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Planen i denne liden Afhandling sees af Ind

holdet; Nytten og Anvendelsen af den Kunst/ her
foredrages, lærer saavel Dirket selv, font især det
tilfsiede Anhang. Jeg troer derfor uden Skade
for Bogen at kunne udelade Forfatterens lange
Fortale, hvori han endnu omstændeligere udvikler
Fordelene af den Kunst at arbeide i Pap; saameget mere, da man for længe siden er kommen ril
den Overbeviisning/ at Afvexlrng i Slæts og Le
gems Arbeide er lige gavnlig for begge, og at
Underhiisning i et eller andet Haandarbeide bor
udgiore en Deel af Opdragelsen.
At den Kunst
At arbeide i Pap anbefaler sig især hertil, er ligeledes klart deraf, at den udkræver meget færre Red
staber og Vwrktsi end mangen anden Kunst, og
at den er lettere at lære og er saa mangfoldig t
dens Udsvelse.
Da den unge Sterling bed denne
Kunst saa snart katt see Virkningen af sin Flid,
saa er man ikke udsat forz at see ham tabe Modet
paa Halvvejen, og dens vidtløftige Anvendelse bor,

ger tillige noksom fok, at han ikke for hastig skal

dringe den til Ende. Den Legemsbevargelse, som
dermed er forbunden, er jevn, uden at vevre udmattende, og den Mark/ denne Kunst aabner for
Opfindelseskraften saa viid, at den derfor er c tt
særdeles passende Vederqinrgelses - Syssel, endog
for Voxne.
Om mit Arbeide som Qverfatter har jeg tit#
tet videre at Lilfs-ie, end at jeg har behandlet milt
Original med Frihed og meget tndffr<enket Forfat«
terens alt for vidtløftige Foredrag/ uden derved,
som jeg kroer, at have ffadet Foredragets Tyde

lighed.
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Forste Deeb
Grundfvrmrr

A r b e i d e r i Pap.

Ferste Capitel.
Øm nogle Fordele ved Brugen af de nsdvrm
digfte Redflaber til Pap-Arbeide.
59?sußi)en af Redffaber, som udfokdreö t’»I den

Kunst at arbeide i Pap, er saare ubetydelig foe
Lem, dsr blot for sin Forvej else beffieftige sig der
med, da man derimod behsver et heelr Verksted,
saasnan der kommer an paa Hurtighed, Nsjagrighed og Nelhed, for dermed at sortien? sin Un
derholdning. Dog Kunsten have hvad Aiemeed
den vil, den drives som Bisag cllec ikke, foe
Vegynderen er der altid nok at havs en L i ne
helst af Jern, en Vinkelhage, en Mäale's
stok, en Sax, en god Kniv, og en Cirkek
ved Haanden; det svrige fan man sftötHaündeli
anffaffe sig, eftersom man gisr videre Fremffrivt
i Kunsten.
i. Maalestokken.

Ieg forstaaer ikke her den almindelige Maalestok, inddeett i Fod, Tommer og Linier, ikke
A
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heller den formindskede Maalesiok, men blot en
simpel fiirkantet Stok af Haardt Træe, en til
halvanden Fod lang, en halv Tomme bred og en
fierdedeel Tomme lykr
Til denne Maaleftok
herer der endnu en i begge Ender aaben Skede
eller Capsel, der kan være af Pap, to eller halvlceLie Tomme lang, hvori Stokken kan passe
godt, det er, hverken før trangt etler for let, saa
at denne Capsel kan ved et maadeligt Tryk af
Tommelfingeren ffydes frem og tilbage paa Stok
ken, naar man holder den i den hsire Haand.
Maalestokken maae allevegne være Uge bred
og tyk, og meget glat paa Overstaden, og inden
man overtrækker Skeden med Papiir, maae man
dyppe den i Lumvand, for at give den stsrre
Fasthed.
ii. Kniven.

Til at fficere Pappen kunde man vel i
Pedsfald behielpe sig med en Pennekniv, men
da Dsidsen lettelig afbrækkes, isår for Begyn
dere, saa beüener man sig hellere af saadanne
Knive, som Snedkerne kalde Snitters, og som
ogsaa Bogbinderne bruge; "ig maae man vælge
de mindste man kan faae, fordi de ere lette at
regiere. Kniven maae være af godt Staal og
vel hærdet; man maae ogsaa have mere end een,
ta de saa lettelig floves ved at fficere i Pap, og
man vilde spilde all for megen Tid med at siibe
vz hvasse, hvis man kun betjente sig af een Kniv.
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Pennekniven bruger man mere at ffiære Papiir
med, end til Pappen. Ogsaa af denne var det

godt man havde flere end een.

hl

Vinkelhagen.

Indretningen af en Vinkclhaqe til Bruq

ved Paparbeide beroer paa felgende: Den 6es
staaer som sædvanlig af to ulige store Been /k
B, B.C. Fig. r., dog saaledes ar B. C. cr om«
rrent tre Linier tykkere end A. B., hvorved der
bliver paa begge Sider ved c, en Falks, som tie
ner til at man ved Brugen af Benet B. C. kun
behsv?c at skyde den med den beffaarne Rand

of Pappen, og heller ikke behover at ftge VinkclhagenS rigtige Stilling.
For at prove om Vinkelbaqen er rigtig
Plaaer man en Cirkel, rrcrkkec Diameteren og reg
ner i den ene Halvcirkel en Vinkel, hvis Top
ligger i Peripherien, og hvis Been ligge i En
depunkterne af Diameteren. Paffer den Vinkel,
Znsirumenm danner, med ddnne saaledes tegne

de Vinkel, saa kan man voere sikker paa, at Vin

kel hagen er rigkig.

iv. Cirkel, Skicerecirkel.
Foruden den sædvanlige Cirkel, de? kan
Deere af Jern, og hvis Brug bliver rr.inDre nedvendig ved den nys beskrevne Maalestok, benener
man sig også« af en Skicrrecirke i eller en

Ar
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saadan Cirkel, Hvis' ene Been er forsyner med
en Kniv, for strap at kunde udsticere runde PapDver, fom faa ofte forekomme ved cylindriske

Arbeider; thi fsrst at tegne saadanne Cirlellinier og siden paa fri Haand at skiære dem ud,

er ikke allene ubeqvemt og usikkert, men spilder
ogsaa meqen Tw.
Man lade sig til den Ende
giere en Trcrepasser pig, 2. med Quadranten a.
B^gge Been cre mod Enden ved e. og e. besiag«
ne med Jern eller Messing. Beflaget paa Benet
A.B. har i Enden ved B. en Sprække, hvori

<n liden tveegget Kniv passer, som formedelst en
Skrue c. kan ffrues fast.
Det samme Been
fan desuden formedelst Snlleffruen g. og Qua

dranten , over hvilken det gaaer, skruer fast i
Hvilken Aabning man behager.
Man kan ogsaa beticne sig af en Stangpasser af Staal Fig. 2. K I den ene Ende as
Stangen A. B. er en tveegget Kniv enken lod
det fast, eller endnu bedre bevægelig i en Aabriing, og befæstet med en Klemskrue.
Spidsen
af Kniven maae staae ligesaa langt fra Stange»
fom Spidsen D.; derfor er ogsaa den bevæge

lige Kniv at foretrække, fordi den stedse ved Slib
ningen bliver kortere.
Stangen selv maae i
Det mindste være fem Tommer lang, lsber giennem en Aabning g. paa Benet C. D, og holdes
fast ved KlemjVruen
Denne Indretning er
tn Do ii mere passende til ak udffiære Papffiver
end Cirkelen, og mindre kostbar. I ovrigt horer
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der megen Aceuratesse til at forfcrrdige en saadan Stangpasser; thi Hovedsagen er, ar Stan
gen leber let og dog noiagtig i den fiirkantede

Aabning ved g.
Der samme gielder ogsna om
Kniven, naar den er bevcegelig.

V. Vcrrktsiets Bmg.
Det forste en Begynder kan giere er, at
han over sig i at skiære Papper ester Lineal.
Man lægger til den Ende Pappen paa er glat
afhovlet fiirkantet Brcet af haardl Trcre, der om
trent kan vcere halvtredie Fod i Fiirkant.

Nn

lægger man Linealen paa Pappen lodret mod
Kanten af Brættet, foran hvilket man siaaer,
trykker Linealen med den venstre Haand fast til
Papiret, og ffiær i denne Stilling mod sig. Kni
ven holder man i den hoire Haand, enten saaledes at Pegefingeren ligger paa Ryggen af Kni
ven, eller oq, hvor Skaftet er stort nok, griber
man det med den hele Haand, øg skiær i Be
gyndelsen langsomt, men siden efter, naar man
faaer mere øvelse, hurtigere, og gientager Snittet, saalcrnge til Pappen gandffe er giennemskaaret.

Hovedsagen herved er: ar Linealen bliver
under Skiæringen liggende nscrrykket, fom i Be
gyndelsen falder noger vanskeligt, da man, foi*
ikke ak lobe ud fra Linealen, maae trykke Kni
ven mod Kanten af den. Man maae ogsaa passe,
ar Spidsen og Eggen as Kniven stilles lige nd.
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eg heller en smule fra end ti! Randen af Linea
len /fordi man ellers ffisr ind i Linealen, hvis
den er af Triee, eller flsver Kniven, hvis den er

af Jern.

Maalestokkens og Vinkelhagens Brug.
Kapselen paa bemeldte Maalestok gier den
stikker til \ en Haft ar afsatte ethvert Maal,
Skulde man f. Ex. fficrre et Stykke Pap efter

en bestemt Model, saa lægger man Maalestokken
ivert over Fladen af Modellen, faaledcv al Enden af Maalestokken kommer nøjagtig til at ligge

Kanten af samme.
Man holder Maalesfokken i denne Stilling med den venstre Haand,
og ft yder med den heire Haands Tommelfinger
rak til den anden Kant, saa erhvlder man der
ved Maalct af Modellens Længde eller Bredde.

For nu at afsætte dette paa Pappen, hvor
af man vil flrcere et Stykke af lige Srsrrelse

wed Modellen, lofter man Maalestokken op, il
den at rokke Kapselen, og lægger den ligesaa
lodret over Pappen, saaledes at den haardesie
Ende af Kapselen bersrec Randen.

I denne

Stilling holder man Maalestokken fast med den
venstre Haaud, og med den hsire gisr man et
Indtryk i Pappen, dcr hvor Maalestokken en
des, enten med en Preeu, eller med Spidsen af

en Kniv. Paa samme Maade lægger man Maa
lestokken paa et andet Sted af den samme Rand,
der dog ikke maae vare for nar ved der ssrste,
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for at giere et andet Indtryk, der fslgelig maae
staae ligefaa langt fra Randen som det ferste.

