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Priekšvārds 1. iespiedumam.

„Grāmatu siešana" galvenam kārtām domāta

skolām. Jaunlaiku paidagogi noteikti prasa, lai skola

savus audzēkņus nevien gatavotu darbam, bet jau

skolā radinātu pie darba, jo tikai darbā darbu

mācās. Tādēļ arī Izglītības Ministrijas skolu pro-

grammā ievesti praktiski darbi. No rokdarbiem pro-

grammā minēti papes darbi, koka darbi un metāla

darbi. Divas pēdējās rokdarbu nozares nevarēs tik

drīz visās skolās ievest diezgan dārgo darba riku

un piemērotu telpu trūkuma dēļ. No papes dar-

biem skolā sevišķi ieteicama grāmatu siešana, jo

tai 1) liela praktiska nozīmē, 2) tā prasa mazus

izdevumus un 3) ar to var nQdarboties klases telpās.
Viienam otram atradīsies mājās gabaliņš līmes,

i>apes vai drēbes; kam tādu nebūtu, tas tos par da-

žiem santīmiem iegādāsies skolas kooperātīvā vai

pie rokdarbu pasniedzēja. Katram būs savs vese-

rītis, griezes vai nazis; ar to pietiek, lai varētu stā-

ties pie darba. Apgriežamā ēvele un skrūvspīles jā-

iegādā uz skolas rēķina.

Ja zin, kā ķerties pie darba, tad grāmatu iesiet

nav grūta lieta. Pirmās grāmatas varbūt neiznāks

diez' cik glītas, bet toties iesējums būs lēts un iz-

turīgs. Daudz maz ievingrinoties grāmatas arī glī-
tuma ziņā apmierinās darba darītāju. Protams, es

runāju tikai par vienkāršiem sējumiem, grezno sē-

jumu dārgos izrotājumus atstāšu speciālistiem —

grāmatsējējiem. Tāpat dažādās mašīnas, kas tiek

lietotas lielās grāmatsējēju darbnīcās, atstāšu pilnīgi

pie malas un apskatīšu vienīgi, kā katrs pats

visvieglāk un vislētāk var iesiet sa-

vas grāmatas.
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Vēl atļaujos mazu aizrādījumu rokdarbu skolo-

tājiem. Grāmatu siešanas stundas derēs iekārtot kā

pēdējās dienas stundu sarakstā, jo daži skolnieki

labprāt strādā ilgāk par nolikto laiku un arī klase

pēc darba būs papīru piemētāta un bez iztīrīšanas

citām stundām nederīga.

Beigās izsaku dziļu pateicību Izgl. Min. rokdarbu
darbnīcu vadītājam Miezīša kungam un darbiniekiem

par vērtīgajiem aizrādījumiem un padomiem.

A. Gulbis.

Irlava,

1924. gada vasarā.



Priekšvārds 2. iespiedumam.

Grāmata no jauna ievietota nodaļa par vāku

papīra pagatavošanu. Darbu rokdarbu stundās va-

rētu tā iekārtot, ka pie klīstera papīra pagatavoša-

nas, kā vieglāka darba, strādātu 4. kl. skolēni, bet

pie marmora papīra pagatavošanas - 5. un 6. kl.

skolēni.

A. Gulbis.

Irlava,

1931. gadā.





Izteikti vārdi ir kā izliets ūdens, bet grāmatā tie

ir sasmelti kā burvja traukā, no kura katram tiesības

dzert. Tāpēc tie cilvēki, kas lasa grāmatas, jūtas
bagātāki, jo ap viņiem ir visas cilvēces gadu sim-

teņos krātā kultūra. Jo vairāk kādā tautā izplatītas

grāmatas, jo augstāki tā vērtējama.
Mūsu mazaiā tēvijā būs tagad grūti atrast cil-

vēku, kam nebūtu nevienas grāmatas. Tas nodod

labu liecību par mūsu tautas garīgo līmeni.

Kas savas grāmatas mīl, tas arī rūpēsies, lai

viņas ilgāki uzglabātos tīras un glītas; tomēr bieži

lietojot grāmatas drīz saburzās, lapas izirst un no-

traipās. Lai tas nenotiktu, grāmata jāiesien.

Grāmatu siešana, t. i. grāmatas atsevišķu lapu
vai posmu novietošana un nodrošināšana vākos, bi-

jusi pazīstama jau pirmos gadu simteņos pēc Kr..

tā tad daudz agrāki par grāmatu iespiešanu (dru-
kāšanu). XVI. gad. simt. grāmatu siešana bijusi jau
plaši izplatīta, bet mūsu dienās pat skolās nodarbo-

jas ar grāmatu siešanu.

Nākošas nodaļas apskatīsim pec kārtas visus

nepieciešamos grāmatsiešanas darbus.

Grāmatu izārdīšana.

lespiestas grāmatas reti kad tūliņ iesien, parasti
tās vispirms tikai brošē, t. i. loksnes, sauksim viņas

par grāmatas posmiem, saloca, viegli sadiedz un

aplīmē ar plānu vāku. Tādā veidā grāmatas nāk

pārdošanā. Ja nu šādu brošētu grāmatu grib iesiet,
tad tā vispirms jāizārda. Vāku uzmanīgi atplēš un,

ja to domā vēlāk līmēt uz grāmatas, noliek līdz sa-

vam laikam pie malas. Kad vāks noņemts, sākas pati

grāmatas ārdīšana. Tā jāizdara rūpīgi, lai neieplēstu
lapas un nesabojātu posmus. Grāmatu noliek sev
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priekšā, ar kreiso roku satura, bet ar labo saņem

virsējo posmu un velk pie sevis, līdz tas atdalās no

grāmatas. Diegus nekādā ziņā 'nedrīkst saraut, tie

pārgriežami griezēm (šķērēm) vai nazi. Pēc tam

ar nazi nokasa no posmu mugurām līmes atliekas

un pārliecinās vai visi posmi veseli un kārtīgi salo-

cīti. leplēstās lapas pārlīmē ar plānu baltu papīru,
ielocītās lapas izliec un nogludina. Greizi vai citādi

nepareizi salocīti posmi brošētā grāmatā ar platām
malām ir mazāk uzkrītoši, bet malas apgriežot labi

saredzami. Visi tādi posmi jāatver un jāsaliec no

jauna. Lai labāk būtu saprotams, kādam jābūt labi

salocītam posmam, jāpastāsta, kā posmus saloca.

No tā, cik reizes posms salocīts, atkarīgs grā-

matas lielums. Par grāmatu, kas sastāv no vienreiz

pārliektiem posmiem ar divām lapām katrā, saka,

ka tai ir f o 1 i o lielums. Fclio grāmatas ir vislielākās.

Ja posmu pārliec divas reizes, dabū 4 lapas. No tā-

diem posmiem sastāv grāmatas kvartas lielumā.

Visbiežāk lietotais grāmatu lielums ir oktāva —

oosms pārliekts 4 reizes un tam ir 8 lapas.
Salocāmo posmu noliek sev priekšā tā, lai po-

sma tekošais numurs atrastos kreisajā pusē apakšā,
bet numurs ar zvaignīti būtu labajā pusē augšā. At-

vērtā posma labo pusi pieliek pie kreisās, pacel pret

gaismu, pārliecinās vai lapas pušu skaitli sakrīt, vai

atrodas viens virs otra un nogludina locījuma vietu.

Pie nākošā locījuma, uzliecot posma apakšējo dalu

augšējai, jau grūtāki noteikt īsto locījuma vietu. La-

pas pušu numuri jāmēģina novērot, paverot lapas

vajā. Tāpat izdarāmi arī nākošie locījumi, ja tādi

vēl vajadzīgi.
Pie atgrieztām grāmatām nepareizi salocītie

posmi mazāk bbojami, tādēļ jātura sev par

likumu, jaunas, iesiešanai nolemtas

grāmatas, neatgriezt.
Kad posmi notīrīti un izlaboti, atliek tik viņus

salikt pēc kārtas (katram posmam apakšā labajā

pusē ir tekošais numurs) un ievietot skrūvspīlēs, kur
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tie nospiedīsies gludi. To vislabāk izdarīt_ vakara,

lai grāmata pa nakti varētu palikt skrūvspīlēs. Spī-

lēs var likt vairākas grāmatas reize, tikai tad starp

grāmatām jāliek dēlīšu ;

Pirms iespīlēšanas grāmatas jānolīdzina, uzsitot

ar muguru un augšgalu uz galda. Tas jāatkārto tik

ilgi, līdz posmu muguras un augšgali iztaisa taisnas

virsmas. Pēc tam grāmatas novieto skrūvspīlēs.

Rokas skrūvspīles pagatavo no koka. Tās sa-

stāv no divām dalām, kas savienotas lielām koka

skrūvēm. Lai skrūves varētu cietāki piegriezt, lieto

īpašu koka skrūvju griežamo. Spīļu apakšējā dala

ir cieti ar skrūvēm savienota, augšējā pēc vajadzības

paceļama.

Zīm. 1 Skrūvspīles ar skrūvju griežamo.

Skrūvspīles noliek uz galda tā, lai tās iztaisītu

ar galda priekšmalu taisnu leņķi, ar kreiso roku sā-

tiem dēlīšus ar grāmatām, bet ar labo pacel skrūv-

soīlu augšdaļu. Kad grāmata novietota skrūvspīļu

vidū, piegriež pārmaiņus vienu un otru skrūvi, pie
tam stingri jāraugās, lai grāmata dabūtu vienlīdzīgu
spiedienu To viegli novērot no spīļu galiem: ja gali
vienādi plati, grāmata vienlīdzīgi piespiesta. (Skat.
25. lpp) Grāmatai katrā ziņā jāpaliek skrūvspīlēs
vairākas stundas.
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Aizsarglapas.

Aizsarglapu uzdevums ir sargāt grāmatas pirmo

un pēdējo posmu, apklāt vāka iekšpusi un savienot

grāmatu ar vāku. Aizsarglapām var pēc patikas lie-

tot baltu vai krāsainu papīru. Pārdošanā ir arī raibs

aizsargpapīrs. Aizsarglapas pagatavo šādi: nogriež
papīra gabalu, kam viena mala grāmatas augstumā,

bet otra 2V2 grāmatas platumus. Papīram ieloca dalu
grāmatas platumā ar V2cm uzviju. Paliks pāri vēl

viena tikpat liela dala ar atlikumu. Atlikums jāuzliec
pirmajai lapai virsū, bet trīskārtīgā mala 4—5 mm

platumā jāieliec uz veselās lapas pusi. Šādas aiz-

sarglapas jāpagatavo divas: vienas ielokā nāks pir-
mais, otras aizsarglapas ielokā — pēdējais grāmatas

Zīm. 2. Divkāršas aizsarglapas.

posms. Šādas aizsarglapas, sastāvošas no 2V2 lapām

katra, sauc par divkāršām aizsarglapām. Pie šaurās

lapiņas pielīmēs vākus, pirmā veselā lapa apklās
vāka iekšpusi, otra veselā lapa paliks brīva.

