
«En liden Tractat om Bjer« som originalen.
Her er min metode:

Forberedelser, se også side 2:
1.  Et bræt eller lignende på mindst 15  x 15 cm
2.  2 stk plaststrimler på ca 25 x 150 mm fx skåret fra en bærepose
3.  2 stk lister på 150 x 20 x20 mm eller så med et hul i begge ende med afstand ca 130 mm
4.  4 stk skruer til at spænde listerne fast med
5.  En stimmel papir på 20 x 150 mm
6.  Lim. Jeg bruger to teskeer trælim til indendørs brug fortyndet med nogle dråber vand.
7.  Et bæger til limen
8.  Vand og klud til at tørre af med, også fingrene

Anmærkning:
Anden og simplere fastspændingsmetode kan naturligvis bruges, men denne angiver princippet.

Processen

Bemærk: Lav en øvelse uden lim først, så brættet og processen er forberedt.

1.  Filen »En liden Tractat om Bjer« til bogformatet hentes frem med Adobe Reader.
2.  Udskriv  den tosidet.
3.  Fold hver side til A5 format og skær over.
4.  Fold hver A5 side til A6 i sideorden, men skær ikke.
5.  Titelbladet og bagsiden foldes, så de blanke sider er inderst.
6.  Smør lim på den ene side af Titelbladet og pres sammen. 
7.  Det samme med bagsiden.
8.  Hermed får du to blade som er tykkere end normalt papir som indbinding.
      Med et varmt stygejern går det hurtigt at have dem begge klar til videre arbejde,
      læg et beskyttelsespapir over under strygningen.
9.  Stabl alle omhyggeligt overpå hinanden naturligvis i sidenummerorden, så titelbladet er det  
      øverste og med alfabetet på bagsiden som næstsidste side. Der lægges yderligere et ekstra     
      stykke A6 papir øverst og nederst på papirdyngen som beskyttelse under den videre proces.
      Sørg for at ryggen er smukt jævn, og læg så listen ca 4 cm fra ryggen og skru den fast så
      papirbundet er holdt fast. Se fig. 1
10. Læg en plaststrimmel på brættet som vist, skal forhindre limen i at binde på brættet.
12. Bøj nu rygsiden op, herved forskydes siderne lidt. Smør lim på ryggen og massér den lidt ind så
      den af sig selv trænger lidt op mellem siderne. Se fig 1.
13.  Læg nu papirbundtet fladt ned på brættet. Læg den anden plaststrimel ovenpå papirbundet og    
       henover ryggen. Ryggen lægges i pres med liste nr. 2, som skrues  i, eller der lægges noget
       tungt på. Plaststrimlen forhindrer limen at binde på listen.
14.  Nu ventes der nogle timer, inden listerne fjernes. Plaststykkerne fjernes, og forsigtigt fjernes
       ligeledes de to stykker beskyttelsespapir.  
       Nu står du faktisk med den gamle tractat i hånden, og kan bladre i den, men lad os styrke
        ryggen lidt. Papirstrimlen på 20 x 150 mm limes henover ryggen, gnub den godt fast.
15.  En smukkere indbinding laver jeg med 110 g ekslusivt papir med Adobe Readers side 1, hvor
       titelblad og bagside er trykt på.
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God fornøjelse

Har du en smartere metode, hører jeg gerne nærmere på gunnar.thygesen@get2net.dk.

                                                                                                                    Gunnar Thygesen
                                                                                                                    Hvidovre, i Februar 2007
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