Paa disse to Indtryk lægger man nu Linealen
og sssoer Pappen igiennem med Kniven. Denne
Papftrimmel vil, hvis man ellers har baarer sig
rigtig ad, have f. Ex. den samme Bredde som
Modellen.
Skal man nu gisre Strimmelen ligesaa
lang fom Modellen, saa maae man før(l ffi«re
Papiret ret vinklet i begge Ender, til den Ende

lægger man Strimmelen foran sig efter Længden
og skyder Vrnkelhagen saaledeö til, at den rndersie Rand e.g. overalt bererer den Rand af Pap
pen , som ligger nærmest, medens den yderste

Rand f. b. vender mod den hsire Haand, og derpaa Doer man, uden at forrykke Vinkelhagen,
efter Retningen f. h. Paa denne bessaarne Rand
afmaales og afffi«re6 nu Lsngden af Modellen

paa samme Maave, fom nyelig Bredden blev

Hfstaaren.

Skicerecirkelms Anvendelse.
Brugen af denne Cirkel, tiaar den er en
Quadrantcirkel, udfordrer nogen Hoelse, og Be

gyndere have Vanffelighed med at komme til
Rette med den.
Man iagttage felgende Kunst
greb: Om man fficer fra hsice til venstre, eller

fra venstre til hsire kan være der samme, men
Cirkelen maae fsres med Lethed, at trykke for
stærkt paa ven, vilde gisre, ar Kniven gled ud,
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ikke heller maae man trykke Passerens Been sam-

wen, naar man ffioer, men stedse trykke til den
Sive, Kniven skal lsbe.
Man Meer ku» rykviis, kun fmaa Buer ad Gangen, og dreier
hvec Gang Peppen omkring, for ar Haanden,
som ssrer Cirkelen, stedse kan blive i den samme
Stilling, font er den begvemmefte fsr enhver at
skiære i, derfor ber heller ikke Pappen, hvoraf

rnan vil skiære en Skive, at vare meget ftørre
end Omkredsen af denne Skive.
Saaledes

vedbliver man at skicere, indtil Pappen næsten
ganffe er igienneniffaarer med Kniven. Derpaa
skiar man Skiven fuldkommen ud med Eggen
og ikke med Spidsen af en Pennekniv. Stang«
Passeren derimod udfordrer ikke faa megen For
sigtighed, man kan anvende mere Kraft der
til, oq med mindre Mote og Tid Meere Skivm

ganffe ud.

At fficrre Pappen i krumme Linier
uden Cirkel.
Man maae ogsaa ove sig i at skiære krum
me Linier paa fri Haand efter forhen regnede

Streger; thi ofte dehever man ovale Skiver,
og ikke sieldeu forekommer det at Pappen, for at
anbringes som Prydelse paa visse Arbeider,
mau udskicrreö paa mangehcrande Maader, hvor
til man ikke kan pndvsre den Fcerdighed at
Wcrre eftee krumme Linier paa fri Haaud.
Man believer fig dertil af en Pennekniv, hvis
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Spids vel niaae v«re flarp, tuen ikke for fvag.
Saaledes at udfficere efter krumme Linier ce
alkiv noget moisommeligt, ifotr naar der kommer
an paa Accurateffe, og man maae rage sig meger
i Agt, naar man ikke for ofte vil lebe ud fta den
foreskrevne Linie, imidlertid hac jeg fundet, at
folgende Maade at holde Kniven paa meget let
ter Arbeidet, Man griber om Skaftet med
alle Fingre, Tommelfingeren undtagen, den maa
lcrggeS som en Støtte paa den venstre Side, og
fkicer saaledes fta venstre kil hsire, Hvorved man
stedse dreier Pappen, saa ak Haanden bestandig
bliver i ben for Skiæringen fordeelagtigfte Stil
ling; herved bliver det med nogen Avelse snart
mueligt at regiære Kniven med temmelig Sikker
hed ved deslige Operationen Ogsaa i siige
Tilfælde er det bedre ikke at fficere Pappen fuld
kommen igiennem med Spidsen af Kniven, mm
med Eggen. De krumUnede Rander af disse
saaledes udffaarne Sager maae rilsidst rettes
med Pennekniven eller Saxen.

Andet Capites.
Om at forfærdige cylindriske Sager. *

?lf de cylindriske eller Valsefonnige Arbeidee
tve de simple 2EjVer eller Daaser Uden FaltS
de netteste. Man kan enten gisre bem paa
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fri Haand, blot ved Hielp af de t foregaaende
Capitel beskrevne Instrumenter, eller ogsaa over Valsen eller Formen, hvilkerr sidste Maade
vist nok er den fortrinligste, naar man vil have

pr Acbeide fuldkomment rundr og glat.

i. Ved Hielp af Valser eller Former.
Man lader sig til delte Brug forfærdige
hoS en Dreier Valser af haardt Træe, og as
forffiellig Sksrrelse, eftersom Daaserne ffulde

blive storre eller mindre, dog maae de vare cn
god Deel heiere end disse, for at man siden efter

Lcqvemt kan gribe om dem og træffe dem ud,
tidige maae mart bestille dem saaledeö hos Dreie
ren, at de Indtryk, som Spidserne paa Dreier-

Lcsnkcn gior i Grundfladerne af Valserne, blive

fiaaende ; thi disse betegne Middelpunktet,, og
kunde meget godr bruges, som snart ffal vises.
Pappen, som man vil betiene sig af til cyUndriffe Arbeider, behsver kun at være af middelmaadig Tykkelse; thi alt for tyk Pap har ik

ke den fornsdne Bsielighed, og vilde ofte bræk
ke, desforuden kunde disse cylindriffe Arbeider
derved heller ikke faae den behsrige Rundhed;
men dette gielder ikke om Grundfladerne, der

maae være af skerkere og rykkere Pap.

A) Ncet ril simple cylindriffe Daaftr.
Dst fsrste man har at giere, og som man
noesten overalt maae iagttage ved disse Arbeider,
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bestaaer i at Pappen ferst maae ffiarres vinkel

ret paa ro Sider.
Man afsætter med Maalestokken paa ovenomtalte Maade Hsiden, fo ni

Daasen skal have, og efter de Indtryk, som man
derved har giort i Pappen, lægger man Linealen,
og skicrr en Strimmel, der ber vcere noget læn
gere end Daasens Omkreds, og hvis Bredde
svarer nsiagrig til Daasens Bredde.
Nu læg

ger man Strimmelen paa Bordet, og mrt over
denne lægger man Valsen, ræk over den vinkelret
beskaarne Ende, trykker denns Ende med beg
ge Tommelfingrene hart til Valsen, og ruller paa
denne Maade

Strimmelen

omkring

Valsen.

Derpaa maaler man nsiagrig Omkredsen, som
skeer derved, at man med Indtryk af Knivspid
sen anmcrrker uden paa Pappen det Sted, hvor
den vinkelrette Ende indenfor ligger an mod
Valsen, dog gier man Strimmelen heller en lil

le Smule for lang, end at udsætte sig for den
Fare at giere den for kort, fordi Valsen i sidste
Fald enten siet ikke vil passe i Papcylinderen,
eller a!r for trangt Er nu Omkredsen paa den
ne Maade bestemt, saa ruller man Strimmelen af
jgien, legger den foran sig paa B^det og sky
der Vinkelhagen saaledes til, at Indtrykkene
komme til ar ligge roet ved den yderste Kant af
der længste Been, efter hvilket man ffiær.
Til en Preve ruller man den afffaarne
Strimmel paa igien, og naac man har baaret
fuj ngrig ad, saa maa denne paffe saaledes om

Valsen, at Segge Ender gaae ganske ubetydelig
over hinanden der hvor de stsde sammen. Thi
dersom Strimmelen paffede faa noie, gt Enderve siel ikke gik over hinanden, saa vildr Valsen,
riaar man har forbundet begge Ender, vanskelig
gaae ind i den cylindriske Daase- og endnu vanffeligere rrcekkes Uh igien, hvilket man maae ss-

at undgaae, fordi man saa ikke kunde bringe
Valsen ind i Cylinderen, efterår man havde be

trukket sit Arbeide, hvilket dog er nsdvendigt,
sor at kunde give det den behsrige Politur.
Lil at fuldende Nettet hsrer endnu Grund

pladen eller Bunden.
Man afmaaler den ved
at fatte Passerens ene Been i Middelpunkren

af Valsens Grundflade, og aabner hen lidt vi
dere end til Valsens Peripherie, for ikke at ffioere Skivest for liden, eftersom den Feil lettere
lader sig giere god igien, naar Bunden er for
stor, end naar den er for liden. Overhovedet
er det bedst ikke at ffiare Bunden, ferend Eu-

Derne af den til Daasen bestemte Strimmel ere
sammenbundne,

B) Maade at binde de cylindriske Arbejder.
Har man nu polerer Strimmelen, og al
levegne noiagtig afsat saavel dens Længde som
dens Bredde, saa er man dermed betcenkl paa
at fammenbinde begge Ender med hinanden^
Dette kan ffee paa forffiellrge Maapcr. Enten
slikker man Huller i Randen med en Kniv oz
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syer Enderne sammen, eller man Lestryger dem
Med siærk Liim, lægger Strimmelen omkring
den med Sæbe bestrsgne Valse, omvinder deU
medTraad og lcegger der saaledes hen at tørres»
Andre fhæv strap i Begyndelsen StrimmeleU
længere end forneden gioreö, gier Pappen tynde
re i begge Ender, (timer dem over hinanden
paa Valsen, og omvinder der hele med Traad,
indtil der er fuldkommen tørt.

Da imidlertid alle disse Maader ar binde
paa forekom mig at vare alt fer meisommelige.,
og man derved ikke heller fik altid den fuldkom
neste Rundhed, faa ansaae jeg der nødvendigt at
tænke paa en bedre Maade. Jeg fandt da, at
det er,allerbedst ar binde ved Papiir-Strimlen,
som man klistrer paa de sammenlagte Ender.
Men hertil herer, at medens Klistret tsrres, maae
de sammenbunde Dele sammenpresses, thi ellers
vilde Enderne af Strimmelen fare fra hinanden
formedelst Pappens Elasticitet.
I Begyndelsen betienle jeg mig, for at naae
denne Hensigt, af en smal Lineal, lagde den ud
vendige Side af det sammenbnndne Sled paa
et glat og liste Brek, og paa den indvendige
Side lagde jeg Linealen, som jeg betyngede med
Vægter.
Ufuldkommenhedcn i dette Middel
foranledigede mig tll videre Eftertanke, da jeg
saldr paa «t gisre selgende Indretning, som
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jeg nu i lang Tid har bctient mig af med me

gen Fordeel.