Vienkāršās aizsarglapas pagatavo tāpat kā div-

kāršās, tikai papīra gabals tad ņemams IV2 grāmatas

platumā; protams, tad grāmatai brīvas lapas nebūs.

Ja grib papīru sevišķi taupīt, tad šaurās aizsarg-

lapu daļas var no lieka pielīmēt, ņemot šim nolūkam

stiprāku aprakstītu vai citādi nederīgu papīru.

Grāmatas šūšana.

Grāmatas atsevišķie posmi jāsašuj vienā veselā

grāmatā. Šūšanas veidi ir vairāki. No tiem minē-

sim:
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1) burtnīcu šūšanu,

2) šūšanu pie lentītēm un

3) šūšanu pie aukliņām.

Pēdējā laikā sāk stipri izplatīties šūšana pie len-

tītēm, jo tā ir vienkāršāka un parocīgāka par šūšanu

pie aukliņām. Pie lentītēm šūtas grāmatas ir arī iz-

turīgākas. Nereti jāiesien grāmata, kas sastāv no

viena vienīga posma, tādēļ arī burtnīcu šūšana jā-

Zīm. 3. Burtnīcas šūšana.

Apskatīsim katru grāmatu šūšanas veidu atse
viški.

Burtnīcu šūšana ir vienkāršākais grā-
matu šūšanas veids, — jāsašuj ar vai bez vāka viens
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vienīgs posms. Par vāku ņem parasti biezāku krā-

sainu papīru. Pati šūšana notiek šādi: adatu ar diegu

dur posma vidū no iekšpuses uz āru, tad 3 cm no

posma augšgala dur uz iekšu, velk pāri uz otru galu,
3 cm attālumā no apakšgala dur uz āru un pēdīgi
pirmajā caurumā atkal uz iekšu. Pēdējais dūriens no

āra uz iekšu jāizdara tā, lai vidus diegs paliktu starp
abiem galiem, kurus tad sasien un nogriež. Burtnī-

cām uz muguras mēdz uzlīmēt krāsainas papīra strē-

melītes, lai apsegtu diegus.

i ■ i—> r-i o C 3 1 1

Iedalījums 2, 3 un 4 lentītēm.

šūšanu pie lentītēm parasti gan izdara

uz sevišķiem šujamiem stāviņiem, bet pēdējie nav

nepieciešami un bez tiem var gluži labi iztikt.

Zīm. 4. Grāmata sagatavota šūšanai.

Uz galda sev priekša noliek dēlīti, bet uz ta

iesienamo grāmatu tā, lai grāmatas mugura atrastos



līdz ar dēlīša priekšmalu. Uz grāmatas muguras

apm. IV2—2 cm attālumā no galiem novelk pa svī-

trai. Starp šīm svītrām mazām grāmatām nāk divas

lentītes, vidējām trīs, bet lielām četras un pat vairāk

lentītes. Lentītēm jābūt stiprām, krustā austām,

l—2 cm platām un 10—15 cm garām, skatoties pēc

grāmatas lieluma un biezuma.

Lentītes piestiprina pie dēlīša priekšmalas ar

spraužamajām nagliņām tā, lai drusku varētu pa-

liekt zem dēlīša, kā tas redzams klātpieliktā zīmē-

jumā.
Nu varēs sākties pati šūšana. Grāmata jāno-

liek uz galda ar pēdējo posmu uz augšu. Visi posmi
būs ačgārnā kārtībā ar pirmo posmu apakšā. Posmu

mugurām jāatrodas pret sējēju. Strādājot katru at-

sevišķu posmu satver augšgalā ar kreiso roku. pie

Zīm. 5. Grāmatas šūšana bez stāviņiem.

kam rādītāja pirksts nāk posma vidū, īkšķis apakšā,
bet vidējais pirksts — augšā. Paceļot posmu gaisā

apgriež apkārt, pirkstu stāvokli nemainot, tā kā grā-

matas augšgals, kas agrāk atradās uz labo, tagad at-

rodas uz kreiso pusi.
Šūšana jāsāk ar pēdējo posmu. Kad tas līdz ar

aizsarglapām pie lentītēm pielikts, dur vispirms la-

bajā atzīmē (IV2—2 cm no labā gala) no āra* uz

13
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iekšu, satver adatu kreisa roka, kas atrodas posma

vidū (skat. zīm.), dur Pa labi no pirmās lentītes uz

Zīm. 6. un 7. Pārmaiņus šūšana.

aru, ar labo roku dur adatu atkal pa kreisi no len-

tītes uz iekšu, pāriet pie otras lentītes, dur pa labi

no tās uz āru, tad pa kreisi uz iekšu un pēdīgi pa

kreiso atzīmi uz āru. Diegu savelk, lai posms labāki

piegultos lentītēm. Šim posmam seko nākošais, kuru

no kreisās puses uz labo piediedz gluži tāpat kā

pirmo. Kad otrs posms piediegts, diegu savelk (to-

mēr ne par daudz, lai nesaplēstu papīru) uini sasien ar

diega galu pirmajā posmā. Pie trešā un nākošiem

posmiem diega galus aizver aiz piešūtā posma. Tā

diedz posmu pakaļ posmam līdz pēdējam, kas ir grā-

matas pirmais jeb tituļposms. To tāpat piešuj, ka

apakšējo, tikai aizsarglapas tagad nāk uz augšu. Pie-

šūto posmu muguras laiku pa laikam nogludina ar

gludināmo spieķīti. Pēdējā vietu labi izpilda vecas

zobu sukas kaula vai raga rokturis. Muguras jāno-

gludina, lai tās nepaliktu par biezām, un, ja ar no-

gludināšanu vien nepietiek, viegli jānodauza ar

veseri.

Šūšana pie trim un vairāk lentītēm norit tādā

pat kārtībā.

Augšā minēto šūšanas veidu visvairāk lieto.

Viņu sauc par „cauršūšanu". Ja grib, lai šūšana

veiktos ātrāk, tad jārīkojas citādi, jāšuj „pārmaiņus",



t. i. divi posmi reizē. Šo šūšanas veidu parasti lieto

pie biezām, bet uz plāna papīra iespiestām grāma-

tām, lai mugura neiznāktu par biezu. Divus pirmos

un divus pēdējos posmus šuj kā aizrādīts pie „caur-

šūšanas", ar pārējiem rīkojas citādi:

Adatu dur trešā posma labajā atzīmē, izvelk pa

labi no pirmās lentītes, vem ceturto posmu, dur pa

kreisi no pirmās lentītes un izvelk pa labi no otrās

lentītes, dur trešajā posmā pa kreisi no otrās lentī-

tes un izvelk pa labi no trešās lentītes, dur ceturtajā
posmā pa kreisi no trešās lentītes •un izvelk pēdējā
atzīmē. Pie nākošiem posmiem atkārtojas tas pats
tikai ačgārnā kārtībā.

Aizrādīšu vēl uz vienu „Dārmaiņus" šūšanas pa-

ņēmienu. Kad pirmais (patiesībā grāmatas pēdējais)
posms ar aizsarglapu piešūts, piešuj trupat arī otru

posmu, tad dur adatu trešā posma labajā atzīmē un

izvelk pie pirmās lentītes, tad ņem'cetirto posmu,

dur pie pirmās lentītes kreisajā pusē, piešuj pie otrās

lentīte_s un izvelk pie trešās lentītes labajā pusē, dur
trešajā posmā pie trešās lentītes kreisajā pusē un iz-

veikta kreiso_ atzīmi. Pēc šī paņēmiena strādājot
atkrīt vienreizēja posma mainīšana, kādēļ darbs ve-

das drusku ātrāki.

Pārmaiņus šujot piešuj divus posmus reizē; tā

diviem posmiem izlieto tikpat daudz diega, cik pa-
rasti— vienam, caur ko pie biezām grāmatām iz-

sargājas no pārliecīgi biezām mugurām. Tomēr jā-
saka, ka viegli biezāka mugura ir ne

tikai veļama, bet tieši nepieciešama.

Vel jāpiezīmē, ka pie divām lentītēm nevar pār-

maiņus" šut.

Tādiem, kas velētos iegadāties vai paši pagata-
vot šujamos staviņus, derēs iepazīties ar tiem tuvāk.

Nelielam
_

dēlītim priekšmalā izzāģēts gabals,

kūju uz eņģītēm var atvērt un aizvērt. Dēla priekš-
stūros '\x divi koka stabiņi ar skrūvvītnēm. Uz tām

gul šķērskoks, kuru ar skrūvju palīdzību var pacelt
uti nolaist. Šķērskokam ir sprauga, kas ierīkota ar

15
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tādu aprēķinu, lai atrastos taisni virs spraugas dēlīti.

Abas spraugas ir lentīšu uzvilkšanai un sakārtošanai.

Lentīšu apakšgalos izdur cauri nagliņas vai koka ta-

pinās un ievieto dēla spraugā tā, lai tās paliek zem

dēla. Lentīšu augšgalus iesien sevišķos kāsīšos, kas

brīvi staigā šķērskoka spraugā. Šķērskoku ar

skrūvju palīdzību paceļ uz augšu un tā novelk lentī-

tes stingri.

Šujamos stāviņus var katrs pats sev pagatavot.
Skrūvju vietā var taisīt gludus kokus ar caurumi-

ņiem, kuros iebāž tapiņas, lai šķērskoks neslīdētu uz

leju. Izzāgējuma vietā arī var taisīt vienkāršu

spraugu, tikai jāraugās, lai spraugas būtu tieši viena

zem otras.

Zīm. 8 Grāmatu šujamie stāviņi.

Uz šujamiem stāviņiem var sašūt vairākas grā-

matas vienu uz otras, protams, visām grāmatām tad

jābūt ar vienādu lentīšu skaitu un to attālumu, kā arī

pēc lieluma jābūt daudzmaz vienādām.

Šūšanai pie aukliņām grāmata pdrms

jāierobo. Pirmo un pēdējo posmu noliek pie malas,

jo tos nedrīkst ierobot. Pārējos posmus vēl reiz



A. Gulbis. Grāmatu siešana.

nolīdzina, uzsitot ar mugurām un augšgaliem uz

galda, ieliek starp diviem dēlīšiem ar tādu aprēķinu,

lai muguras apm. 1 cm stāvētu no dēlīšiem ārā un

novieto skrūvspīlēs. Tagad uz grāmatas muguras

apzīmē robu vietas. No augšgala, tāpat arī no apakš-

gala, apm. IV2—2 cm attālumā novelk pa svītrai.

