavotās krāsas un tad tās ar skalu palī-

dzību pēc vēlēšanās izmaisām vienu caur otru. Krāsu izplūdu-

miem var dot jo fantastiskus veidus. Ja mums papīrs vajadzīgs
lielai grāmatai, krāsu plankumi var būt diezgan prāvi, turpretim

maza formāta grāmatai labāk sajaucam krāsas mazākos traipos.

Varam arī tādējādi sajauktām krāsām vēl uzbērt virsū drusku

zelta vai sudraba pulvera, kas piedos papīram greznāku izskatu.

Tad papīra loksni uzliekam uz šķidruma virsmas, viegli to pie-

glaužam šķidrumamklāt ar roku, lai papīrs vienlīdzīgi uzņemtu

krāsu, tad to ātri paceļam un noliekam prom žūšanai. To pašu

šķidrumu varam vēl izlietot pāris citām papīra loksnēm, eventu-

āli pieberot tikai vēl klāt zelta vai sudraba pulveri, ja tas jau

pirmajai loksnei tics pielietots.

Mākslinieciskā ziņā ļoti vērtīgus papīrus dod iespiešana ar

roku koka dēlīšiem. Šie dēlīši mēdz būt apm. 12X15 cm ap-

mērā. Viņos izgriež zināmus ornamentus, monogramas, cilvēku

vai zvēru tēlus, puķes, pat nelielas ainavas un taml., un tad tos

ar zināmu krāsu iespiež papīrā. Nelielo kokgriezuma dēlīti no-

spiež vienā papīra stūrī, tad otru reizi pirmajam nospiedumam

blakus v. t. j. p., kamēr visa papīra loksne tādējādi pārklāta.

Ļoti praktiski ir arī papīri, kuros iespiestas par piem., tikai

puķu rotājumu kontūras kādā vienā krāsā. Skatoties pēc vaja-

dzības, grāmatsējējs var vēlāk pats uztriept puķēm akvareļkrā-

sas tādos toņos, kas pieskaņojas grāmatas pārklājuma materiā-

lam. Šāds papTrs gan lietojams tikai sārglapām, jo bieži roku

pieskārieni akvareļkrāsas ar laiku noņemtu nost.

Kā redzam, tad papīru pagatavošana neprasa nekādus lielus

ierīkojumus vai darba rīkus. Pietiek šai darbā mazliet ievingri-

nāties, iemanīties krāsu jaukšanā, lai varētu apgādāt grāmat-

sējējus patiesi vērtīgiem un skaistiem papīriem. Kur pie mums

gandrīz vai katra sieviete atrodas kādā darbā, tur šo raibo pa-

pīru pagatavošana vienai otrai varētu izvērsties par amatu, se-

vešķi ja tā pie tam vēl kaut drusku prot zīmēt.
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XI.

Vispārēji norādijumi par grāmatas izdaiļošanu.

lepriekšējās lapās šīs grāmatas lietotājs būs varbūt atradis

vienu otru norādijumu, tiklab zīmējoties uz tīri techniskiem pa-

ņēmieniem, kā arī uz grāmatas dekorēšanas veidiem, kas līdz

šim nav bijuši pazīstami. Tas pilnīgi saprotams, kur pie mums

viss mākslinieciskais grāmatsiešanas darbs vēl samērā jauns un

kur šis grāmatsiešanas veids mums jāpielaiko arī vēl mūsu at-

sevišķiem apstākļiem un materiālām iespējām. Te gribētos uz-

svērt, ka sniedzot šo grāmatu lietotājam, darām to vispirms ar

nolūku, iemācīt tam labu techniku un pareizus darba paņēmie-

nus. Jo grāmatas daiļums vispirms atkarāsies no darba glītuma,

ko arvien no jauna gribētos uzsvērt un pasvītrot. Mūsu zemē

laikam arvien būs maz tādu grāmatas cienītāju, kas varēs sev

atļauties greznus iesējumus apzeltītā marokādā, bet ar to vēl

nav teikts, ka pie labas gribas nevarētu izveidot daiļu latvju

grāmatas iesējumu mūsu zemes piemērotiem līdzekļiem. Ja

tomēr šinī grāmatā visos sīkumos apstājamies pie grezno ādas

iesējumu izstrādāšanas, tad tas darīts aiz iemesla, ka Šis darbs

uzskatams par skolu, kuru katram grāmatsējējam jāiziet cauri.

Ādas iesējums uzskatams par iesiešanas mākslas pamatu. Tikai

ja daiļamatnieks pratīs iesiet grāmatu ādā, tas pārvaldīs visu

iesiešanas techniku un tad, no tās izejot, tas varēs, kur tas izrā-

dītos par vajadzīgu, atrast jaunus paņēmienus grāmatas izdai-

ļošanai.