Binde-Bretter.
A. B. C. D. Fig. 3» ere et glathsvlet Bret
afhaardt Træe a. n, b.b, c,c, d. d ere langagtige
firkantede Huller, der gaae heel igiennem Bret.

ret; de ere alle af samme Srerrelse, og to og to
here tilsammen. Til ethvert Par af disse Hul

ler herer en Træklemme, der gaaer noget trangt
Benene af Klemmerne kunde
gierne gaae en halv eller heel Tomme ud paa
Len anden Side af Breitet, hvorfor ogsaa dette

i de to Huüer.

niaae paa den underste Side være beslaae! med

Lister, der i det mindste ere en Tomme tykke.
Maar man nu vil binde, faa lægger man
en med Klister bestrøgen, omtrent en halv eller
rre fierdedeel Tomme bred Papiic-Strimmel
Udvendig paa den eene ^l'nde af den til Daasen
be stenne Papstrimmel, dog saaledes at Papiirsirimmelen gaaer Halvparten uden før Kanten
af Pappen, herpaa lægger man den med Papiirsinmmel forsynede Ende efter Længden imellem
to Huller af Bretter, freier Vcrpaa den anden
Ende ril, og lægger den paa den fremragende
Deel afPapiirstimmelen, saaledeS al begge En

der komme til ar liqqe tæt ved hinanden, og
begge Sidckanterne svare noiagkig fammen. Nu
holde man den saaledes sammenbundne Cylin

der fast med den venstre Haand, slikker den ene

Ende af Klemmerne igiennem Cylinderen, sætter

begge Been ind i Hukerne og siaaer med en
Trceehammer snart paa det ene snart paa det
andet, indtil Klemmerne trykke nsiagtig paa
det fammenbuudne Sted.
Man fætter nit
Vindebrettel med den sammenbundne Cylinder
hen for at tsrreS, og efter en Times Forlob om
trent tager man Klemmerne op igien, hvilket

skeer ved at flaae med Hammeren paa de paa
den underste Side af Brettel fremragende Veen,
hvorpaa man kan tage den ganffe »D enten med
Hcenderne, eller ved Hielp af en liden Srok.
Paa denne Maade kan man sammenbinde

cylindriske Arbejder saa let og godt, at man, ef
ter flt have betrukket og poleert sil Arbeide,
vanskelig skal kunde finde det sammen-bundne
Sled.
Man kan ogsaa ved Hielp af saadanne

Binde-Bretter i kort Tid sammenbinde et stort
Antal Cyliudrer, hvorved man tillige vinder me
gen Tid, naar man har meget, fom ffal sam
menbrudes, da man derimod vilde snarere spilde
Tid ved at anvende denne Methode vetz et en
kelt Stykke Arbeide, fordi man altid maae vente,
til det lerres, hvorfor man i der Tilfælde hellere
syer Enderne sammen, for ikke at afbrydes i sit
Arbeide.
i Endnu er at mærke ved denne Maade at
binde paa:
i. At man ikke stryger Papiirstrimmelen
med for meget Klister; thi vllers rranger Kli-
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skeret frem under Presningen, og Cylinderen li
mes fast tU Brsttek, hvorfor man for en For
den Deel af Brettet,

sigtighed fan bestryge

Cylinderen kommer tit at ligge paa, med noget,

Sorbe.
2. Skulde Klemmerne ved Brugen siides
for meget og siden efter paße for ler i Hullerne,
faa behsver man kun at betrække Benene med
tykt Papiir, for at give dem deres forrige Tyk
kelse igien.
Z. Man mase have flere saadanne Bret

ter med Klemmer af forstiellig Længde i Beredssa^, for at kunde binde alle Slags cylindriske
Arbejder derpaa, ligesom man ogsaa maae have

Klemmer med korte Been, fordi man ellers ik
ke vilde kunde bringe dem ind i snevre CylinDrer.

4. Bretterne maae Mre af tm Tr«e;
ehi ellers trække de sig sammen, og Klemmerne

blive for store.
Derfor maae man heller ikke
giemme Bretterne paa alt for varme Steder.
5. Da det kommer meget an paa at Overfladen af disse Bretter er faa jevn og lige
som mueliq, faa lceqger man Tværlifter paa Den
Underste Side, for al forhindr« atTrceet ikke ffal

siaae sig krum.
6. Vil man have flere Klemmer paa
et Bret, maae visse anbringes saa langt fta, ae
to Cylindre af betydelig Længde begvemt ffltt
siaae ved Siden af hinanden.
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Man kan ogsaa binde med Papttr-Sttimlec
uden Bindeörer, men der koster noget mere Tid

og Umage.
Man ruller nemlig den afmaalte
Papstcmrmel om en Balse, der maae være be

tydelig tyndere end Formen til Cylinderen,
saa at Strimmelen gaaer i der mindste to Gange
omkring.
Herved berevcr man Pappen en
Deel af dens Elasticitet og Kanterne lade sig
nu uden Modstand legge ved Siden af hinan
den og oveekliftres med Papiir.

Regler ved Sammensyeningen af
cylindriske Arbeider.
Naar man vil forfærdige enkelte cylmdriffe Arbeider uden at afbrydes, eller Cylurdererr,
man skal binde, er for lang og tillige af kort
G i eu uem snik, saa er den forhen bedrevne Maa-

de ikke saa anvendelig, men man gisr i der Fald
bødre i at sys dem summen.
Til den Ende
stikker man Huller i Kanten af Strimme
len med eu spids Syl i lige Afstand fra hin

anden, eller man logger begge Kanterne afStrimnrelen saaledes sammen, ot man karr stikke Hul
ler i dem begge paa engang, hvorved man mase
vogte stq, ar ikke Kanterne ffydes fra hinanden,
hvilket man oqsaa maae see ti!, naar man syer.
Man syer fra Herre kil Venstre, og, hvrS man
kvn har stukket Huller i en as Kanterne, faa
lttMr man Naglen ved hvert Süng paa SktKre-

B
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Hattet, for desto lettere at bringe den igiennem,
hvorved man doz maa holde fast paa den med
Fingrene as den hsire Haand, at den ikke f?al
brcekke.
Man stikker stedse paa den samme
Side, man har begyndt, indtil man kommer til
det sidste Hul, da man syer tilbage igien, saaledes at Traaden gaaer to Gange igiennem hvert
Hul.

De forestnkne Huller kunne ftaae en fier-

dedeel Tomme fra hinanden og maae omtrent
tceve en sieltedeek Tomme fra Kanten.
Man
trækker ved ethvert Sting, man gisr, Traaden fast
tik, og glemmer derhos ikke, ak bringe de forskudte
Kanter tilbage i den rigtige Stilling igjen. Traaden
man benener sigaf maaevare stærk, men dog ikke
forgrov, for at Syrningen ikke stal blive for tyk.

Bundens Jndscetning og hvad derved
er ar mcerke.
Er nu Cylinderen sammenbunden, saa ffy<
der man Valsen ind og polerer den med et eget
dertil dreret conisk Poleer-Træ e, for ot trykfe Syrningen ned i Pappen og jevne alle ve
Steder, hvor Pappen afviger fra den fuldkomne
Rundhed.

Polrertroett,
fom man i Almindelighed betiener sig af til at
jevne Pappen med, er et glat dreiek, keglefor«

migr Træe, der paa den ene Side endes i eii

pad Kolbe, og mod Spidsen er ikaaret flad el-
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ler oval.

Godt Psrettsee er dertil der bedste,

det bor vcere sire til fem Tommer langt, og Kol
ben omtrent en Tomme i Giennemsnit.
Eflee
Omstændighederne polerer man snart med Kolben,
snart med den lange Side afTraek. Naar nu Ar
bejdet paa denne Maade er behörig forberedes,
saa fftær man efter ovenanfsne AuviiSmng eir
Skive hl Bund.
Er denne Bund, som let
kan |Tce, ved en Forseelse bleven for stor, saa
kan man rene denne Feil ved at stryge Kanten
med en sammenlukket Sax, hvorved Pappen ka
ster sig i Randen og Skivens Omkreds folgelig
formindskes.

Den opkastede Rand kan man

derpaa beffiære med Saxen, og giere jevn med
Poleertræet.
Dette er rillige et Middel til at
give Skiven den fuldkomneste Rundhed, da man

stryger de fremragende Steder stalkers
Har
Man derimod slkaaret Bunden for liden, saa fait
mart siel ikke bruge den, især hv'ö Keilen er alt
for ftor, men ec Feilen kun ubetydelig saa fa tt
drn retted ved at polere Pappen meget stærkt,
thi derved giver den sig ud og bliver storke^
Efterar nu Bunden herved er sat i den

Stand ot d«n passer fuldkommen, saa sætter man
den ind. Man stiller derved Cylinderen paa et

jevnt Bret, og trykker Bunden med Fingrene
allevegne ret til det underliggende Bret, stryger
ogsaa med Spidsen af Poleertrceet indvendig
omkring ved Ranven, for at Bunden kan korn-

B2
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me til ar ligge nsiagtig i famine Flade som
Daaftn.
Laaget.
For nu ogfaa at give denne Daase et Laag, be
stemmer man fsrst, hvor Heit det skal være. Ef

ter dette Maal fficrr man en Strimmel, hvis

Længde man maaler ever Daafrn paa samme
Maade, som man forhen bestemte Lcrngden af
den brede Strimmel til Cylinderen over Valsen, dog maae man giere Strimmelen ti! Laaget
lidt rummeligere, for ot det ikke skal passe alt fo c
snceverr paa Daaftn; thi uden denne Forsigtig
hed vilde Laaget, naac det hele var betrukket,
slet ikke paffe.

Vil man nu fmde Maale! til bunden
tif Laaget, faa sætter man Spidsen af SkiæreCirkelen i Middelpunkts af Hoved-Cylinderens
Bund, og aabnec Den lidt over den ydersle Om-

kcedö af Cylinderen.
Den Skive, man med
denne Aabning af Cirkelen udffiær, vil enten
paffe fuldkommen neiagtig, eller hvis den ffulde
være bleven en Smule for stor, faa kan den let-

telig gisres mindre ved at stryges i Kanten me)
Saxen og siden beffiarres.
Er delle ffeet, saa

polerer man Skiven paa begge Sider, men u
fæv t Kanten, og scrtter den derpaa ind ester
vvemneldre Forskriv!»
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Bundens IMmmttg.

Har' man nu med behørig Acurakesss sar
Bundene ind, saa maae de ogsaa limes fast,
inden man kan betrække Arbeidet. Til den En
de kan man enten stryge Liim med en sVarpTrce^
spaan indvendig omkring Nanden af Bunden,
eller, for ätkomme hastigere fra Tingen, saa hel
der man blot en SmuleLiim, der ikke maae vee
rs for rykt, indvendig paa Nanden og lader der
lobe rnndt omkring.
Ved denne Lejlighed var det maaffee ikke
af Veien at tale er Par Ord om:
Limers Behandling.