Apzīmētajās vietās muguru iezāģē tik dziļi, līdz vi-

sas lapas pārgrieztas. Starp šiem pirmajiem robiem

mazām grāmatām nāk divi robi, lielākām — trīs,

četri un vairāk. Šais robos nīāks aukliņas, tādēļ
tiem jābūt platākiem. To panāk zāģi pie zāģēšanas,
pagrozot uz vienu otru pusi jeb robu vienkārši pa-

plēš lielāku ar gludināmo spieķīti. Robi ir pareizi,

ja viņos ieliktas aukliņas mazliet stāv no tiem ārā.

Grāmatas šūšana uz pašgatavotiem stāviņiem.

Ja šūšanai lieto stāviņus, uz tiem lentīšu vietā

var uzstiept aukliņas. Kādu no izzāģētajiem po-
smiem pieliek ar muguru pie aukliņām, pēdējās tik-

mēr bīda uz vienu, otru pusi, līdz tās nāk robu vietās.

17



Šūšanu atkal iesāk ar pēdējo posmu. Tā kā šis

posms netiek līdz iezāģēts, tad ir nepieciešami uz

viņa atziniet robu vietas. Pēdējo pasmu līdz ar aiz-

sarglapām pieliek pie aukliņām tā, lai šaurā lapiņa
nāktu uz leju, bet ieloks ar pēdējo posmu — uz

augšu. Pēc tam ņem nākošo grāmatas posmu un

kopīgi ar jau uzlikto novieto robus pret aukliņām,

apzīmē uz ieloka robu vietas un atliek otru posmu

atpakaļ.

Ja grāmata diedzama pie trim auklām, tad rīko-

jas šādi:

Kad pēdējais posms ar aizsarglapām pie aukli-

ņām pareizi pielikts, dur vispirms labā (šaurā, pie

kura aukliņas nav) roba vietā no āra uz iekšu, dur

pa labi no pirmās aukliņas uz āru, ar labo roku dur

adatu atkal pa kreisi no aukliņas uz iekšu-, pāriet pie

nākošās aukliņas, dur pa labi no tās uz āru, tad

Zīm. 9. Grāmatu šūšana pie aukliņām.

pa kreisi uz iekšu, pāriet pie trešās aukliņas, dur pa
labi uz aru, pa kreisi uz iekšu uiti beidzot pa pēdējā
(šaurā) roba vietu uz āru. Tāpat piešuj visus grā-

matas posmus.

Arī „parmaiņus
v

šūšana pie aukliņām maz ko

atšķiras no šūšanas pie lentītēm.

18
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Kad grāmata sašūta, to noņem no dēlīša vai stā-

viņiem. Grāmatai katrā pusē atstāj 3—4 cm garus

lentīšu vai auklu galus. Ja ir iesietas vairākas grā-

matas kopā, tās visnirms atdala, —
izvelk tik tālu

vienu no otras, lai starp tām būtu 6—B cm lentas.

Grāmatas jāizvelk uzmanīgi, lai lentīti neizvilktu pa-

visam no grāmatas. Lentītes starp grāmatām pār-

griež.

Līmes un klīstera pagatavošana.

Tālākiem grāmatsiešanas darbiem būs vajadzīga
līme un klīsteris, tādēļ jāiepazīstas ar to pagatavo-

šanu.

Līmi vāra īpašā līmes katliņā jeb pareizāki

sakot divos katliņos. Lielākais no tiem pastāvīgi

pildīts ar ūdeni, mazākais nāk pirmajā iekšā, tā tad

atrodas ūdenī. Mazākajā katliņā iemet sasmalcinā-

tas līmes gabaliņus un aplej ar aukstu ūdeni. Kad

līme 3—4 stundas mirkusi, to var vārīt. Lieko ūdeni

nolej un katliņu ar līmi novieto lielākajā katliņā, kurā

jau-iepriekš ielej karstu ūdeni, lai līme ātrāki šķīstu.
Visu to oiiovieto uz lēnas uguns un vāra, līmi laiku pa
laikam apmaisot. Apmēram pēc pusstundas* līme būs

pārvērtusies lipīgā šķidrumā. Ja vārot uguns ir par

stipru, līme viegli puto, ceļas uz augšu un iet pāri,
tādēļ neder katliņu vairāk piepildīt, kā līdz pusei.
Neder arī mazo katliņu bez lielā likt uz uguns, līme

piedegs, izplatīs nepatīkamu smaku un zaudēs arī

savas labās īpašības.

Grāmatsiešanai lieto šķidrāku līmi nekā gald-
nieku darbiem. Kamēr līmi lieto, tai jābūt siltai, tā-

dēļ tā laiku pa laikam jāuzsilda. No vairākkārtīgas
sildīšanas līme sabiezēs un tai būs jāpielej pa druskai

ūdens. Atdziestot līme kļūst par želatīnam līdzīgu
masu, kas līdz nākošai lietošanai paliek katliņā, lai

vajadzības brīdī atkal varētu uzsildīt. Vārot vai sil-

dot līmi nedrīkst katliņā atstāt otas, tās var viegli

sabojāties un sabojāt arī līmi.
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Klīsteris. Kādā traukā kviešu stērķeles ar

ūdeni sajauc par biezu masu. Šai masā lej verdošu

ūdeni, pie kam ar labo roku lej, bet ar kreiso klīstera

masu maisa ar koka karoti. Vēl labāki ir, ja šo darbu

dara divi cilvēki, — viens lej, otrs maisa, līdz klī-

steris kļūst pietiekoši šķidrs un viegli tek no karo-
tes. Atdziestot klīsteris kļūst biezāks. Udeņa pie-
liešanai jānotiek bez pārtraukuma, lai klīsteris ne-

paliktu gabalains. Kad klīsteris atdzisis, tas ir ga-

tavs lietošanai. No ieskābšanas to pasargā, ja pie-

jauc nedaudz pulverizēta alauna vai terpentīna

(1 tējkaroti uz ¥2 mārc. klīstera).
Labs un lēts materiāls klīstera pagatavošanai

ir rudzu, vai kviešu bīdelēti milti. Miltus aplej ar

verdošu ūdeni, pēc kam vēl drusku pavāra, krietni

maisot.

Tāļākā grāmatas apstrādāšana.

leloka pielīmē š a n a. Grāmatā starp

pirmo un otru posmu un starp pēdējo un priekš-

pēdējo posmu atrodas pa aizsarglapas ielokam; Tie

jāpielīmē., Grāmatu noliek sev priekšā ar muguru
pie galda malas, atver pirmo posmu un ļauj tam

brīvi nokarāties uz leju. leloka virspusi viegli no-

Zīm. 10. Aizsargs.

ziež ar klīsteri. Klīsteri var uzziest ar pirkstu, ti-

kai jāraugās, lai tā neuzziestu par daudz, jo tad tas

spiedīsies no ieloka ārā un salīmēs lapas. Grāmatu

apgriež uz otru pusi un otru ieloku apstrādā tāpat
ka pirmo. Tā tad ielokipielīmējamiuz grā-
matas vidu. Nākošais darbs ir

Auklu i z_p lucina š a n a. Ja grāmata šūta

pie aukliņām, tās tagad atrisina un izplucina. Lai
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grāmatu nesabojātu, pie plucināšanas lieto sevišķu

aizsargu. Tas ir v5—6 cm plats un ap 30 cm garš
skārda gabals ar robiem sānos auklas uztveršanai.

Atrisināto auklas gaJu ierjem robā un tikmēr ar nazi

plucina, līdz tas izirst šķiedrās. Protams, arī bez

aizsarga uzmanīgi rīkojoties var auklas izplucināt

grāmatu nesabojājot.

Muguras labošana. Pirms strādā tālāk,
jāpārliecinās vai grāmatas mugurai vajadzīgais bie-

zums. Ja izrādītos, ka mugura par biezu, tad tā jā-
apstrādā tikmēr ar veseri, līdz kļūst plānāka. Grā-

matu iespiež skrūvspīlēs, lai mugurastāvētu labu ga-

balu no tām ārā un būtu viegli apstrādājama. Jāuz-

Ieloka pielīmēšana.

mana, lai ar veseri sitot posmu muguras nesasistu

čupa, bet tas stāvētu taisni viena virs otras. Ja mu-

gura nemaz nav par grāmatu biezāka vai tikko ma-

nāmi biezāka, kas nak priekšā, ja šūšanai lieto ļoti
smalku diegu, tad labs padoms dārgs. Labākais gan
būs tadu grāmatu izārdīt un šūt no jauna ar rupjāku



diegu. Lai no tādām nepatikšanām izsargātos, pie

šūšanas laiku pa laikam jāpārliecinās, vai muguraarī

kļūst biezāka par grāmatu vai nē. Pēdējā gadījuma
šūšana jāturpina ar rupjāku diegu un jānobeidz atkal

ar smalko, pie tam beigās ar smalko diegu šujami tik

pat daudz posmi, cik ar to pašu diegu šūti grāmatas
sākumā. Tas tāpēc vajadzīgs, lai pie muguras no-

apaļošanas varētu dabūt pareizu apaļumu.

Lentīšu pielīmē š a n a. Lentīšu galus
derēs tūliņ pielīmēt. Tos pēc kārtas ieslīpi nogriež

3—5 cm garuma, ieziež iar klīsteri, uzlīmē uz aiz-

sarglapām un nogludina ar gludināmo spieķīti. Ja

grāmata sieta pie aukliņām un aukliņu gali izpluci-

nāti, tos starveidīgi pielīmē un nogludina. No pie-

līmētajām aukliņām drīkst palikt pāri tikko manāmi

paaugstinājumi. Lentīšu pielīmēšanu var izdarīt arī

reizē ar vāku pielīmēšanu (sk. 34. 1. p.).

Mv g uras līmēš a n a. Grāmatai, kuras at-

sevišķie posmi jau savienoti, ar muguras līmēšanu

piedod vajadzīgo stingrumu. Grāmatu atkal nolīdzina.

Muguras līmēšana.

