Tips og tricks til fremstilling af PODD-bøger
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Processen:
Vi er 5 personer, som har været samlet et par dage i et sommerhus uden fjernsyn og internetadgang
og med gråvejr uden for med det formål at fremstille en bog.
Vi havde valgt at udskrive siderne til hver sin bog (36 to-sidet med sideflap) og i fællesskab
færdiggøre bøgerne. Vi havde et par færdige bøger at sammenligne med under vejs.
Vi kan varmt anbefale, at man er flere sammen, når man laver bøger. Det kan ikke undgås at man
har mange overvejelser i forløbet, og det er meget godt at have nogle at snakke med.
Vi havde et par lamineringsmaskiner, skæremaskiner, pc og blækprinter, sakse, limstifter, mat
laminering, A4 laminerings-labels, papirclips, A4 papir-labels, og godt med bordplads.
Vi startede med at skære alle sider over
langs stregen i midten og lægge dem i to
dynger ved siden af hinanden, som før vi
skar dem over, det letter det videre arbejde
meget at holde rækkefølgen!
Herefter samlede vi for og bagsider, satte
dem sammen med clips. Når det kun er 80
g papir, man bruger, kan man se stregerne
igennem papiret ved at holde det op mod
lyset, det vigtigste er at fane og stregen
langs den side ligger oven på hinanden.
Det er en god ide at samle alle sider med clips først, for at sikre sig, at man har lige de sider, man
ønsker, til den aktuelle bog, samt at man har sikret sig, at de enkelte siders henvisninger passer, hvis
man har skiftet nogle af de grundlæggende sider med valgsiderne f.eks. førskole eller skole.
Vi brugte meget tid på at få dette tjekket. Det viste sig, at der alligevel var flere sider, vi måtte
udskifte, så vi fik brug for den medbragte printer.
Når alle sider er klar, skal de limes sammen. Tjek en ekstra gang, at de to sider ligger rigtigt over
hinanden. Giv et par limstreger til at holde de to sider sammen. Der skal ikke bruges for meget lim.
Herefter klippes det overskydende papir af omkring sidefanen på alle sider.
Nu lægges siderne i lamineringslommer.
Der kan være to sider i hver lamineringslomme, hvis man er omhyggelig med at
lægge dem i.
Pas på ikke at få lagt 2 sidesæt oven på
hinanden i et laminerings ark (det gjorde
vi nemlig).
Læg det så nøjagtigt som muligt til kanter,
så der skal mindst mulig klipning til
bagefter. Sørg for at der er ca. 1 cm uden
papir i den side, bogen skal samles, så kan
der ikke komme fugt ind til papiret.
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Pas på ikke at få lagt lamineringsarkene ind for hurtigt efter hinanden, så de limer sig sammen (det
lykkedes nemlig for os!)
Klip siderne fra hinanden på den side med sidefane.
Herefter samlede vi bøgerne.
De, som havde brugt 80
micron lavede huller til
plastspiralrygge og brugte en
plast forside og –bagside.
Hvordan de samles, afhænger
af de spiralrygge og maskiner,
man har.

De som havde brugt tykkere laminering brugte et A5 ringbind med ovale ringe. Man skal dog være
opmærksom på at bogen bliver bredere, det kan evt. gøre det sværere at overskue hele bogen.
Herefter blev sideflappen sat på bagsiden med lærredstape. Man skal huske at der skal være ca. 4
cm. mellemrum mellem flap og bagside, hvor der er lærredstape, så flappen kan nå rundt om
siderne og lukke bogen med en velcrodup. Man må lægge flere rækker lærredstape over hinanden
for at få det så bredt. Se forklaring i fremstillingsfilen.
Skriv de aktuelle lister, inderside og forklaringsside ud på labelsider. Klip til og sørg for at det er
muligt at skille label og bagside for oven. Sæt på de aktuelle steder i bogen.
Så var vores bøger færdige og tiden gået.
Nu skal vi hjem og præsentere bøgerne for vores kolleger og brugere.
Dorte, Anna, Jette, Emmy og Edda
29. september 2007
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