Naar man vil koge Lim, saa bryder man
det forst i Stykker, kommer det i en Leerpotte
eller i en Limgryde af Metal, sscr faa meget
Vand paa, ril Limer er ganske bedækket, derpaa
lader man det staae nogle Timer, for ot bledes.
Derpaa sætter man Karrer med Limet paa elt
Kulild, rører bestandig om med en Træespade,
indtil den er ganffe oploft eg begynder ar koge.
Medens det koger, maae man ved at blæse psa
det og flittig at rere om deri, forhindre at der
ikke lober over, og naar det saaledeS har kogt i
nogle Sekunder, saa rager man det af Ilden,
lader der staae et Par Minuter, for at afkieles,
og derpaa
man strap bruge det.
Man
giemmer der tildækket paa et kisligt men ikke
fugtigt Sted, og naar det siden ved at cpvar-
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nies for tidt, bliver tykt, faa kan man efter Behag
forkynde det mev Vand, medens Vet staaer paq

Il^eu, uden at man behover at laSe det koge
paa nye»

f. Falsen.
Skal den cylinbriffe Daase, man vil gie«
Xt have en Fals, Va den saa vist nok har me

re Værd, eserdi den »kke allene vinder i Fasthed,

men tager siq oqsaa bedre ud, saa maa man over den egentlige Daase forfarne nok en Cylin

der p.,q samme Maade, som man forfærdigede Cy

linderen til Laaget, kun med den Forskel, ar
denne maae paffe let, da hun derimod maae væXt saa nsiagtig som mueliq.
Denne Cylinder
gier mau saa meqet saver? end Hovedcyl,«de

ren, som man v»l have Falsen Hst ul, man fly
der derfor Daasen saaledeS ind i den, at de

sammensyede Steder ikke komme tit at ligge oven
paa hmanden. Mu k maae den underste Kant

af begge Cylindrene ligge nsiaqug i samme Flate fom Bunden.

Paa Accurakesse kommer det

her meqet on, fordi den mindste Feel fan ftemhringe en berndelig Uregelmæssighed i Arbeivet.

II. Cylindriske Arbeivers Forscerdigelft paa
frie Haanv.
Naar man vil forfærdige cylindriffe Arbej

der af forstielljg Stsrrelse, sag maae man og-
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faa kunde grsre det paa frie Haand uden Val-^
se, fordi mon ellers maatte have en uhyre Mæng

de Valser i BeredjVab.
I dette Fald skicrr
man fsrst Bunden, og Pappen man bruger her
ril maae være af betydelig TykkelseOmkring
denne Bund vikler man den cil DaasenS Cylin.

der bestemte Strimmel saaledes, at Bunden hver
Gang kommer til at ligge i Midten.
Man
fatter nu et Mærke indvendig tæt ved Bunden,
for ar bestemme Strimmelens Længde, lægger
Vinkelhagen paa Mærkerne, oq fficer fom sæd
vanlig vinkelret. Herpaa ruller man Strimme

len til en Prove endnu engang omkring Bunden,
og er den for lang, saa gier man Strimmelen
kortere, og er den for korr, gier man Bunden
mindre paa ovenbeskrevne Maade.
I øvrigt
er Fremgangsmaaden ved Sammenbindingen,
Bundens Jndlimning og LaagetS Forfcrrdigelse

den samme som forhen, kun at man maae anven
de mere More, for ak give Daasen den fuldkom
ne Runding, især naar den er stor.
Laagers
Omkreds maa man bestemme paa den underste
Rand af Hovedcylinderen, hvor Bunden er ind
sat, fordi Pappen ved den sverste Rand vilde
give for meget efter.
Tiklceg.
Naar man har flere smaae cylindriske Ac<

tcider af en Ark og bestemt Sterrelse, saa giveder endnn adskillige Kunstgreb, for deelS ar lette
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Arbejdet, beels ar forkorte det.

Vilde man

f. Ex. giøre en Mængde fmaae Daaser af en
og samme Stereelse, saa vilde man spilde u-

nq-vene>q Tid, hvis man vilde udmaale og af-

skræ e

hver eukelk Strimmel.

Man behsver

ive tuncD kun ü i udmaale en Strimmel, og derpaa skiære en stor Strimmel, Ver er lige saa

b eö, som den lille tr lang, og saa lang fem

Pappen vrk tillade, saa har man ligesom paa
engang bestemt Længden paa mange smaae Strim

ler, hvis Brede man srden ved Hielp af Maale-

stokken letrekig kan afsætte, oq Verpaa skiære den

ene efter den anden.

Endnu hurngcre gaaer

det, naar man i Dette Fald betjener sig af Cirke

len isteden for Maaleftokken.
Man aabner til
den E»de Cirkelen saa meget fom Daasens
Heide ffal være, og med denne Passeraabning
inddeeler man de to hinanden modstaaende Kan
ter af den store Srrinrmel og saakedes kan man paa

enaaug bruge Ltnealsn :U ar aWcere alle Strim
lerne, uden al uran behsver at lægge ben bort

hvert Drebilk, før at bruge Ätaaleftokken.

Den der har en D'clerbænk kan endnu

blive hurtigere færdig. Jeg forferrdrger mig nemlia itnqe Cylindrer af samme Giennemsnir som

Danserne, jeg vil giere.

Valsen, efter hvis Om

kreds ve ere i) i orte, forsynes med en Skrue, for

6t kunde fskrue ven fast kli Spindelen paa Dreier-

bænken.

Nu behsver man kun at ffyde Va!-

fen fast og betegne DaaserncS Heide formedelst
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Cirkelen ved Punkter, og affficere den ene efter
den anden med en liden tveeqget Kniv, hvilket
gaaec langt hurtigere end paa den forhen beffrevnc Maade, fordi man ikke allene kan binde Aere

Daaser paa engang, men ogsaa hurtigere skiære

dem af.
Laagene kan

paa denne Maade

endrm

hurtigere forfærdigeS, fordi man formevelft de
res liden Hside kan binde flere paa engang.
Man forfærdiger nemlig en anden Papcylinder
over den første, der doa ikke maae passe foc
trangt. Til denne anden Cylinder, hvorafLaagene ffulde skiæres, hsrsr atter en egen Valse, for
dcrpaa at kunde dreie dem.
Vel indlsber hec
den Ou-stændighed, al denne Valse, naar man
siden efter vil gisre nye Daaser af samme Skerrclse, ikke altid vi! paffe i de ril Laagene bestem
te Cylindrer, fordi Pappen ikke ßltiö er af sam

me Tykkelse, hvorved DaascrneS yderste Omkreds
snart bliver stsrre, snart mindre, alt eftersom
Pappen cr tykkere eller tyndere, men dette kan
tu an afhielpe derved, ar man dreier sig flere

Valser, hvoraf Gienuemsniktene paa den ene er
altid en Smule storre end paa den anden, eller *
og man kan omvinde Valsen med Papir, til den
faaer den fornødne Tykkelse, eller man dreier den
anden Cylinder over den ferste, men da nwae man ,
vogte sig, at Kniven ikke ffiær fordybe og lobcc
ned i den ferste Cylinder. Paa samme Maade
kan man egsaa forfærdige Iaiscrne, og blive
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altsaa sangt-hurrigere fcrrdig end paa nogen an
den Maade.
Ogsaa Bundene kan, med visse dertil for-

feerdigede Vcerktsi, nemlig ved halve eller hele
runde Jern, forfærdiges paa en langt hurtigere
Maade end ved Skic?recickelen. Med et saadant
Jern fn- man med nogle Slag udhugge en Skive,

og altsaa i kort ^id giere et stort Antal deraf.
Man lader sig gisre et saadant H u gg ej e r n
(^zV. 4.) efter en vilkaarlig Onckreds.
Til
Skiverne i Laager kan man kun bruge disse

Jern, naar man er vis paa altid at faae Pap af
samme Tykkelse; thi saasnark Siderne af Daa
sen en Gang er tyk og en anden Gang tynd, saa
rnaae ogsaa Skiven til Langet snart vare stor
og snart liden, og Huqgejernet kan altsaa ikke
altid levere Skiver af forneden Størrelse. Kan
man derimod faae lige tyk Pap ni Siderne i
Daa sen, faa behever man kun at giere een D aa

se færdig, levere Smeden Maaler paa Skiven
lil Laaget og lade ham efter den Omkreds for
fardige et saadant Huggejern, fom, hvis det el
lers er rigtig gisn, altid vil levere passende
Skiver.
Er Jernet ganffe rundt, saa lader man
vaq Siden af Skaftet bore er Hul c, der gaaec
k^kraae ned ad, for ved Hielp af en Skift at kun
de stede S kiv ry les, hvis den f^nlde fætre sig
fast.
De Halvrunde ere ikke saa kostbare og
dog næsten ligesaa gode ar bruge, kun at man

fagvel ved disse som ved de ganske rynde seer ar de
xre af godt Staal og fuldkommen runde, der ep
yqsaa bedre at Omkredsen af de halvrunde
Jern udgisr lidet meer end en halv Cirkel, for

di Enderne af Instrumentet ved Giennewhug-

ningen af den anden Halvcirkel griber da bedre
ind i den allerede giennemhuqne forste halve
Deel.
I evrigl flaaer man hver Gang en
Cirkel paa Pappen efter Skivens Stsrrelse, foe
jkke at forfejle den fuldkomne Rundhed, hvilket
ikke kræver lang Tid eller Umage.
$i( man forfærdige ovale Daaser

eller

andre Ting s. Ex. Föderaler eller Elms med o.
pale Grundflader, (aa er Fremgangömaaden nce
sfen ganske den famine ssM ved cysindnffe Arheidec, undtagen at Bundenes Forfærdigelse
kofter noget mere Umage, da man maae skiære
dem ud paa fri Haand, hvis man ikke har ovase

Huggejern ae betreue slg af, der dog ikke
gltid er tilstrækkelig 5 naar man vi! gwre opale
Arbeider af vilkaarlig Størrelse.
Den der ikke drister sig til at tegne en
rigtig Oval paa fri Haand, han kan lade sig
giere ovale Former hos en Snedker, og tegne de
ovale Bunde efter Formernes Grundflader.

Saadavne Former ere desuden nedveudige naar
de ovale Arbejder ffal blive ordentlige og nærte,
hvilket ikke vel er mueligt uden at polere denr
over Formen, i det mindste vilde det vare for
bundet med megen Meie og Tidsspilde. Begge
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Dele kan man spare sig ved deslige Værkrsi,
hvoraf man kan anffaffe sig et tilstrækkeligt
Antal uden betydelige Omkostninger.
For ogfaa at kunde polere Lsaget til saa^
danne ovale Arbejder, behover man ingen egen
Form, man beklæder kun endeel af Formen med
Pap, fom maa være noget tykkere end det man
har taget til de ovale Arbeider. Dette Be
træk over Formen gjsr den tykkere og altsaa
passende for Laaqrt, der nu beqvemr kan poleres
derover. Der samme gielder og faa om de cy
lindriske Former.