22
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uzsitot ar muguru un augšgalu uz galda, un novieto

tā starp diviem dēlīšiem, lai dēlīšu malasar grāmatas

muguru būtu vienā līnijā. Dēlīšus ar grāmatu noliek

uz galda malas, vislabākais, lai tie drusku stāvētu

galda malai pāri, tad pēdējo nenotrieps ar līmi. Ja

aukliņas vēl nebūtu pielīmētas, tam jāatrodas starp

grāmatu un dēlīšiem, jo tās nekādā ziņā nedrīkst no-

triept ar līmi. Līme nedrīkst būt ne par šķidru, ne

par biezu un tai der pieliet drusku glicerima, lai nolī-

mētā mugura ilgāki stāvot pardaudz nesakalstu, bet

paliktu lokana. Grāmatu piespiež ar kreiso roku.

Otu iemērc siltajā līmē un noziež grāmatas muguru.

Pēc tam labajā roka saņem veseri (kreisā roka pa-

liek savā vietā) un ar tā aso galu tikmēr berzē

nolīmēto muguru, līdz līme labi iespiežas posmu star-

pās. Lieko līmi noslauka, grāmatu cieši saspiežot,

pēc kam to izņem no dēlīšiem un noliek pie malas

žūšanai. Nekādā ziņā šādu grāmatu nedrīkst iespīlēt

skrūvspīlēs.

Priekšmalas apgriešana.

Lai grāmatai piedotu glītāku izskatu un lapas

būtu vieglāki šķiramas, grāmatu apgriež. Šis darbs

loti svarīgs un pie viņa jāķeras ar lielāko nopietnību,

jo no viņa labas izdošanās lielā mērā atkarājas iesie-

namās grāmatas glītums. Apgriešanu sāk ar grā-

matas priekšmalu. Gali būs apgriežami tikai pēc mu-

guras galīgas apstrādāšianas.
Pie apgriešanas jāievēro, ka grām a tu ne-

drīkst bez vajadzības padarīt ma-

zāku, tādēļ tā apgriežama pēc iespē-

jas maz. Jo lielāka būs baltā mala ap iespiesto

tekstu, jo glītāka tāda grāmata izskatīsies. Tomēr arī

jāraugās uz to, lai nazis pēc iespējas skārtu visas

lapas.
Griezienam jāiznāk vienādam un līdzteku grā-

matas mugurai, tādēļ grieziena vietu derēs jau

iepriekš apzīmēt uz grāmatas aizsarglapas. Izmēri
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grāmatas šaurākās lapas un viņu platumu divās vie-

tās atzīmē uz aizsarglapas. Punktus savieno ar taisnu

līniju. Pa šo līniju grāmatas priekšmala apgriežama.
Kas attiecas uz pašu apgriešanu, tad tā izdarāma

dažādiem līdzekļiem, sākot ar nazi (ja grāmata nav

bieza), apgriežamo ēveli un, pēdīgi, ar sevišķu ap-

griežamo mašīnu. Visgrūtāki ir grāmatu apgriezt ar

nazi un pie tam dabūt gludu, vienādu griezumu. Na-

zim jābūt ļoti asam, tas jātura taisni, bet grāmata no

augšas ar dzelzs līnijālu stingri piespiežama, lai neiz-

kustētos no vietas. Apgriešana ar nazi iet īlēnām un

vispār ir grūta un neērta. Tomēr plānākas grāma-

tas, daudz maz ievingrinoties, varēs arī tā pietiekoši
labi apgriezt.

Darbs labāki sokas ar apgriežamo ēveli un

ievingrinoties griezums nebūs sliktāks par apgrieža-
mās mašīnas griezumu.

Apgriežamās ēveles uzbūve īsumā šāda: Divas

planciuas, savienotas ar koka skrūvi, lai tās varētu

vienu otrai tuvināt un attālināt. Pie vienas planciņas
piestiprināts nazis. Tas gul sevišķā dobumā un no-

stiprināts ar dzelzs skrūvi.

Zīm. 11. Apgriežamā ēvele.

Kādas 'no parastajām skrūvspīlēm derēs pār-
vērst par (apgriežamām skrūvspīlēm, piestiprinot pie

skrūvspīļu apakšējās planciņas līkstiņu, kā tas re-

dzams zīm. 1. Līkstiņas uzdevums ir vadīt apgrie-

žamo ēveli.
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Kad grieziena vieta apzīmēta, grāmatu uzliek uz

dēlīša un ievieto apgriežamās skrūvspīlēs tā, lai tā

dala, kas jānogriež, stāvētu no skrūvspīlēm ārā.

Pirms stājas pie griešanas, jāpārbauda naža asmens.

Tikai ar asu nazi dabūs gludu griezumu, bet neass

mazis izplesīs_ lapas ar gabalu un padarīs grāmatu
neglītu. Tādēļ apgriežamās ēveles nazim

jābūt asam.

Grāmatas apgriešana.
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Kad nu viss griešanai sagatavots, skrūvspīles ar

cieti iespīlēto grāmatu noliek ar vienu galu uz grīdas
(ja spīles īsas, tad uz sola) un otru galu atspiež pret

krūtīm. Apgriežamo ēveli saņem ar labo roku aiz

roktura, bet ar kreiso aiz brīvā skrūves gala un no-

vieto uz skrūvspīlēm virs grāmatas tā, lai ēveles

kreisā planciņa nāktu aiz skrūvspīļu līkstiņias. Grozot

skrūvi uz vienu un otru pusi, varēs nazi grāmatai

tuvināt vai attālināt no tās. Kad nazis jau atradīsies

pie pašas grāmatas, ēvelei jāliek viegli slīdēt gar spī-

lēm uz augšu un uz leju; tai pašā laikā ēveles skrūve

jāgriež cieti, lai nazis pamazām grieztos grāmatā.

Griežot neder steigties, bet, ēveli vienmērīgi kustinot,

nazim jāļauj aizskārt tikai dažas grāmatas lapas.

Piegriežot skrūvi par daudz, nazis iespiedīsies grā-
matā par dziļu un izplēsīs lapās robus.

Visā grāmatsiešanas darbā apgriešana ir visgrū-

tākais darbs, kas prasa daudz uzmanības un pietie-
košu ievingrināšanos. Neievērojot visu augšā sacīto,

ne tikai nav iespējams grāmatu pareizi un glīti ap-

griezt, bet to ir viegli pavisam sabojāt un padarīt

nelietojamu. Tādēļ pirms ķeras pie derīgu grāmatu

apgriešanas, ieteicams pamēģināt ies griešanā pie ve-

cām, nevērtīgām grāmatām. Ja ir apgriežamas vai-

rākas plānas, viena lieluma grāmatas, tad tās va-

rēs apgriezt reizē, tomēr iesācējam neieteicu ķer-
ties pie tādiem mēģinājumiem pirms tas nav ievingri-
nājies vienu grāmatu labi apgriezt.

Apgrieztās grāmatas malas noberzē papīra atlie-

kām, grāmatu izņem no spīlēm un ķeras pie grāmatas

muguras tālākas apstrādāšanas.

Muguras apstrādāšana.

Muguras noapalošana. Noapaļojot mu-

guru, noapalojas arī priekšmalas griezums, kas grā-

matai nāk tikai par labu. Pie noapalošanas jāraugās,
lai grāmata dabūtu glītu, vienādu apaļumu. Grā-

matas muguru noziež ar klīsteri, lai atmiekšķētu līmi
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un noliek uz gaida_ ar priekšmalu sev pretim. Kreiso

roku uzliek uz grāmatas, kā tas zīmējumā redzams.

Zīm. 12. Muguras noapaļošana.

Ar četriem pirkstiem piespiež grāmatu un tas

virsu viegli velk sev klāt, bet ar īkšķi satura grā-
matas priekšmalu. Labajā rokā saņem dzelzs veseri

un ar tā plakano galu viegli sit pa muguras šķautni.

Stipri sitot var viegli gadīties, ka posmi atdalās viens

no otra, tad nav ko domāt priekšmalā dabūt vie-

nādu apaļumu, tas būs stipri nevienāds — lēcieniem.

Kad mugura no vienas puses sāk jau noapaloties.

Zini. 13. Pareizi noapaļota grāmata.

grāmatu apgriež un apstrādā tāpat arī no otras pu-

ses, tad apgriež atkal un atkal, līdz grāmatas mugura

dabūjusi vajadzīgo apaļumu. Apaļums skaitās par

pietiekošu, ja iztaisa trešo daļu no riņķu līnijas vai

drusku mazāk par pusi no tās. Par daudz noapaļota
grāmata zaudē no sava glītā izskata.

Ja grāmata iesieta neatgriezta, tad pirms mu-

guras noapalošauas tā jāatgriež, jo citādi mugura iz-
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veidosies nevienādi: augšgala ta bus mazāk apaļa
nekā apakšgalā.

Muguras galīgā apstrādāšana. Kad

mugura noapaļota, kas daudz maz ievingrinoties vei-

cas loti ātri, varēs ķerties pie viņas galīgas apstrādā-
šanas. Grāmatu novieto starp diviem gludiem dēlī-

šiem tā, lai mugura būtu no tiem tikdaudz ārā, cik

bieza grāmatas vākiem nodomātā pape. Šaurā ma-

liņa starp muguru un dēlīti nekādā ziņā nedrīkst būt

platāka par 2—2V2 mm. Darbs jāpadara ar sevišķu

rūpību. Kad grāmatai vienā pusē pareizā attālumā

dēlītis pielikts, grāmatu uzmanīgi apgriež un pieliek
dēlīti arī otrā pusē. Lai dēlīši neizkustētos, grāmatas

aizsarglapas var mazliet saslapināt. Grāmatu ar dē-
līšiem novieto skrūvspīlēs. Ērtības labā dēlīši ar gra-

Zim. 14. Muguras apstrādāšanai iespīlēta grāmata.

mātas muguru var būt dažus centimetrus no spīlēm

ārā. Pirms spīles galīgi piegriež, jāpārliecinās vai

muguranav zaudējusi noapaļojumu un vai priekšmala
ir līdzteku ar dēlīšu malām. Pamanītās kļūdas jāiz-
labo, kamēr vēl tas iespējams. Tikai tad spīles pie-
griež galīgi un novieto uz galda ar grāmatas muguru

uz augšu. Muguru noziež ar klīsteri un apstrādā ar

dzelzs vesera aso galu, ierīvējot klīsteri krietni grā-
matas mugurā. Klīsteris sajauksies ar līmi un to at-

miekšķēs.
Nu varēs sākt grāmatai irz liek t muguru.

To_ izdara ar dzelzs vesera aso galu viegli sitot pa

grāmatas muguru. Darbs jāsāk no grāmatas vidus,
pēc kam pāriet uz grāmatas galiem; tas nav pada-
rāms pāris sitieniem un tam jānorit lēnām — pakāpe-
niski. Visvieglāki jāsit pa grāmatas vidējiem po-
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smiem. Sitienu uzdevums te nolīdzināt vēl palikušos
siešanas un noapalošanas nelīdzenumus. Stipri sitot

sasitīs posmus grumbās. Stiprāk jau varēs apstrādāt
3—5 malējos posmus. Šo posmu muguras ne tikai jā-
nolīdzina, bet arī jāpieliec pie dēlīša; pats par sevi

saprotams, ka dēlīšu malām jābūt taisnā leņķī.