Ada, kādu pie mums lieto grāmatu iesiešanai, nav kvalitātes

ziņā necik laba un arī krāsu gamma ir diezgan nabadzīga. Vēl

pie mums nemaz nav redzētas ādas vieglos pasteltoņos, spilgtās

modernās krāsās v. t. t. Mūsu fabrikas laiž laukā pagaidām
tikai galvenā kārtā brūnganas un iepelēkas krāsas. Taču ar

tām mūsu grāmatsējējam šobrīd vēl gribot negribot jāapmieri-

nās, bet toties jo vairāk viss grāmatas daiļums atkarāsies no

daiļamatnieku prasmes un izdomas bagātības. Mums vēl jā-
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atrod ceļi, kā šo pašu mūsu zemē izstrādāto ādu atdzīvināt da-

žāda veida izrotājumiem. Ādas mozaika, tādā veidā, kādā tā

aprādīta šīs grāmatas IX nodaļā, mūsu grāmatsējējiemmaz ko

var dot, janav lielas ādu izvēles krāsu ziņā. Te būtu jāpievēr-
šas jautājumam par ādas mozaikas atvietošanu, vismaz dažos

gadijumos, ar ādas nokrāsošanu mozaikas daļās. Vajadzētu

pārliecināties, kāda krāsa ādā vislabāk iesūcas iekšā, neatstājot

ādas virsmā neglītus traipus un tad daiļamatnieks brīvi varētu

komponēt izrotājumus visdažādākos krāsu toņos.

Vēl, šķiet, nav arī pie mums pielietota grāmatu pārklāšana

ar izdungātām ādām, t. i. ādām, kuras no kreisās puses ar zinā-

mu technisku paņēmienupalīdzību izveidoti ornamenti bareljefu

veidā. Tādi ādas darbi bija ļoti iecienīti pirms gadiem trīs-

desmit un tagad tiek uzskatīti par it kā no modes izgājušiem.
Bet kādēļ gan vecu techniku nevarētu pielietot jauna veida iz-

rotājumiem?

Mūsu grāmatsējējiem derētu arī iepazīties ar seniem latvju

grāmatu iesējumiem, kas varbūt dos tiem iedvesmu jaunajiem

darbiem. Atmiņā nāk kāds vecs latvju grāmatas iesējums, kura

attēls ievietots «LatvjuRakstu» krājumā. Tā ir laikam dziesmu

grāmata, ar misiņa apkālumiem stūros un tādiem pašiem klam-

bariem grāmatas sliedē. Apkalumi izstrādāti latvju ornamen-

tiem. Tāds iesējums mūsu apstākļos pilnīgi iespējams. Lai arī

pati ādas krāsa nebūtu diezcik koša, metāla apkalumi piedos tai

greznumu.

Kad lūkojamies atpakaļ vēl tālākā senatnē, atradīsim izdun-

gātās sudraba vai zelta plāksnēs iesietas grāmatas, sevišķi evaņ-

ģēlijus. Ja zelts vai sudrabs nav pieietams, tad nebūs nekādas

grūtības grāmatu vākiem izgatavot tādas misiņa plāksnes. Ja

agrākos laikos šādi vāki bija domāti vienīgi reliģioza rakstura

grāmatāmun paši izrotājumi arvien attēloja reliģiozus motivus,

tad tagad vēl jo oriģinālāki varētu izlikties tādi paši metāla vāki

modernām grāmatām ar moderniem ornamentiem vai ainavām

no mūsu tautas dzīves, kas pieskaņotos grāmatas saturam.
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Kur latvietis labprāt mīl smelties iedvesmu dažādiem izstrā-

dājumiem no senātnes, tur der arī grāmatsējējam vispār daudz

dziļāk ieskatīties mūsu folklorā un no tā ņemt .visu, kas tam

izliksies viņa amatam piemērots. Te prātā nāk par piem. mūsu

sakšas ar bronzas spirāļu izrotājumiem. Šo techniku, liekas, it

labi varētu pārnest uz grāmatas vāku dekorāciju tādā veidā, ka

ādu, pirms ar to pārklājam grāmatu, izrotājam ar izšuvumu,

kuram izlietojam šauras strēmelītes, kas izgrieztas plānā metāla

plāksnē.
Te negribētos paiet garām iesējumiem dažādos audumos,

kas pie mums varbūt izplatīti daudz lielākā mērā, nekā citās

zemēs un kas laikam vedams sakarā ar to pašu nelielo ādas

šķirņu izvēli. Principā grāmatu iesiešana audumos nebūt nav

noraidāma, tikai audumu izvēlei jābūt ļoti uzmanīgai. Pie

mums iesējumus biezos brunču audumos nevarētu uzskatīt par

diezcik izdevušamies, jo materiāls izrādijes par biezu un visa

grāmata izskatās smaga. Bet mums jau ir arī daudzi citi au-

dumi: Zīds, samts vai pat zināmi kokvilnas audumi. Kā jau
teikts, vajaga tikai prast katrā gadijumā izvēlēties pareizo audu-

mu un to tad arī piemēroti izrotāt. Lai tikai atminamies 18.

g. s. mazās mišu vai dzeju grāmatiņas, izšūtā samtā iesietas.