Tredie Capitel.
i

Om Betrak i Almindelighed, iscer paa
cylindriske Arbrider.
^fter at have forfærdiget Ncrttet, er Betrækket
en Hovedsag ved Paparbeidet. Hensigten med
Betrækket er ikke allene at give sit Arberde en
smnk farvet Overflade, men det faaer derved
tillige en reellere Fordeel, nemlig nicer Fasthed
og Varighed, en glattere Overflade og nicer RegelMKsslghed i alle dets Dele.

s. Apparat.
TU at betrække herer forskellige Makerialier og Verktsi, nemlig: i. Klister og Liim,

2. broget og eensfarve! Papur af forffielüg Farve,
Z. større og mindre Penfler, 4. el smalt Falsbeen eller i Mangel deraf et fladlff'aaret Trerc,
og endelig 5. et Bret eller et Stykke Pap, hvorpaa man lægger Papiret, forø man vil bestryge
med Klister.

b. Klisterets Tillavning.
Fremfor alting maae man være betænkt
paa at skaffe sig godt Klister, thi ikke alt Kli
ster binder lige godt, og er heller ikke lige stik
ket tit at giemmes. Den der vil arbejde i Pap,
niaae ikke allene vide, hvorledes Klisteret laves,
men ogsaa hvad der udfordrer; til et godt Klisier. Hovsd^Jngrediencen i Klisteret er Stivel
se (rhi Meel-Klister, som man undertiden pleiec
ar benene sig as, binder aldrig saft nok, og er
derfor gauffe ot forkasie). Man tager en Por
tion Stivelse, kommer den i en godt glasseret
Leerpotte, gyder koldt Vand derpaa og rører det
om med en Trceespade, indtil Stivelsen er fuld
kommen udbledt og jcvn som en Belling. Derpaa maae man have kogende Vand i Bered
skab, som man strap gyder paa og rører bestan
dig om. Var Vander fuldkommen kogende,
faa bliver Stivelsen strap tyk og behsver ikke
at koge videre; men var Vandet ikke varmt
nok, faa sætter man Potten nogle Minutter ved
Ilden, men man maae bestandig tøre om i
den; thi ellers bliver Klisterer klumpet, som ec

.

zo
en stor Feik.

Skulde den blive for tyk, saa

blander man den med Vand (koldt eller varmt
gier intet til Sagen) indtil den har faaer den
behsrige Consistence. Klisteret maae da, medenü
det endnu er varmt, være som en tyk Velling,
saa at man kun mev Msie kan helde det ud af
Potten.
Naar den saa afkieles, bliver den al

tid fastere, og faaer den mest passeliqe Konststence.
Forhold af Vand og Stivelse lærer
man snart at bestemme ester Hiemaalet.
Den endnu varme Klister blander man
med en Snmle oplSst LUM, eller endnu bedre med

Huusblas; for nt give den mere Kraft, og for

ar bevare den mod Forraadnelse, kommer man
en Smule pulveriseret Allun veri, hvilket ligele

des maae sikee, medens Klisteret er varmt og un
der bestandig Omrore«. - '
c. Klisterpenfler og deres Brug.
Man betjener sig herril af godt bundne Bor-

stepenöler af forskiellig Sterrelse. De store bru
ger man til at bestryge stsrre' Stykker Papiir, for

al kunde hurtig nok bestryge dem.

Jo mindre

eller smallere derimod Papnrsirinilerne ere, desto
mindre Penfler betjener man sig af: thi med sto
re Penfler vilde man ikke allene læg re Klisteret

for tykt paa, men man vilde desuden besmisre
Klisterbrettet alt for meget.
Klisteret maae altlad smøres jevnt over
alt og ikke for tykt, hvorfor man maae hver

gang afstryqe den neddyppede Pensel paa Ran

den af Potten.
For at undersege om alle Steder af Pa<
piret ere behsrig bestrøgne, seer man ssraae ned
over det, for ak de fra Klisteret reflect »ene Lysstraaler kunde falde i Øict, hvorved de mindre
eller ilet ikke glindsende Steder viise, at man
her har smurt for lidt eller siek intet Klister paa,

hvilket man da strap maae rette.
Man tage sig vare, at ikke Papiiret for
rykkes medens man bestryger der, fordi det eb

lers og fa a bliver vaadt paa den rerte Side, og

for at undgaae delte, trykker man Spidserne
af de udbredte Fingre fast mod den nærmeste
Rand af Papiiret og stryger med Penselen fra
sig til den modsatte Rand.
Er nu der hele
Papiir bestrsget paa det Sted nær, hvor Fing
rene staaer, saa sætter man de yderfte Fingeren
der med saa faa Beroringspunkter som muettqt

tæt ved den yderfte Rand af den allerede bestrogne Deel, og stryger nu det Avrige i mod

sat Retning.
Har man af Forseelse kommet for meget

Klister paa, faa stryger man det Overflødige bort
igien, thi for megetKUster gier Overfladen min

dre jevn, Arbejdet tørres langsommere og de ly
se Farver paa Papiiret forderveS letteligen.
Naar man har flere Stykker at bestryge,

saa maa man ikke lægge befolgende paa de forriges
Sted, men valge stedse terre Skeder, for ai ik-

ke Papirret ffal klcebe fast paa den retle Side,
og Farven rives le6, som let kan ffee.

6. Papirrets TilfliEring.
Men inden man kan giere Brug af Kliskeret, maae det til Betræk bestemte PapUr tilssnæres for alle Dele af det Arbejde, man vil

betrække, eftersom det er nødvendigt at den ind
vendige og udvendige Side maae berrcrkkes strap
efter hinanden, fordr man ellers ikke faa let kan
forhindre, ar Arbeidet flaaec sig krumt, medens
det tørres.
Vil man f. Ex. betrække en cylindrisk

Daase, saa beffiær man forsi det hele eller hal
ve Ark, fem ntan vil berrække med, vinkel
ret paa to Sider, skrær derpaa en Strimmel

af forusden Brede og maaler dens Længde over Daaftn. I Steder for Vinkelhagen, som
man i dette Fald ikke vel kan bekiene siq af,

bruger man heller en rervinklet Triangel. Ofte
kan man og undvære dette Værkrsi, i der man
kun bchsver at brække Papjiret vinkelrer ved de
Punkter som bestemme deis L«ngde, og derpaa
skiære efter Brækningen.
Er denne Strimmel bestemt kil at beklæde
den udvendige Side af den simple Daase, saa
bliver den hvergang haaret betydelig bredere,

end Daasen er hoi, oa det fordi der paakiiftrede
Papiir skal veics em paa beqge Siver, saavel
ved Bunden som ved Aabningen af Daasen.
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Man veed,.at Fugtighed Udvider Legemerne,
fslqeliq maae ogsaa Klisterer udvide det bestregIK Papiir saavel i Længden som i Breden.
Herpa^» maae man tage Hensyn, naar man betrækker, og derfor skiære Papirstrimlerne sar
meget mindre, som man kan mærke ar Klisteret
Udvider dem.
Derfor fFiær man den til Daa«
sens indvendige Stde bestemte Slrinunei alli
en Smule smallere, end Daasens indvendige Hei
de» Det er ogsaa 'bedre at klippe denne Papiir*
ftrimmel tvertover i to Dele, inden man besiryg-er den med Klister, fordi den da lader sig be-Lt'e legge ind og fastklæbe.
Dens Længde be-

siemmer man ester Dansens udoeadige Omkreds

vg thær den kun lidet kortere.
For at Mære en paffende Skive til gL
overtrække den udvendige Sive af Bunden med,
hehsver man kun at fette Daasen metf Bunden
paa Papiret, og med en spids Blyant teg
ne Grceudserne og siden fficere den ud med e«
Sax.

Til den indvendige Side af Bunden fFicett,

man ikke efter Crrkellinien selv, men efter en anden
der er faa meqer mindre end den forfte, som Pap
pen er tyk, fordi denne Skive maa være faa me-r
gr c mindre eud den udvendige som Sidevæggene i
Daascn ere tykke. Den, som synes at dette er for
vanskeligt, behover kun at skiære Papirst-ivcrne es«
ttr Bunden, inoen man endnu har sar denne ind.
C
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Ved at beskiære Papiret, hvormed Laaget

skal berroekkeS, qiclder i ovrigt det samme som

er anført ved Daasen selv, og hvad der er sagt
om Daasen, gielder ogsaa om de fleste andre
cylmdrijVe og ovale Arbejder.

e. Papirets Paaklming.
Ec nit Papiret beherig tilffaaret til alle
Dele af det Arbeide, man vil betrække, saa bestryger man, for at blive staaende ved den cylin-

drisPe Daafe, den Strimmel forst, man har be
stemt til den yderfte Omkreds, lægger den, naar
den er otte Linier bredere end Dansens Hside,
faaledLS paa, at den rager omtrent tre Linier
frem over Bunden og fem Linier frem

over

Aabuingen. Man lægger Strimmelen med den
ene Ende paa Siden af Daasen, og der saa lu
ge fom muligt, da Strimmelens Endelinie maa
siaae lodret paa Daasens Grundflade, saa godt
det lader sig bestemme ved Kiemaalet.
Er det

te skeel, saa stryger man med den flade hoire

Haand Papiret efterhaanden mod den anden
Ende, indti! man er kommen ganske omkring, og
Papiret ligger allevegne tet ti-l.
Medetis man
faaledes lægger Papiret paa, holder man Daa«

sen i den venstre Haand i Aabningen paa de»r
Maade, at Tommelfingeren kommer til at ligge
Udvendig og Pegefingeren, eller efter Omstændig
hederne endnu fiere Fingre komme til at ligge
indvendig. Aicerker man Under Operationen, at

Kanterne
sammen

af Papirstrimmelen

med

Enderne,

ikke passe noie

men at

denne

kom

mer til at ligge hsiere end den anden, saa er det
et Tegn til at den ikke var lagt lodrer paa o<j

man maae da Uden Forhaling og med Fdrsig«
righed sege ar slkyde den lige igjen, og derfor
maae man ikke

i Fsrstningen stryge for fast

paa.