Zīm. 15. Muguras uzliekšana.

Vēl reiz uzsveru, ka muguru nedrīkst

apstrādāt spēcīgiem vesera sitie-

niem, no kam grāmatā pie mugurasrodas grumbas.
Tas notiek arī ja ar veseri mugurai taisni uzsit, labāki

ļaut veserim ieslīpi krist uz muguras. Jau pie grā-

matas šūšanas darīju lasītājus uzmanīgus uz pareizu

Grāmatas muguras apstrādāšana.
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muguras biezumu, ■— mugura nedrīkst būt par daudz

bieza, bet viegli biezāka mugura ne tikai vēlama, bet

tieši nepieciešama. Grāmatas ar ļoti biezām mugu-

rām dabū loti lielus uzliekumus, dēlīši grāmatu iespī-

lējot nestāv vietās, jo tiem pie muguras nav satura.

Arī grāmatām bez biezākas muguras grūti dabūt
labu uzliekumu.

Mugura ir pareizi uzliekta, ja grāmatas pirmie

posmi piegul dēlīša malai. Muguru vēl reiz noziež

ar klīsteri un krietni ierīvē ar vesera aso galu. Klī-

steris sajauksies ar līmi un būs izturīgāks, nekā līme

vai klīsteris atsevišķi. Lieko klīsteri noslauka pa-

pīra atliekās, muguru pārvelk vēl ar plānu līmes

kartiņu un apklāj ar plāna, bet izturīga papīra strēme-

līti (grāmatas biezumā un garumā). Laikrakstu pa-

pīrs šim nolūkam neder.

Pēc 10—12 stundām mugura būs galīgi izžuvusi

un grāmatu varēs no skrūvspīlēm izņemt. Vēl jāpie-

zīmē, ka muguras uzliekšanu var izdarīt vairākām

grāmatām reizē, atdalot tās skrūvspīlēs vienu no

otras dēlīšiem.

Grāmatas galu apgriešana.

Grāmatas augšgalu parasti apgriež drusku vai-

rāk nekā apakšgalu. Protams, tas nav. nepieciešami
un pie apgriešanas jāvadās no likuma: labāk ma-

zāk nekā vairāk. Apgriešanu izdara kā agrāk

minēts, bet tā kā galus apgriež pēc muguras noapalo-
šanas un uzliekšanas, tad jāparūpējas par to, lai grā-
matu ieskrūvējot spīlēs nesabojātu muguras uzlie-

kumus.

Pirms ķeras pie griešanas, jāapzīmē griezumu

vietas. Augš- un apakšgala griezieniem jāiet līdz-

teku un jābūt taisnā leņķī ar grāmatas priekšmalu un

muguru, citādi grāmata pēc apgriešanas būs greiza.
Lai no tā izsargātos, rīkojas šādi: pirmo grāmatas

aizsarglapu pieliec pie muguras uzliekuma un uz tās

ar īlenu atzīmē divus punktus, vienuaugšgala griezu-
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mam, otru apakšgala griezumam. Atverot aizsarg-
lapu, dabūjam četrus punktus: divus augšā, divus

apakšā. Punktus savieno līnijām; pa šīm līnijām grā-
matas galus apgriež. Lai nesabojātu muguras uzlie-

kumus, tais ieliek biezāku papi.
Pie griešanas jāuzmana, lai neizrautu grāmatas

stūros robus. Tas atgadās pie biezām grāmatām ar

mīkstu papīru. Uzmanīgi griežot varēs no robiem iz-

sargāties.

Pie vienkāršiem sējumiem varēs darbu padant
vienkāršāku un rīkoties drusku savādāki, nekā augšā
sacīts. Pēc priekšmalas nogriešanas muguru tikai

noapaļos, bet viņas uzliekšanu atliks pēc augšgala un

apakšgala nogriešanas. Šāda darba kārtība ir paro-

cīga, jo nav jābaidās no muguras uzliekuma sabo-

jāšanas.

Griezumu krāsošana un izgrezno-
šana.

Griezumus nokrāso, lai grāmatai piedotu skai-

stāku izskatu, lai putekli tik viegli neiespiestos starp

lapām un lai griezumus pieskaņotu grāmatas vāku

papīram. Griezumu dabīgā baltā krāsa izskatās loti

glīti, tomēr tā nav pastāvīga, jo grāmatu bieži lietojot
griezumi kļūst netīri. Še minēšu tikai tādus griezumu
krāsošanas veidus, kas sava lētuma un vienkāršības

dēļ katram viegli pieejami, tie ir: 1) krāsošana

vienā krāsā un 2) rasināšana.

Krāsošanai vienā krāsā visvairāk lieto

dzeltēnu, zaļu. zilu vai sarkanu krāsu, bet krāsas var

arī jaukt un pilnīgi pieskaņot iesienamam materiālam.
Ja grāmatas aizsarglapas pagatavotas no krāsaina

papīra, tad griezumu derēs saskaņot ar to, ja no

balta vai raiba papīra, tad griezums jāsaskaņo ar

vāku un muguru.

Krasu sagatavo ūdenī ar nedaudz gumiarabika
vai želatīna. Krāsošanai neder bieza krāsa, jo tāda



izžūstot lūp no griezuma nost. Uz galda malas starp

diviem dēlīšiem novietotu grāmatu piespiež ar roku

(var arī spīlēs ieskrūvēt) un ar mīkstu krāsā iemērktu

otu sāk griezumu no vidus apklāt ar krāsu. Ja krāsa

nav pietiekoši bieza, griezumus krāso vairākas rei-

zes. Kad tie nožuvuši, tos krietni noberzē ar no-

vaskotu linu lupatiņu, lai griezumiem piedotu mir-

dzumu. Ar to darbs būtu padarīts. Skolās pēc krā-

sām nebūs tālu jāmeklē, jo griezumus var arī krāsot

ūdens krāsām (akvareļu krāsām), kādas skolās lieto

zīmēšanas stundās.

Rasināšana ir loti glīts un viegls krāsošanas

veids. Rasināšanai der parastā skolas tinte. Grā-

matu iespīlē skrūvspīlēs starp dēlīšiem, ņem metāla

sietiņu, kāds redzams zīmējumā un tura virs grāma-

tas griezuma. Ar krāsā (tintē) iemērktu otu, drēbju

Zīm. 16. Rasināšanas sietiņš.

vai zobu suku pārvelk dažas reizes pār sietiņu, —

krāsa sīkiem pilieniem norasos griezumu. Lai raso-

jums būtu smalks un vienāds, ota nedrīkst būt krāsas

pilna; pirmos vilcienus labāk izdarīt kaut kur sāņis

un tikai nākošos laist virs grāmatas.

Bez minētā sietiņa var gluži labi iztikt. Man

viņa nepavisam nav un es izlīdzos citādi. Es nodrāžu

kociņu, iemērcu to tintē un velku pār vecas drēbju
sukas sariem. Suku turu virs grāmatas ar sariem

uz leju. Panākumi arī tā labi.

Glīti izskatās grāmatas griezumu plankumainie

rasojumi. Griezumus nirtus rosināšanas vietām no

bārsta mitrām smiltīm, zāģu skaidām v. t. t. Kad pēc

rasināšanas tos nopurina, viņu vietā uz griezuma re-
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dzami lielāki un mazāki balti laukumi. Uzliekot uz

griezuma pirms rasināšanas izgrieztas papīna la-

piņas, burtus, figūras, dabon rasojumā attiecīgus

baltus plankumus, tomēr tāds rasojums izskatās ne-

daiļš, bezgaršīgs un tādēļ nav ieteicams.

Par griezumu marmorēšanu, zeltīšanu un sudra-

bošanu, kas ir diezgan sarežģīti un prasa lielākus iz-

devumus, šeit nerunāsim un pāriesim pie turpmākiem

grāmatsiešanas darbiem.

Vēl jāpiezīmē, ka griezumus var krāsot arī tad,
kad grāmata jau pilnīgi iesieta, tikai tad vāku malas

jāapklāj papīra strēmelītēm, lai nenotrieptu ar krāsu

un nenorasinātu līdz.

Greznlentas. Labākiem sējumiem pēc grie-

zumu nokrāsošanas uzlīmē greznlentas, kas ne tikai

grāmatu grezno, bet arī piedod izturību tās mugurai

Zīm. 17. Pašpagatavota greznlenta.

Ja ir iespējams, tad vislabākais nopirkt gatavas
greznlentas. (Dabūjamas Izgl. Min. māc. līdzekļu no-

daļā, Rīgā, Kalpaka bulv. 2.) Tās ir glītas un ne-

maksa daudz. Kur tas nebūtu iespējams, tās jāmēģina
pagatavot pašam. Greznlentām ņem svītraina kat.ma

vai citas plānas drebēs strēmelīti apm. metru garu

un 3—4 cm platu. Drēbes strēmelīti izklāj uz dēļa
ar labo pusi uz apakšu, bet kreiso noziež ar klīsteri.

Gareniski_pār drēbes strēmelīti pārstiepj aukliņu, kas

sadala drebi_ divās daļās. Aukliņu novelk stingri un

galus nagliņām piestiprina pie dēļa. Mazāko strēme-

lītes pusi pārliek aukliņai pāri, pielīmē pie lielākās

puses un nogludina ar gludināmo spieķīti. Pēc izžū-

šanas greznlentas noņem no dēļa un no tām nogriež
divus gabaliņus muguras platumā. Tos pielīmē mv-

A, Gulbis. Grāmatu siešana. 3



guras augs- un apakšgalā tā, lai greznlentas mala ar

aukliņu viegli pārliektos pār griezumu. Ir labi, ja
greznlentas pielīmē jau muguru apstrādājot, pirms tā

ir aplīmēta ar papīra strēmelīti.

Papes vāku sagatavošana un

pielīmēšana.

Grāmatu vākiem vislabāki noder pelēkā pape,

kuru pagatavo no lupātām un papīra atkritumiem.

Dzeltenā salmu pape grāmatu siešanas darbiem ne-

der, jo tā viegli lūzt. Arī baltā koka pape aiz tā paša

iemesla nav lietojama. Brūno koka papi var lietot,
tomēr pirmā vietā stādāma pelēkā pape.