No tām tikai tik daudz gribētos ņemt modernam grāmatas iesē-

jumam, kā pašu šo ideju. Lai tad modernais grāmatsējējs pats

atrod izrotājumu, kas būtu raksturīgs mūsu laikmetam.

Arī citās zemēs daiļamatniekimeklē pēc jauniem iesiešanas

veidiem un iesiešanai piemērotiem materiāliem. Pie tam tādi

meklējumi nebūt nestāv sakarā ar kaut kādām materiālās dabas

grūtībām, kas tiem neatļautu izlietot dārgās ādas vai perga-

mentu. Tie ir tikai meklējumi, kas valdzina katru amatnieku,

kas savā darbā gribradīt ko jaunu. Tā par piem. pēdējos gados

lielās Parīzes izstādēs redzēti iesējumi niķeļa un koka vākos.

Tās ir idejas, kas, protams, var izdoties labi, vai arī nē. Taču

izmēģināšanas tās arvien ir vērtas. Un kā tas arvien mēdz būt

daiļamatniecībā, — ja kāds jauns paņēmiens izdodas labi, tas
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amatā pats par sevi ieviesosies un attīstīsies tālāk. Tikai vienu

gribētos te uzsvērt, un proti, ka tādiem jauniem mēģinājumiem

jābūt ļoti atturīgiem, diskrētiem. Jo katrs jauninājums sākumā

izliekas uzkrītošs, bet pārāk liels skaļums var būt arī atbaidošs.

Un bez tam nav jāpiemirst, ka grāmatā arvien pats svarīgākais

būs grāmatas saturs, kamēr viņas iesējums ir tikai tās aprota.

Tam jābūt atturīgam, gan arī daiļam, bet nekad ne kliedzošam,

uzbāzīgam. No šī viedokļa skatoties, grāmatsējējam savos mek-

lējumos jābūt sevišķi uzmanīgam, ja tas rīkojas ar lētiem ma-

teriāliem,kur pārāk liela oriģinālība ļoti viegli varētu tikai bez

vajadzības izcelt materiāla lētumu. Beidzot vēl gribētos pie-

metināt, ka vienam otram tādam meklējumam drīkstētu tikai

būt pagaidu raksturs, kamēr mēs paši savā zemē vēl neražojam

grāmatsiešanai īsti noderīgas ādas jo lielā krāsu izvēlē. Jo galu

galā mēs arvien pie šī ādas jautājuma atgriezīsimes un neviens

cits materiāls nespēs atvietot ādu grāmatsējēja - mākslinieka

centienos.

Daudz lielāku vērību nekā līdz šim latvju grāmatsējējambūs

turpmāk jāpiegriež papīram kā grāmatas pārklājamam materiā-

lam. Papīra izrotāšana mums ir pilnīgi pa spēkam un tamdēļ

arī šo mazo rūpniecības nozari būtu lietderīgi izveidot jo plaši.

Skaistos, māklsinieciski izgatavotos papīros iesietas grāmatas

var būt ļoti jaukas. Lai par piem. tikai iedomājamieskādu ne-

lielu grāmatu, kas pārklāta ar iepriekšējā nodaļā minēto eļļas

krāsu traipiem un zelta putekļiem izrotāto papīru. Tādu grā-

matu var vēl izoderēt ar gludu zelta papīra oderi, uzlikt tās mu-

gurā ādas tituļplāksni kādā košā krāsā un mēs varam būt pār-

liecināti, ka tāds grāmatas ietērps nebūs gluži banāls.

No šiem īsiem norādijumiemuz dažādiem grāmatu iesiešanai

izlietojamiemmateriāliem var spriest, ka ļoti daudzos gadijumos

grāmatsējējam nāksies strādāt roku rokā ar citiem daiļamatnie-

kiem:
—

metāla plākšņu izdungātāju, galdnieku, izšuvēju, kok-

griezēju v. t. t. Tad arī nevajaga kautrēties pievilkt grāmatas

darbam visus tos, kas tam izrādīsies par noderīgiem. Dodot
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viens otram vajadzīgos techniskos norādijumus, no vairāku

daiļamatnieku saskaņošanās var ar laiku attīstīties ļoti intere-

santa un noderīga sadarbība. Tāda sadarbība nepieciešama
katram amatam, lai tas varētu attīstīties visā pilnībā.
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