Efter at man nu saaledes har lagt Papi
ret, saa staaer endnu tilbage at staae de fremra
gende Dele om begge Ender af Daasen. Marr
fficrr til den Ende Jndsnir i Papirer med esi

Sax, der især maae være ssarv i Spidsen. Dis
se Indsnit kunne siaae en heel ever halv Toni«
me fra hinanden efter Omstændighederne. Disse
smaae Papiir 2!fdelinger blive nu lagre paa, Dcti

ene ester den anden.
Saasnart dette er qtort, saa Hetra?ker mair

den udvendige Side af Bunden, og fftcrr
Med en Sapv dek, Papirffiven uuicUqt knude
W Ät Papir Skiven ril deii indven

dige Side afBnuden kan man gribe med Tom
melfingeren oq Spidsen af en Kniv, eller vaa

hvilken at)tøn Maade, man synes begveunneft at
bringe den ind, uden at den bliver siod^ki e fast
paa Siderne af Daasen. I Begyndelftn niaae
Denne

Skive

ikke fægges

foe saft paa, for

at man siden med desto mindre Msie fau wtu

L«

Z6

den med en stump Kniv, eller med Fingeren,

hvis den skulde være lagt urigtig paa.
Endnu er tilbags at beklæde Daasen ind
vendig paa Siderne.
For at giere dette, klip
per man den dertil bestemte Papicstrimmel i to

Dele, tager en af disse beklistrede Halvdele,
fcumwc den efter Mundingen af Daasen, og
lægger den ind, i det man berører Siderne af
Daafen sga lidet som mueligt, men ffulde dm
alligevel hænge ved for tidlig, saa ffyder matt
den ned med Fingrene, uden at trykke for stærkt*

Her maae man nu mærke, at man i dette Fald
ikke siryger Papiret paa, men ved oftere at tryks
ke med Fingrene str«be,r ar bringe det i fuldkommen
Forening med

Pappens
bliver

ved Strygningen

Overflade, fordi dee
Steder mellem

hule

Papiret og Pappen, der sidcu vanskelig fan celi
vres. Paa samme Magde lægger man oqsaa bett
attden halve Deel paa, og Daasen er forsaavidt

betrukken.
Ved nogle cylindriske dg ovale Arbeider f. Ex. ved Pennehuse og Etuis er det
bedre, nt man betttekker Pappen paa Len ind
vendige bide, inden man binder den sammen.
Om Laagcts Betrækning er der X svrigt

intet videre at mærke, fordi de samme Regler
gielde, der desuden er lettere ar nvove paa dets
te Sted formedelst den ringe Dybde.
Paar man vil betrække en Daase med Fals,

saa maae man klippe en Strimmel for Falsen,
som man siden ester ved Betrækningen slaaer:
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vm Kanten af Daasen paa den ovenfor Leffrevrie Maade. Naar man berrcrkker Len yderfte
Omkreds, maae Strimmelen, man i dette Fald
bruger, desuden være faa meget bredere end
Falsen, som Pappen er tyk, for dermed ar betræk
ke den sversie Papkant, der hvor Falsen begyn
der. Her behover man ikke ar giere Indsnit i
Papiret, men man kan med et Falsbeen eller
»ned Ryggen af en Pennekniv uden videre Omskændighed trykkedes ris, dogmaae det fkee sicax;
inden Klisteret bliver tørt; thi man kan siden ef
ter ikke saa let stryge nyt Klister paa, da Fal
sen staaer i Veien.

Da Pappen taber sin Elasticitet ved Fug
tighed, og da et betrukket Stykke, naar det
har staget m Tidlang f. Ex. ct halvt eller
iheelt Qvarter er for der meste ganske Lgiennemtrængl af Fugtighed, faer er dette den bedste
Tidspunkt ot give cylindriske Arbeider mexe
Runding ved ak boie dem; fornemmelig maae
man iagttage delle ved store Arbeider og over
hoveder ved alle dem som ere forfærdigede paa
frie Haand.

Naar nu dette fugtige Arbeide er tilstrakkelig rert, saa bliver det endnu engang efterø
rrykkelig polerer med Poleertrcret, deels for at
5 lal te Overfladen, deelö for ot giere den me
re rund.
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Tillag.
I.

Man karqge de betrnkne Stykker isap
Laagone aliid paa den udvendige Side, naar man

langer dem hen for at tørres, hvorved man for*
hindrer, nt Bundene siaae sig paa den ud

vendige Eide, eller blive concave, hvilket seer
meget hasligt ud.
Derfor polerer man dem ogsaa, naar de ere terre, alkid stärkere paa den
indvendige. Side end paa den udvendige, fordi
det sccr bedre ud ar Bunden i Laaget er en
Swule epheiet (esirvep), end at den har den mods
satte Beskaffenhed.
2.

Man vogte sta, ar man iffø sætter Laaget
paa cylindriske eller ovale Arbeiyer inden de ere
fuldkommen terre; rhj ellers bringer man -et
endnu sugrige Papiir i Uorden og fordcrrvex
fit Arbeide.
3*

Skulde Laaget have trukket ft g for meget
sammen og derfor ikke paffe nicer, faa tn o ae
»nan udvide dct, hvilket kan s^ee paa to Maader. Har man giort Laaget over en Valse, saa
omvikler man denne Valse med Papir, trcenger
den ind t Laager og polerer dette derover. Har
hi an derimod ingen Valse brugt, faa beier man
Siderne fra hinanden med Fingrene og paa
denne Maade gier Langet videre.

Dette lyk-
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tee dog k-dst, naar Arbeidel endnu ikke et suldkommen tert»
4*
Det sseer ofte, naar knaget 'paffer for
trangt, at l^yeningen (Sammenbindingen)
har faaet en Fold.
Dette forhindrer matt
bedst derved, at man bestryger Gemmen med
Liim, inden man skcider til at betrcekke.

f.Om at udpyntt de betnikne cylinpriffe og
ovak Aroeider.
For at sorskienne fit Arbeide, maae man
oasaa eve sig Paa mange Maader at udklippe
Papir, for dermed at udpynre det betrukne Ar• beide paa de meest passende Stader.
Egentlig
fan man her ingen bestemte Regler give, fordi
disse Udprintninger kunne ffee paa saa mangehaande Maader, og beroer ganske paa eens egen
Smag og Færdighed. For imidlertid at tale

et par Ord derom; saa er en af de simpleste
Maadec at Udpyyre cylindriske og ovale Arbeit
der paa, felgendes Man klipper smalle Strimler
tif et Papiir, hvis Farve stikker behsrig af mod
GrundbelreekketS Farve, gier Indsnit i den ene
af de lcengste Sider, og med disse Strimler be
klæder man Kanterne saavel af Laaget som af

Daasen

saaledes

at

Taqgerne

paa

P«pir-

Skrimmelen bries om Kanterne af Laaget og
Daasen.

'

4c

I

Disse Taqaer eller Indsnit kan man klip
pe bort Nled en Sur; men hvis man skulde
klipve enhver Kant eller Tagge for sig, faa vil
de dette rage mer- Tid, end den hele Ukpynrning

var værd.
Man fan me^et lette sig Umagen
ved at lcrage Paprr,ftrrmme!en dobbelt og giøre
Nied Saxen ligeftore paralelle øg ffraae Ind-

ftttr faa langt fra hinanden, som Tagqcrne skul
de være store, derpaa vender man Papiret om
og gror lraejaadanne store paralelle Indsnit i
rvadsat Rerninq af de forrige, hvorved man ikke
slleue gier tø Tagger af Gangen, men Arbndet
gaaer i der hele hnrnaere, da man ikke faa
ofte beherer ar forandre Saxens og Papirers
EkilUnq.
Den fom ikke er bange for Omkoftniuaee
kan endnu komme hurtigere fra Tingen, naar
man ril dette Bnig lader ji.i forfærdige et fftærende Jnsirumenk, hvormed man paa engang

kan hugge one og flere Taager i det sammenlagde Puplir, saadaune Iern kan man oqsaa betietie si a af til Udpynrninqer, naar man lader dem
indrene paa forffielliq Maade. Man kan oqsaa med Saxen give Papirret

wangehaande andre Fiqurer, naar man f. Ex.
lægger der sammen efter Længden og udklipper
flørre eller mindre Triangler, hvorved man faaec
f>rffiel'ig dannede Flir kanter, naar man jgien
folder Papiret ud.
Naar man da klistrer det

paa, kan man lagge Papiir af en rredie Farve
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derunder, der da Dinner igierineln de Huller ekler
Ftgurer, som man har giorr i det yderste Pa
pir, som om det var maler derpaa.
Man 5an oqsaa bekiene sig af Guld- og
Colvpapiir til Udprintninger; men da maae man

pogte 6g for, ot man ikke sætter de saaledeS udpynkede Arbcider paa et fugtigt Sted, da isoer 1
Guldpapiret lobet an af den fugtige Luft.
Forriden de omtalte Udpynkninger, som fati
anbringes i Kanten, belæqqcr man ligeledes Bun

den af Laager med en udklippet Blcmft, eller med
en anden paffende Figyr. Er Cylinderen lang
eller hoi nok, saa tager, en smuk udklippet Ring
om Midten af Cylinderen sig. godt ud.

Saadanne Udpyntninger kan ved Forffiel-

lighed i Farve

og

Fiqur

meget

mangfoldig-

giores, og naar det ikke mauqker paa Smag,
Opstnvelftskraft og Taalmodiqhed, saa vil man
altid finde Midler til ut for|Tienne sine Llrbei-

der paa

en afverkende Maade.

Men stedse

maae man giere sig der ril Regel, kun ar vælge
simple Udpyntninger; thi at overlæsse sine Ar
bejder dermed, vllde rebe en flet Smag og ikke
lønne den Umage, man anvender paa disse Bi
ting.
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Fierde Capttel.
Kantede ArbeivrrS Forfardigrlse.
B-r det ved cylindrisike Arbejder nodvkndigt
al see paa Pippene Beskaffenhed, saa er det liqesaalidt ligegyldigt, hvad Pap man varlger lU
kantede Arbejder.
I forste Fald maatte Pap
pen være tynd, elastisk og bsjelig, fordi alt for
tyk Pap vilde brcrkke alt for ler og forhindre,
dt Arbeidet ßk den ftflokomne Ruud^dd; i Hette
Fald, nemlig ved kantede Arbejder, vUde derimod
alt for tynd Pap hindre Arbeidenes Regelmæssiqhed, da den alt for let flaaer sig Frum, og har
i det hele ingen Fasthed. Egenffaberue, som
Len Pap burde have, som man vilde bruge til
Lette Hjcmeed, vare attsaa; Fasthed, Tykkelse og
jcvn Overflade. Den bedste Tykkelse, Pappey
ril deslige 2lrbeidep kan have, er to til halvkreLie Linie, cn halv Linie mere eller en halv Lime
zpsnyre efter 2lrbeidety Srerrelft.