Kad kādai grāmatai izvēlas papi, tad arī viņas
biezums krīt svarā: biezākām grāmatām ņemama
biezāka pape un otrādi, jo plānāka iesienamā grā-

mata, jo plānāka var būt pape.

Uz izmeklētās papes ar zīmuļa un līnijāla palī-
dzību izzīmē vākus. Tiem jābūt grāmatas lielumā ar

2 cm uzviju garumā un platumā. Vākus no papes iz-

griež ar nazi, apakšā paliekot dēlīti, lai nesabojātu
galdu. Liels palīgs pie papes griešanas ir dzelzs līni-

jāls. Ja tāda nav, jāiztiek ar nazi vien. Pirmo reiz

ar naža galu velk pa apzīmēto līniju viegli un uzma-

nīgi, otrreiz nazi var piespiest stiprāki un vilkt dro-

šāki. Katrā ziņā viena no vāka garajām malām jā-

nogriež taisna un gluda, pārējo triju malu pareizums
šoreiz nav no svara, jo šīs malas tiks vēlāk galīgi
veidotas.

Nogrieztos papes vākus var dažādi pie grāmatas

piestiprināt. Pats vienkāršākais un visvairāk lieto-

tais paņēmiens ir šāds:

Grāmatu noliek uz galda ar priekšmalu sev pre-

tim, lentīšu galus vai izplucinātos auklu galus noziež

ar klīsteri un starveidīgi pielīmē (ja tie jau agrāk nav

pielīmēti) pie aizsarglapas šaurās maliņas, to tad no-

ziež visgarām ar klīsteri un uz tā uzliek sagatavotu
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papes vāku. No pareizas vāka uzlikšanas atkarāsies

grāmatas labā atvēršanās, t. i.vāku atverot tas ne-

cels lapas sev līdz. Lai to panāktu, vāks nekad

nav jāliek līdz pašam muguras v z 1 i e-

kurnam, bet vismaz divus papes bie-

zumus no tā. Uzlikto papi piespiež ar roku, grā-

matu apgriež uz otru pusi un līdzīgā kārtā piestiprina
arī otru papes vāku.

Var arī rīkoties citādi. Aizsarglapu šaurās lapi-

ņas noziež ar klīsteri un uz tām uzlīmē vākus, bet

lentītes vai izplucinātos auklu galus uzlīmē uz vā-"

kiem (zīm. 18.). Pielīmētos auklu galus rūpīgi noglu-
dina ar gludināmo spieķīti vai nolīdzina viegliem ve-

sera sitieniem. Pēdīgi vēl aukliņām pārlīmē pāri

papīra strēmelīti.

Zīm. 18.

Pielīmētās papes malas nedrīkst būt asas, tā-

dēļ pirms pielīmēšanas nogludināmas ar gludināmo
spieķīti. Grāmatu ar pielīmētiem vākiem novieto

starp dēlīšiem un iespīlē skrūvspīlēs, kur atstāj da-

žas stundas žūt.

Pēc izžūšanas grāmatas vākus galīgi izveido, t. i.
vākus apgriež tik garus un platus, kādiem tiem jā-
būt galīgi iesietā grāmatā. Pie šī darba vajadzīgs ass

nazis un sevišķs dzelzs līnijāls ar vienu uzliektu malu.
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(Dabūjams Izgl. Min. māc. līdzekļu nodaļā Rīgā, Kal-

paka bulv. Nr. 2.)
Vākus mēdz apgriezt tā, lai tie būtu par grā-

matu drusku lielāki, pie tam priekšpusē vāka maliņa

var būt drusku lielāka, nekā galos. Vākus apgriežot
grāmatu noliek sev priekšā uz dēlīša un starp vāku

un grāmatu ieliek līnijālu tā, lai grāmatas griezums

cieši iekļautos līnijāla uzliekumā. Ar kreiso roku sa-

tura grāmatu, bet ar labajā rokā saņemto nazi gar

līnijālu nogriež lieko papi vispirms grāmatas galos un

pēc tam priekšā.

Zīm. 19. Vāku izveidošana.

Priekšmalā papi apgriežot jāņem līnijāls ar bie-

zāku uzliekumu. Ja nebūtu šāda līnijāla ar uzliektām

malām, jāmēģina izlīdzēties citādi. Kad grāmata no-

likta uz galda, atver virsvāku, bet uz apakšējā vāka

novelk taisnas līnijas, galos apm. 3 mm no griezuma

un priekšmalā 4—5 mm no griezuma. Pa šīm līnijām
vākus apgriež. Lai pie tam nesalauzītu muguru,
zem apgriežamā vāka der palikt kādu biezāku dēlīti

(skatoties pēc grāmatas biezuma pat divus un vai-
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rak). Griezumu asas malas nogludina ar gludināmo

spieķīti.
Pirms pārejam pie grāmatas tālākas apstrādā-

šanas, man jāsaka, ka iesējumi var būt: pu šau-

ti c k 1 a, ja grāmatas mugura apvilkta ar audeklu vai

kaliko, bet pārējais ar papīru; audekla, ja visa

grāmata apvilkta ar audeklu; pusādas, ja tikai

mugura apvilkta ar ādu, un, pēdīgi, ādas. Vienkār-

šākais un lētākais no šiem sējumiem ir pirmais.

Cietās un vaļējās muguras.

Muguru sauc par cietu, ja tai drēbe vai āda

cieti pielīmēta klāt, vaļēju — ja drēbe vai āda

pielīmēta tikai muguras malās. Cieto muguru lieto

loti plānām vai mazvērtīgām grāmatām, visām pā-

rējām grāmatām jādod vaļēja mugura.

Muguras apvilkšanai parasti lieto tā saucamo

grāmatu kaliko. Tas ir glīts, izturīgs un samērā lēts

materiāls. Pārdošanā dabūjams kaliko daždažādās

krāsās un izstrādājumos. Kaliko pielīmēšanai lieto

galdnieku līmi. Tā nedrīkst būt ne par biezu, ne par

šķidru. Pie līmēšanas jāuzmanās, lai kaliko labo pusi
nenotecinātu vai nenopilinātu ar līmi, kas viegli var

notikt, ja otā par daudz līmes. Lieko līmi no otas

izspiež pie katliņa malas, bet paceļot groza, lai līme

nedabūtu nopilēt. Kaliko audums ir plāns un iztu-

rību viņam piedod fabrikas sagatavojums, ko ne-

drīkst sabojāt, jo tad audums zaudē savu glīto iz-

skatu. Sevišķi uzmanīgi jārīkojas ar pielīmētā kaliko

nogludināšanu. Vislabāki to izdarīt caur papīru ar

gludināmo spieķīti jeb, kaš vēl labāki, ar mīkstu

lupatiņu.
Ja grāmatas aplīmēšanai lieto audeklu, tad tanī

vispirms kreisajā pusē jāuzlīmē papīrs (avīžu papīru
noziež ar līmi un tamuzklāj virsū un piespiež au-

dekla gabaliņu), jo citādi audekls laidīs līmi cauri.

Aplīmēšanai lieto arī ādu, kas gan mazāk ietei-

cams, jo ada ir dārgāka par kaliko un arī grūtāki ap-
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strādājama. Ja nu tomēr lieto ādu, tad tā pirms lie-

tošanas jāpiegriež, t. i. ādas malas no kreisās puses

jānogriež plānākas. Grāmatas mugurai nogriezto
ādas gabaliņu izklāj uz gluda dēlīša vai loga rūts ga-

bala un ar asu nazi ieslīpi nogriež ādas biezās malas.

Jo biezāka āda, jo malias vairāk apgriežamas. Ja

āda sevišķi bieza, tad gabals viscaur no kreisās pu-

ses nogriežams plānāks. Nogriešana izdarāma loti

uzmanīgi, lai ādā neizgrieztu caurumus. Bet nu atpa-

kaļ pie sējumia ar cieto muguru.

No izvēlētā materiāla, teiksim kaliko, nogriež
gabalu, kas 2 cm par muguru garāks un 5—6 cm par

to platāks (muguras materiālu piegriež gareniski no

gabala), noziež kreiso pusi ar līmi un viegli uzliek

grāmatas mugurai (zīm. 20 ).
Kad mugura norīkota kaliko gabala vidū, kaliko

piespiež mugurai un vākiem, bet pēc tam rūpīgi no-

gludina ar gludināmo spieķīti. Pārpalikumu garumā

ieloca. Ar kreiso roku satura grāmatas lapas un

ļauj vākiem atkrist vajā. Aizsarglapas grāmatas ga-

los pie muguras abās pusēs drusku iegriež un grā-

matu no vākiem mazliet paceļ uz augšu. Ja līme uz

ielokiem jau sažuvusi, tos noziež no jauna un pielīmē

vāku iekšpusē un zem muguras, kā tas zīmējumā
redzams.

Zīm. 20. Grāmatas

mugurai pielikts

kaliko.

Zīm. 21. Muguras aplīmēšana.
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Gar muguras uzliekto malu (starp vāku un mu-

guru) der pāris reizes novilkt ar gludināmā spieķīša

galu un iespiest padziļu rievu, lai grāmata labāki at-

vērtos. Pēc tam grāmatu viegli iespīlē skrūvspīlēs,
kur atstāj pāris stundas žūt. Skrūvspīles nedrīkst

stipri piegriezt, lai mitrais kaliko netiktu par daudz

saspiests un nezaudētu izskatu.

Nepareizi piegrieztas skrūvspīles.

Vaļēja mugura sagadās vairāk pūļu, to-

ties grāmata ar tādu muguru izskatīsies labāki un

bus izturīgāka.



No plānas un lokanas papes vai burtnīcu vā-

kiem, kas, skatoties; pēc grāmatas biezuma, salī-

mēti divām vai vairākām kārtām, izgriež strēmelīti

iesienamās grāmatas muguras garumā un platumā.
Pēc šīs strēmelītes izgriež muguras apvilkšanai no-

lemto materiālu ar agrāk minēto uzviju 2 cm ga-

rumā un 5—6 cm platumā, t. i. garumā tikdaudz,
lai pietiktu ielokiem grāmatas galos un platumā par

tik, cik tālu ar to grib aplīmēt vākus.

Nu var stāties pie muguras apvilkšanas. Kā

jau sacīju, kaliko mugurai pielīmē ar līmi, ādu —

ar klīsteri, iepriekš ādas gabaliņu saslapinot ar

mitru lupatiņu. Mugurai nolemto kaliko vai ādas

gabaliņu, teiksim kaliko, noziež ar līmi un tā vidū

ielīmē agrāk sagatavoto papes strēmelīti, stingri
raugoties uz to, lai strēmelīte atrastos tieši kaliko

gabaliņa vidū un pārpalikumi galos un tāpat arī

malās būtu vienādi. Grāmatu tagad uzliek ar mu-

guru uz papīra strēmelītes, bet nolīmēto kaliko pa-

ceļ uz augšu un piespiež pie vākiem. Pēc tam grā-

matu iespiež starp ceļiem ar muguru uz augšu un

abām rokām velk kaliko vienmērīgi uz leju, kamēr

tas visgarām cieši un vienādi piegul grāmatai. Loti

stipri nedrīkst vilkt, jo tad var gadīties, ka vāki

vēlāk savelkas uz augšu un lapas no tiem lien ārā.