I.
Mr til den simple fiirkanttde Kasse.
S) Med stumpr Kanter.
Det fsrste, som man til den Ende har ar
glsre, hestaacr deri, at num beskiær Pappen,
hvoraf mau vil forfærdige Ncetter, vinkelret paa
to Sider. Man bestemmer dcrpaa Hsidey, fom
te lydret stagende Vorgge af Kaffen stal have,
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elfscettek bette Maa? paa de w kts^aarne Sider,
scegger foni sædvanlig Linealen paa Mærkerne,

vg flaaer en Linie med ry spids Blyant, paralel
Med begge beskaarne Sider.
En Tegning vil
Piere der folgende tydeligere. Lc,d Fig. 5. være
der Pap, hvoraf man vi! fficrrc N«ttct ill en
Kasse af vilkaarlig ® ter reffe.
A.B.C.D. ere
de langs med de beskaarne Sidr parale! drag
ne Linier, der skiær hmattden i G. og bestemme
Papp ns Heide paa to Sider.
Er dene saa-

vidr færdigt, saa affattør man dernæst Breden
fom Kassen ffat have.
Men her kcegqer may
ikke Maalcstokken an vaa Krauten af Pappen,

«ren paa Linien CD. Iqi. nnem de grorte Mær
ker drgger man nu Limen mn. Herpaa maalee
man paa samme Maade fra Linien AB. Læng
den af Kassen og drager Linien op.
Endnu staaer tilbage, at may faaer Hei
den paa de to andre Gider, der maae afsættes
paa Linierne m n og o p.
De rqienuem Mær
kerne dragne Linier ef og
behoves ikke at
slaaes med Blyanten, men kunne strap skiæres

Ud med Kniven, det fom da bliver tilbage, ev
el fiirkaniet Stykke Pap, hvorpaq Natter til
Kassen er tegnet.
Linierne HG. GH. HL. LH. blive nu nid?
skaarne til lidt over Halvparten af Pappens Tak
kel fe, Linierne GC. og GB. derimod |Tiær matt

gandsse igiennem; rhi der fiirkantede Siykke C,
G. B. ffa! gandffe fftceres bort fra Pappen,
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Hvilket ogsaa gielder om de tre svrige Kanter af
Ncrttet.
Er delte s^eek, saa lægger man der uu fuld

endte N«t paa den Side, man har gjort Indsnitrene, beier Væggene, til den modsatte Side, giver
dem en lodret Stilling og forbinder dem med
hinanden, saa er Kaffen saavidt soerhig, at den
kan berrcekkes.

b) Med spidse Kanter.'
Hisrnerne af en Kasse, hvis Ncet man har
forfcerdiqer paa denne Maade af eet Stykke, bli
ve altid stumpe, »g det desmere, jo tykkere Pap

pen er.
Dog skader der ikke saa meget, naar
Pappen er af middekmaadig Tykkelse, da deri-

niod ArbeidctS Skisnhed vist nok vilde tabe,
Hvis man dertil bcliener sig af alk for ryk Pap.
Skal altsaa Kanterne blive skarpe, saa
naaer man dette -Øtcmeeb ved felgende Foran

dring.
Man skiær nemlig to binanden modstaaende Vægge, en Paptykkelse lænaere i begge
Ender, end de Sider af Bunden, de skulde fort

bindes med.
Herved faaer ni tut nu de Kanter
skarpe, som Vcrqgene indbyrdes danne, men endiiu blive de Kanter stumpe, ssm Væggene danne
ved Bunden. Disse kan man frrsi, efter at have

bundet alle sire Væggene sammen, giøre skarpe
ved ak skiære Bunden rceur ud, og trykke den
saa langt ind, at dens udvendige Side kommer
ril at ligge i en Flade med Kanterne as V«gge-
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ne.

Bunden KHver i dette Fald faftlinm paa

samme Maade fom ved cylindriske Arbejder.
c) Med Fals.

S5ak den siirkantede Kasse have ch $<xU,
saa fficer matt fire Strimler, saa lange som Si
derne, men saa meget smallere som Falsen ssal
blive bred. Disse Strimler limes indvendig paa
S'derne, inde» de erc forbundne med hinanden,
og det faaledes: at den lange Kant af Strnulerne passer nsiagtig med den underste Kanr af

Siderne.

Limet, man bruger hertil, mase vare

meger tykr 6,(\ stryges hurtigt paa, at det
skal storkne Under Arbejder.
Man stryger
længe frem og tilbage med Haanden paa
fastlimcde Stykke, til müü mærker at Limen

ikke
saa-

der
bin

der, hvsrpaa man betynger Stykket med pryporrioneerte Vcegter.
Saaledes bær man sig ogsaa
ad med be tre ovrige Stykker, og tilsidst lægger
man er glat Bret over det hele, bclæssek Brevet

med Vcrgrer, og lader det staae til det er fuld
kommen tørL
Men

Aebeidet lykkes godt, saa maae

man ved denne Fremgangsmaade iagttage megen
Meiagrighed og Opmærksomhed, for at scravel
Kassens Sider som Sirimleme, der ffulle limes
drrpaa, alle have en og den famme Breve, isæe
maae de sidste limes med megett Noiagtighed;rhi ffulde den ene Strimmel komme til at lijM
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hsiere end den anden, saa vUde Laager ikke flutttz
nsie til Falsen, og det er en M Feil.
Ere Kanterne af Kassen, som man vil give
en Fals, ffarpe, saa maae man ffioere alle fire

Strimlerne saa meget længere end Siderne til
Kaffen som Pappen er ryk, to Gange rager.
Man kan oqfaa anbringe de Strimler, som
skulke danne Falsen, indvendig, efterår man alle
rede havde sammenbundet Siverne af Kasses

I dftre Fald mase alksaa Strimlerne vare saa
nteqet hsjere end Siderne, fom Falsen Pal være
bred. De maae i ovrigt paffe neje og fluth? ret
til de indvendige Kanter, fordi det derved bliver
lettere at lime dem fast.
IL

Sammenbindelse af dd vpretstaaende
Slder af Rnttet.
Maaden, hvorpaa de opretstående Sider/

skulle forbrudes med hinanden, er forskiellig.
Nogle skiære Sidestykkerne qandske fra Bnnden,
tbeftryqer Kanterne med Lnm, og sætte dem saaledes fsst tjl Bunden O(f til hinanden indbyrdes.
Andre lade Nærm være Uadffikt, men skiær et

hvert Sidestykke omtrent en halv Tomme længe
re i teü e^e Ende, gier disse fremragende Styk

ker iMM tynde, ldesirtMr dem med Lrim og for
ener Væggene paa denne Maade.
Man kan
egsaa med en Syl stikke Huller i Kanterne af
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Sidestykkerne i s'ge Afstand fra Bunden, der

endnu hænger fast med disse, og^paa Venne Maade ved en Traad forbinde dem fadere med hin
anden.
Denne sidste Maade er ikke gandfke ar
forkaste, kun mase man bestryge Sammenfei«

pingen af Væggene med Liim, for at de kunde
hcenge desto fa flere sammen.
Wen da Limet i

Sammenfeiningen er Hovedsagen ög Sammen

trækningen med Traaden for vidtlefrig, saa kom
mer d-t kun an paa at udfinde et bedre Middel
ril at holde Veggene paa en hurtigere og Tettere

Maave saalcenge sammen, indtil Limet, man har
sirogee i Sammens-siningerne, er bleven fulofommøtt tort.

Dette Middel fandt jeg r de Fzg. 6. få
tegnede Klemmer eller smaae Gafler. Disse besiaae af to i begge Giber tilfpidftde Stykkes

Staaltraad a\ en Tommes Længde og af middclmaadid Tykkelse, der kunne ind særkes i det
korte og flade Træ A, efterat man har stukket
Huller 1 for vej en med en Syl. Med disse Gafler,
ftm man ketteliq fan forfærdige sig s lv, da der
til ikke behoves sypderliq andet Verktei, end err

Fil! og en Nebtang, kan man i en Hast holde
Væggene i Kassen sammen k i ae som nred en Klem
me, da man med den venstre Hannd bringer
to Sider eller Veage sammen, og med den h^rrs
stikker en as (lasterne ind i Kamerntz. omtrent
paa Midten, hvorhos man maae vogte sig, at
de sagledes seUmmusnede Sider itte forrykkes <

>
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fcørcS Stilling, medens mon ferek de andre Gi

der sammen; efter nogen Hvelfe vil man selv
lettelig opdage det rigtige Haandqreb. Har man
irø faaledeg sammen feiet alle Siderne med hin
anden, saa stryger man Liim ind i Furerne med
et smalt og flad. Stykke T^ræe.

Ere derimod Kanterne ffarpe, eg fslgeliz
ingen sagdanne Furer, saa b siryaer man Ran
den med Atm, inden man binder dem sammen,
og vedbliver forresten ligesom fsr.
Forst naac
Limer er fuldkommen rett, kan man rage Gaf

j

lerne bort.

,

Ilt

jForstielligr Arter af La^g og Äaaden ar
forfcerdige dem pna.
Laltget til en fa ad an Kaffe kan indrettes
og anbringes p.ra fsrffi.Urq-e Maader.
d)ken

især bar man tre Hoved arter af Laaq at skU lne
imellem, nemlig: t)Falölaaq, 2) Sk ndelaaq oq z) Sch arneerlaag.
Ved Falskaaq forstaaer jeg saadannr^ der passe vaa fa tn«
rne Maade paa Kassen^ som Laanek til de cnhn*

driske Daaser.
De ere al tfa a ligeledes fiix kan
tede Kasser, ^viS Vcag^ gemeetllrg ere lavere
end Hovedkassen, og hvis indvendige Omkreds
fylker til Hoved kaffen S udvendige.

Skydelaagrne have ingen Vegqe, men ere
Mdffe -flade, og kttnne stydes ud og ind for-
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wedelst Render eller Furer, som ere anbragte i
Sidens af Kussen.