Kad mugura uzvilkta, jāpārliecinās vai papes strē-

melīte savā vietā, lai kļūdu, ja vajadzīgs, vēl laikā

varētu izlabot. Pēdīgi ieloca galus, kā agrāk aprā-

dīts un pielīmēto kaliko nogludina ar gludināmo
spieķīti; gar muguru ievelk rievas, lai vāki labāki

atvērtos un novieto grāmatu skrūvspīlēs, pēdējās

viegli piegriežot, lai nesabojātu kaliko skaisto iz-

skatu.

Glītas rievas dabon grāmatu „iesienot auklā".

Gar muguras uzliekto malu aptin gludu auklu, no-

velk, sasien un tad ļauj grāmatai sažūt.

Beidzot šo nodaļu jāsaka, ka tikpat labi, kā no

kaliko var taisīt cietu muguru, no ādas var taisīt va-

ļējo un otrādi; viss atkarājas no paša darba darītāja
gribas un garšas.
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Stūru aplīmēšana.

Stūrus aplīmē, lai tie būtu glītāki un izturīgāki.

Tie aplīmējami ar to pašu materiālu, ar kuru aplī-

mēta mugura, teiksim kaliko. Izgriež četrus vie-

nāda lieluma kaliko gabaliņus, noziež ar līmi un pie-

spiež no virspuses grāmatas stūriem, ka tas re-

dzams zīmējumos. Grāmatas stūris nedrīkst snieg-

ties līdz kaliko gabaliņa malai, tam jābūt dažus mi-

limetrus no tā nost. Kad viens kaliko stūra gals ie-

likts un pielīmēts vāka iekšpusē, otram pie vaka ar

Zīm. 22. un 23. Stūru aplīmēšana.

nazi iespiež rieviņu, pēc kam arī to ieliec un pielīmē.
Beidzot visu aplīmēto stūri nogludina ar gludināmo

spieķīti. Gluži tāpat apstrādā pārējos trīs stūrus.

Vāku aplīmēšana.

Vākus aplīmē ar agatpapīru, audeklu vai kaliko.

Ļoti grezniem sējumiem lieto vēl citus, dārgākus

materiālus, bet par tiem šeit nerunāsim. Aplīmē-
šana ar agatpapīru notiek šādi:

No agatpapīra loksnes izgriež divus gabalus,
kam jābūt grāmatas garumā ar nelielu uzviju ielo-

kiem un tik platiem, cik plats grāmatas vāks. Pie

reizes, jāaizrāda uz divām kļūdām, kādas parasti no-

dara iesācēji: kaliko strēmeli uz vāka tie atstāj par

šauru, bieži vien nolīmē to ar agatpapīru līdz pašai

mugurai, bet agatpapīra ielokus taisa loti platus, sak'
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būs stiprāks. Te nu jāsaka, ka kaliko strēmelītei jā-
iztaisa vismaz astotā dala no vāka platuma, bet pla-
tāks kaliko izskatīties vēl labāki. Kas attiecas uz

platajiem ielokiem, tad jāsaka, ka stipruma tie nedod

nekāda, bet gan padara vāka iekšpusi negludu un

nedaiļu.

Izgriežot vāku papīrus no veselās agatpapīra

loksnes, jābūt taupīgam un griešana jāiekārto ta, lai

nebūtu daudz nederīgu atkritumu. Kad papīrs no-

griezts, to pielaiko vākam, ieliec un nogriež divus

stūrus, lai tie vēlāk neapsegtu ar kaliko aplīmētos
grāmatas stūrus. Nu papīru izklāj uz galda ar kreiso

pusi uz augšu un noziež ar klīsteri. Protams, ka

arī te, tāpat kā pie visiem klīsterēšanas un līmēša-

nas darbiem jāpaklāj apakšā kāds papīrs (avīze, ap-

rakstīta burtnīcas lapa v. t. t.), lai nenotraipītu vāku

papīra labo pusi. Klīsteris nedrīkst būt par biezu un

par visām lietām tas nedrīkst būt gabalains — grau-

dams. Ja klīsterējot uz papīra tomēr būtu klīstera

graudiņi, tie nekādā ziņā nav atstājami, jo citādi

tie vēlāk caur papīru būs redzami kā mazāki un lie-

lāki nelīdzenumi.

Tikko noklīsterēts papīrs stiepjas un, uzlikts uz

vāka, met čulgas. Lai no tā izbēgtu, neder likt pa-

pīru uz vāka tūlim pēc noziešanas, bet labāk uzgaidīt
dažus acumirkļus, līdz papīrs izstiepjas.

Tad noklīstereto papīru uzliek uz vaka ta, lai

papīrs mazliet segtu kaliko un viegli piespiež ar

Zīm. 24. Vāku aplīmēšana.



roku. Malas ieloca un pielīmē vāka iekšpusē. No-

zudināšanu izdara ar gludināmo spieķīti caur pa-

pīru, lai neiebojātu vai neieplēstu mitro agatpapīru.

Pēc vāku aplīmēšanas neatliek pie grāmatas

vairs daudz ko darīt. Katram vākam iekšpusē vēl

jāpielīmē pa aizsarglapai.

Grāmatu noliek sev priekšā un atver vāku. Aiz-

sarglapu uzmanīgi noziež ar klīsteri, nolaiž vāku

un pēdējo vēl piespiež ar roku. Kad ari otrā aizsarg-

lapa pielīmēta, grāmatu novieto skrūvspīlēs. Lai

aizsarglapas vākiem labāki piegultos, starp grāmatu

un vākiem ieliek papes gabalus.

Ar grāmatas izņemšanu no skrūvspīlēm neder

steigties; tai jāļauj tur žūt kādas 12—24 stundas, lai

vēlāk žūstot vāki neliektos un nebojātu sējumu.

Vākus aplīmējot ar kaliko vai spiestu (šagre-
nētu) papīru, rīkojas tāpat, kā jau aprakstīts, tikai

klīstera vietā tad/lietojama pabieza līme un aplīmē-
tās grāmatas nav' liekamas skrūvspīlēs.

Grāmatas vaku aplīmēšanu var loti labi izlietot

tās pašas grāmatas plānos vākus, ja tie vēl veseli

un pietiekoši tīri. Tā mala, kas nāks uz vāka re-

dzama, nogriežama pēc linijāla taisna. Tālākā darbā

nav nekādas izšķirības ar agrāk aprakstīto.

Vāku papīra krāsošana.

Vāku papīru (agatpapīru) var izvēlēties kurā
katrā grāmatu veikalā, tomēr vēlams vismaz dalu
skolā lietoto .papīru pašiem krāsot. Šo darbu strā-

dājot attīstās fantāzija un tiek izkopta garša.

Ka vienkāršākais no vakpapīru veidiem minams

klīstera veids.

Klīstera papīra pagatavošana loti vienkārša. Uz

galda_ nioliiek avīzes lapu un uz tās uzklāj loksni

rakstāmā vai zīmējamā papīra, kuru nolemts raibi-
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nāt. Ļoti labi šim nolūkam der brūnais ietinamais

papīrs. Šķidram grāmatsējēju klīsterim piejauc vē-

lamo krāsu un nedaudz Caliumbichromata, kas pa-

pīru dara ūdensizturīgu. Krāsošanai var lietot para-

stās akvareļu krāsas vai, kas vēl labāki, ūdens

beices.

Mēģinājumus neder sākt ar daudz un raibām

krāsām, lai neiznāktu bezgaršīgs krāsu juceklis, —

labāk sākt ar vienu krāsu. Sagatavoto klīsteri ar

otu uzvelk uz papīra, pie kam nemaz nav jāpūlas,
lai otas vilcieni būtu akurāti un vienmērīgi, gluži

otrādi, otas kustībām jārada klīsterī ornamentālas

formas un līnijas. Nepatīkamās līnijas ar klīsterī

iemērktu otu izdzēš. Līniju un veidu daudzums ir

neizsmeļams. Sitiens ar smailu vai neasu otu, pē-

dējās pagrieziens, riņķa līnija izsauc arvien un ar-

vien jaunas formas. Pielejot klīsterim ūdeni, zīmē-

jumi kļūst mīkstāki, neasāki, ar mazāk ūdens zī-

mējumi cietāki, noteiktāki. Loti biezu klīsteri ne-

der lietot, jo tad viņš žūstot izskatās kā sasprādzis.
Ar koka vai liuoleuma ķemmi var klīsterī ievilkt

dzīslotas līnijas, kā to dara krāsojot mēbeles.

bkaistu klīstera papīru var pavisam vienkārši

pagatavot, ja divas papīra lapas noziež ar klīsteri,

saspiež slapjās puses kopā un tūliņ atņem nost. No-

krāsotais klīsteris savelkas raibā ornāmentā.

No svara ir, lai skolēni pēc pabeigtā darba sa-

līdzinātu un novērtētu nokrāsotos papīrus. Skolo-

tājam jāmēģina bērni atradināt no salkanības un sī-

kumiem, liekot strādāt plašiem vilcieniem.

Drusku grūtāki pagatavojams un drusku dār-

gāki iznāk, bet toties ļoti glīti izskatās, tā sauca-

mais marmorpapīrs.

Viņa pagatavošana dibinās uz vispār pazīstamā
dabas likuma, ka vieglāki šķidrumi smagākos peld.

Vieglu krāsu iejauc smagākā pamatā (protams, arī

šķidrā). Uzklājot pamatam papīru uo noņemot, daļa
krāsas paliek pie papīra un rada marmorējumu.
Darbs norit sekošā kārtā:



Pamatam 5 litru grāpī uzvāra 3 litrus ūdens.

Verdošajā ūdenī iemet sauju (apm. 60 gr) netīrītu

Karagajas sūnu (Fucus crispus — sevišķa algu suga.

sastopama Atlantijas okeānā). Karagajas sūnas da-

būjamas Rīgā, Rātuža laukumā pie brāļiem Kamā-

riniem. Verdošajam ūdenim vēl pielej tējkaroti for-

malina vai arī pieber tējkaroti boraka pulvera, kas

uztur pamatu ilgāki svaigu. Kad šķidrums kādas

5 minūtes vārījies, to nocel no uguns, pielej vienu

litru auksta ūdens un atstāj grāpī līdz otram rītam.

Tad novārījumu iekāš seklā platā traukā (ķivetē)
un atstāj mierā I—2 dienas. Ja šķidrumam — pama-

tam — sāk rasties plēve, to noņem, piespiežot at-

tiecīga lieluma dēlīti vai papes gabalu.

Krāsošanai noder akvarelkrāsas tūbiņās, arī

ūdens beices. Anilīna krāsas neder, jo tās grimst

pamatā. Akvarelkrāsām, kas ir stipri koncentrē-

tas, jāpiejauc ūdens. Ja krāsas tagad uzrasinās pa-

matam, tās tūdaļ nogrims, tādēļ krāsām vēl jāpielej
dažas piles liellopu žults. Žulti var katrs pats saga-

tavot, pielejot svaigai liellopu žultij pēc tilpuma vienu

ceturtdaļu spirta. Pirmās dienās žults traukā nosē-

dīsies baltas padibeimes, tīro šķidrumu nolej un lieto

krāsošanai.

Tāpat kā pie klīstera papīriem, labāk iesākt ar

vienu krāsu, piem. melnu tušu. Krāsu uzrasina pa-

matam ar gari sietu otu, kuru tura ar sariem uz leju.
Katrai krāsai sava ota. Ar otas galu viegli sit pa
kreisās rokas rādītāja pirkstu, tad krāsa nopil. Kad

caur pilieniem velk noasinātu kociņu vai adatu, dabū

jaukas fantastiskas formas. Tam nolūkam var iz-

gatavot no koka un adatām īpašu ķemmi.
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Tagad zīmējums jāpārnes uz papīra. Papīrs ie-

priekš jāsagatavo ar alaunu (12 gr pulverizēta
alauna uz 100 cm

3

ūdens), kuru ar lupatiņu uzvelk

papīram. Tad papīram jāļauj apžūt. Uz sausa, tā-

pat uz slapja papīra nekas labs neiznāks. Starp di-

vām loga rūtīm alaunētos papīrus var ilgāku laiku

uzturēt mēreni mitrus.

Papīru saņem aiz diviem pretējiem stūriem (dia-
gonāli) un ar alaunēto pusi uzliek uz krāsotā pamata

tā, lai vispirms papīrs pieskārtos pamatam ar vidu

un zem papīra nepaliktu gaisa pūšļi. Ja tādi tomēr

būtu, tad jārauga, velkot ar roku no vidus uz ma-

lām, izdzīt ārā. Ja tas nepalīdz, tad pūšļus pārdur
ar adatu un papīru piespiež pie masas. Izcelto pa-

pīru noskalo ar aukstu ūdeni un tā atbrīvo no liekās

krāsas un pielipušās masas urni izkar žūšanai. No-

skalošanu var izdarīt arī ar lejkannu.

Ja krāsas pabālas — pamats vai krāsas par

šķidru. Ja krāsas grimst — pamats šķidrs, vecs,

krāsas par biezu vai žults par maz.

Ja krasas neķeras — pamats par biezu, žults par

maz (var arī ziepju spirtu pieliet).
Ja krasas saplūst — pamats vecs, krasas par

biezu, papīrs vāji alaunēts.

Līdzīgā kārtā var marmorēt arī grāmatu grie-
zumus. Griezumam katrā pusē pieliek pa līnijālam
un apsien ar auklu, lai krāsa nespiestos griezumā,
un iemērc krāsotajā pamatā.

Vecu grāmatu iesiešana.

Nereti nāksies iesiet vecas grāmatas, kas jau

kādreiz bijušas iesietas. Šāds darbs ir grūts un ne-

pateicīgs, tādēļ pie tā vērts ķerties tikai tādos ga-

dījumos, ja grāmatai ir lielāka vērtība: vai nu tā ir

dārga, vai nepavisam nav dabūjama. Dažās skolās

skolotāji kopīgi ar skolniekiem vāc savā apkārtnē

vecas grāmatas un, jāsaka, ar panākumiem, — starp

savāktajām grāmatām redzams viens otrs bibliogra-
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fisks retums, kas citādi ar laiku būtu gājis zudumā.
Šis „vecais zelts" pa lielākai daļai ir loti nožēlojamā
stāvoklī: vāki noplēsti, lapas 'izirušas. Te nu grā-

matu sējējam ir darbs, pie kura pūles nav jātaupa.

Tā kā vienam otram var iznākt darīšana ar ve-

cam grāmatām, tad te īsumā aprādīšu, kā ar viņām
rīkoties.

Vecās grāmatās bieži vien lapas stāv katra par

sevi, visbiežāk atplēstas posmu malējās lapas. Tā-

das divas pretīm stāvošas lapas noliek viņu dabīgā
stāvoklī vienu otrai blakus un salīmē ar 1 cm platu
papīra strēmelīti. Kad klīsteris sažuvis, lapas sa-

loca un locījuma vietu nogludina ar gludināmo spie-

ķīti. Pie lapu salīmēšanas jāievēro, ka papīra strē-

melītes līmējamas lapu iekšpusē. Vecākām grāma-

tām būs daudz strēmelīšu vajadzīgs, kas savukārt

padarīs grāmatas muguru stipri biezu. Lai no tam

izsargātos, izlaboto posmu muguras ar veseri viegli

jāizdauza. Var dauzīt vairākus posmus uz reizi, pa-

liekot zem tiem kādu gludu, cietu priekšmetu.

Dažreiz jāizlabo lapas, kas sabojātas pie atgrie-

šanas. Ir cilvēki, kas grāmatas atgriešanai nemeklē

nazi, bet atplēš lapas ar kautkuru priekšmetu, kas

pagadās pie rokas, bieži vien ar zīmuli vai vien-

kārši atplēš ar pirkstu. Protams, lapas tiek izrautas

ar robu. Lai nu tādu grāmatu izlabotu, viņa, pretī
visiem grāmatsiešanas likumiem, stipri jāapgriež.
Ja lapās ir lieli robi, tad rīkojas šādi. Vispirms ap-

gādā papīru, kas līdzīgs grāmatas papīram. Lai da-

žāds papīrs arvien būtu pie rokas, der uzglabāt kādu

dalu nogriezto papīra atlikumu. Ja grāmatā ir kā-

das neapdrukātas lapas, tad var tās izlietot. Izplēš
(negriež) gabaliņu papīra, kas apm. I—V/> mm lie-

lāks par robu, noziež pašu maliņu ar klīsteri un uz-

liek robam virsū.

Ja lapa ieplēsta, plīsumu viegli noziež ar klī-

steri un apsedz no abām pusēm ar zīda papīru. Kad

klīsteris sažuvis, lieko zīda papīru uzmanīgi nop'eš.

Grāmata ar lāpītiem posmiem jāšuj ar smalku
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diegu un pārmaiņus", jo mugura jau ta bus krietni

bieza no uzlīmētajām papīra strēmelītēm.

Tālāk grāmatas apstrādāšana norit parasta

kārtībā.

Vienkāršs grāmatas sējums.

Pret parastajiem grāmatsiešanas paņēmieniem
daži cel iebildumus; šāds darbs esot diezgan sarež-

ģīts, prasot daudz laika un mazākiem bērniem ne-

pieejams, tadel tas padarāms vienkāršāks, kaut arī

no tam iesējums ciestu.

Tādiem, kam parastie grāmatsiešanas paņē-

mieni liktos par grūtiem, pievienoju aprakstu, kā

grāmatas iesienamas ātri un vienkārši. Kad šādi

grāmatas sienot būs sasniegta zināma veiklība, va-

rēs ķerties pie parastās, grāmatiņā aprakstītās kār-

tības.

Brošēto grāmatu neizārda, bet noņem tikai vā-

kus. No labas ne visai biezas papes (baltā un dzel-

tenā pape neder
— tās lūzt) apliec grāmatai vākus

un ar parupju diegu piešuj, durot adatu grāmatai un

vākiem cauri (zīm. 25). Lai adatu vieglāki dabūtu

grāmatai un papei cauri, izdur ar īlenu s—B cauru-

mus. Kad vāki piešūti, uz tiem ar gludināmo spie-

ķīti ievelk pa rievai (līdzteku caurumu rindai), lai

vāki labāki atvērtos. Grāmatas priekšmalā vākus

atstāj drusku garākus par lapām. Muguru aplīmē



ar kaliko, lai apsegtu diegus, vākus aplīmē ar agat-

papīru, kā tas agrāk mācīts, un nogriež- grāmatai

galus. Kā redzams, šādi grāmatas var iesiet loti

ātri, tomēr iesējums ir trūcīgs un lietojams tikai plā-

nām grāmatām. Lapas šādā sējumā pilnīgi neat-

veras. Bet taisni to daži uzsver kā sējuma priekš-

rocību: katrs papīrs varot izturēt tikai zināmu dau-

dzumu locījumu, bet šādā sējumā papīrs nemaz ne-

tiekot locīts, bet tikai liekts, caur ko grāmatas lapas
ilgāki uzturoties veselas. Kam patikšana, lai pamē-

ģina šādi iesiet grāmatas.

Grāmatu uzglabāšana.

Visstiprākais iesējums nebūs pietiekoši stiprs,

ja ar to apiesies nesaudzīgi. Grāmatas bojājot, cil-

vēks nodara sev zaudējumus un sagādā liekus izde-

vumus; viņš parāda, ka neciena grāmatas, bet tādu

nevar saukt par kultūras cilvēku.

Katra izglītības drauga pienākums ir rūpēties,
lai viņa grāmatas būtu nevien veselas, bet arī glītas
un tīras. Tādēļ jāuzstāda sev par likumu sekošais:

1) Neņem grāmatu rokā un nelasi to ēdot. Tu

notraipīsi grāmatu un arī izturēsies necienīgi pret

galda biedriem.

2) Pirms liec grāmatu uz galda, pārliecinies, vai

tas tīrs.

3) Lasot nelauz grāmatas vākus atpakaļ.

4) Lapojot grāmatu neslapini pirkstus mutē. Tā

ir nedaiļa un nehigiēniska paraša un patiesi izglītots
cilvēks tā nedara. Grāmatas apakšējie stūri no tam

paliek riebīgi netīri un dabū „ēzela ausis". Grā-

matu lapojot nedrīkst slapināt pirk-
stus. Lapu sagatavo apšķiršanai jau laikus, vēl

lasot tekstu. īkšķi viegli uzspiež uz apšķiramās la-

pas augšējā labā stūra un ar rādāmo vai viduspirkstu

lapu atdala no pārējām un apšķir.
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