Scharncer- Laaqene befæstes ved et Scharneer eller H engsel ril den ene Side af deres
Hovedkasse og kunde paa saadan Maade lukkes •
op og i, og holdes fast, enken ved en liden Krog

eller ved Hielp af en i Kaffen anbragt Fals, el-

ler paa en anden Maade.

a) Falslaag.
$or ot forfærdige et saadant, lægger man

Kassen med Mundingen paa Pappen, hvoraf man
vil Mære Ncettet til Laager, man fører en spids
Blyant rundt om de fire Sider, lcrggee

derpaa Linealen paa enhver af disse Linier,
og skiær Pappen lidt over Halvparten igiennem.
Er dette giort, faa bestemmer man med Maale-

.

stokken, hvor heit Laaqet stal vcere oq afsætter
denne Hside paa de fire Linier, som beqrændse
dets Bund; naar man nu fuldkommen ffiæx Næs
tet ud og sammenfeier detö Sider paa' ovenanssrke Maade, faa erholder man en liden Kasse,
der altid stal vare et passende Laag, saasnart

rnan har maalt rigtig og ikke begaaet nøgen geil
i evrigt.
Naar Kassen, hvortil man vil glsre ei Laag

er stumpkanrer, saa kan man forfærdige Laaget
paa en anden Maade.
Man fficrr nemlig eti
Strimmel, hvis Brede bestemmer jjaagtS Hoide

-

D

/
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beffiær den i den ene Ende vinkelret, oq sægqec
den med denne Ende paa Falsen af Kassen, eller
hv'S den ingen har, paa Kanten af Ven ene Si
de.
Stedet hvor Strimmelen rager frem over
Kanten, bemærker man med en Ridse af Kniven,

lægger Vinkelhagen paa dette Mærke, og ffiorr saa
dybt ind i Pappen, at man kan beie Strirmne-

len vinkelret.
Denne Vinkel maae da, naar man
aner lægger Strimmelen til Falsen, komme til at
ligge over den samme Vinkel as Kassen, som
man satte Mærker ved.
Paa denne Maade
bliver man ved at bestemme og skiære ds evrige

Vinkler, indtil man kommer tilbage til den vin
kelret ffaarne Ende over hvilken ven øvrige Deel

af Strimmelen rager frem, og hvor man ligele
des ved Marker bestemmer den anden Ende, og
flPiac paa dette Sled Pappen vinkelret af. Beg
ge Ender blive nit sammenfsiede paa samme
Maade som ved cylindriske Arbeider.
Bunden
til dette Laag, hvis Heide og Brede man let«
telig kan bestemme, trdskiæreg og indlimes paa
samme Maade som ved de cylindriffe Daaser.

b) Skydelaag.
Hovedsagen ved disse Slags Laaq er Fu
ren, eller Renden, hvori det flade Slykke Pap,

hvoraf Laaqel besiaaer, skal løbe.

For ar givre

disse Furer, der komme til at staae paa tre Si
der af Kassett, ff tær man tre smalle Papstcimler,
omtrent tre til fire Linier brede, og gisr to af
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dem saa lang som Lcenqden af fo

cf Kassens

modstaaende Siver, den rredie derimod maae,
fom mau lettelig indseer, v«re saa meget korkere
end den Side, hvortil den Hörer, som Pappens
Tykkelse udgisr to Gange.
Diss: Strimler,

der maa vare fuldkommen af samme Brede, li-

MeS nu sverft til Ven indvendige Side af Væg
gene efterak de ere fammenfsiede, oq det saalebes
at begge Kanter, Strimlernes og Væggenes nem
lig, komme ril ar ligge i en Flade, eller kon»me
til at udgiore kun en eneste Kant.

Den Side af Kassen, hvor Laaget ffulde
indskydes, faa er

naiurliqviis ingen Strimmel,

men bliver, inden den sammenfeies med de øvri
ge Sider fkaaren faa meget kortere, fom Bre
ven af de omtalte Strimler, tilligemed Tykkel
sen af Laaqet udgjsr.
Vreden af Laager
maae i øvriqt være lig e med Kaffens Brede,
VarggeneS Tykkelse frareqnet.
TU ar fuldende Furerne udfordreS endnu
tre andre Strimler, ver kunne vare smallere end
de tre ferste, men as samme Længde.

Disse li

mes under de ferste, parallel mcd dem, i saa
flor Afstand fom Laager er tykt, efterår det er

betrukket.
For at give et saadant Skydelaaq en pas

sende Zirat, kan man gioke det noget længere
end Kaffen, hvis Furerne lsbe ester Kassens Læng
de, eller noget bredere, hvis de lsbe efter deus

Dr
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Brede, og denne fremragende Deck, der tillige

kan riene ril et Haandgreh, kan man udfficrre
og udpynre efter Smag oq Behag.

Men vil man at Laaget skal vcrre af nsiagtig Lcetv.de og Brede som Kaffen , saa maae

man lime et smalt Stykke Pap paa den bager
ste Ende af Langes, for at man ved Hjclp af
dette kan ffgt)e Laaget. ud etter ind.

c) Scharneerlaag.
Vil man nn fæste Laaget til Kassen med
en Hængsel, saa kan man giøve delte paa felgen
de Maade.
Man lagger Laaget paa Kaffen
saa neiagtig som muligt, fer ar den skal være
fuldkommen lukket.

Der hvor Hengftlen ffal

siaae, limer man en Strimmel Papir over beg
ge sammenstsdende Kanter af Laaget oq Daa
sen, dette skeer kun, for at Langel ikke ffal kom
me nf sin Stilling, naat man siden efter aabner
Kaffen, for at anbringe Hengselen indvendig.

Er nu denne Papirstrimme! tør, saa luk
ker man Laaget op, saa meget man fan, det er,
indtil Daasen og Loagers Mundinger komme til
at ligge i en Flade.
Da Laaget i denne Skil
ling ikke vil naae lige til Bordet, eftersom det

er faa meget lavere end Daasen, saa maae man
rmderftötte Det ved et Underlag, saa at Vet kom
mer til ar ligge fuldkommen stadigt.
Herpaa

slikker man med en Sy! Huller igiennem Vcezgene paa to Stader, ncrr ved begge Ender, dog
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ikke for dybt under de lige Hsit staaende Kanter.
Giennem disse Huller trækker man nu cn Traad

adffillige Gange, oq killldst limer man en Strim
mel Pap , eller fint Lærred over de saaledeö fa in«
nienfriede Kanter, uden at man forandrer Kas
sens Stilling, oq saa er Scharneringen fcerbig.
For nu at lnkke Kaffen i paa en clle^ an
den Maade, borer man er Hul med en rund og
stærk Syl i Midlen af den Side, der staaer li
ge over for Scharneringen, og i dette Hul sættec
man en liden Trcrknap med en cylindrisk Tap.
Til denne Knap fan da svare cn i Laaget an
bragt Krog af Staaltraad.
Denne Krog Fan

man bedst sætte i cn liden fiirkanlet Træffive,
hvilken man maae sætte ind, men ikke lime fast,
serend man har maalt Krogens Længde cftec
Knappens Llfftand fra Skiven., Er Krogen
færdig» og ved eu Prove befunden fit vsre rig

tig, saa limer man Knappen og Skiven fast, 09
bestryaer Vm med cn passende Farve, hvilket
dog ferst maae ffee, efterår Kaffen er betruk

ken.

Desuden kan man ogsaa tillukke eu saadan
Kasse med.Scharneer Lacig ved Hielp af en
Fals, og da behever man ikke nogen Krog eller
Hage.
Omgangsmoadcn ved at sorfoerdige
Scharneringen er i øvrigt næsten gandffe den
samme som tilforn, de faae Forandringer, som
Falsen mueligt kunde gisre,
selv finde.

vil

man lettelig

»
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Ved de gandsse flade Laag, som man ikke
pleier ot tillukke, behover man allermindst nt vqrre saa omstændelig.
Paa ven Side af Laaget,
Hvor Scharuermqen (Fal anbringes lader man
Betrakpapiret rage en halv Tomme uden
for.
Er nu Laaget tørt, saa lægger man

det i den behorige Salling paa Kassen, bestry«

ger den fremragende L/eel af Papiret med Kli
ster, og fæster det paa den Side afK.ssen, over
hvilken det rager frem.
En saadan S char nering er baade simpel og let, og hvis Papiret
ikke er alt for tyndt, saa holder det oqsaa en
temmelig Tid.
V»l man have det stærkere, saa
behsoer man kun at betjene siq af et Stykke
Taft af samme Farve fom Laaget i Steden fev
Papiret.
Man beyener siq bedst af saadanne jimpfe
Laaq til de Kasser, som ere forsynede med en

bred Rand, eller Ramme, hvorom vi siden ffulle tale.
Overhovedet maae man mærke, at Sehar-

nerinqen ferst maae giores, eskerak Arbeidet er
betrukket, fordi man ellers qjyr siq delte Arbejde
meget vanffeligere.
Det bliver oerfsr nsdven-

digt at give:

iv. Nogle Nrgler, for at betrykke kan*
eede Arbejder.
Naar man vU betrække en kantet Kasse,
saa kan det enten
fer, eller ester at Siderne

ere sammenfsiede, det sidste krnger man ved
smaae Kaffer, især naar Pappen ec tyk nok, thi

det er lenere og hurtigere at udfore; ganske an
derledes derimod er Tilfældet med sierre Arbei«
der.

Vtlde

man

ferst betrykke disse, efterat.

Siderne ere sammenfsiede, vilde man paa ingen
Maade kunne forhindre at Pappen flog lig krum,

webend den rsrredes.
Vel kan man rette
denne Fejlsaa nogenledes, ved siven efter at beie
og polere Kaffen, men ikke at tale om at derved
spildes megen Tid, saa vil man heller ikke kunne
erholde den Acuratesse og Neiagtighed, som

naar man

betrsekker Siverne,

inden de

fam«

rnenfeieS,

at berrcekke en Kaffe med allerede
sammenfsiede Siver.

a)

Herved er meget lidet at erindre, .thi alt,

hvad der er sagt om at betrække cylindriske Ar-r
beider, gjelder næsten ganske før delte Tilfælde,

For ar hetreekke Siderne udvendig, hehsver man
kun er eneste Stykke Papir, som gaaer heelk
omkring alle Siderne og kun rager frem før
oven -g for neden, for at det kan ombsreS. Ec
nu dft paaklistrede Papir lagt rigkig paa, saa
ot der allevegne rager lige lanat frem over Kari,
ten, saa

gier man i hvert Hjerne ct Indsnit

med Saren, for uden Meie nt kunde bukke det

fremragende Papir om.

5 <5
* For at betrække Kassen indvendig, klipper

wan et Stykke for hver Side især af lige Storrelle med den dertil svarende Side, dog kan man
gjerne gisre Papir- Stykkerne til to modstaaens
De Sider noget længere, for desto bedre at be
dække de indvendige Vinkler.
Bunden betræk
kes akkid forst og derpaa de Sider, hvortil de
længste Papirstykker svarer.
de berrakkes oqsaa Laager.

Paa samme Maa-

Tillige maae man mærke, ar inden man
fammenfeicr Væggene og belrækkcr Ncetter, man

da polerer dem faa glat og jcvnt som mueligtz
thi efter Betrækningen lader dette sig ikke saa

godt giere især, ved den indvendige Side.

b) Om at betrcrkke det flade Ncek.
Ved store Arbejder Betraf fer man, fom otenfor er meldt, det blotte ficrde Nat, inden man
videre bearbejder der.
Man lægger det paa ct
glat Bord, eller Bret oven paa der Ark Papir,
Hvormed man vil betrække og sorer en spids
Blyant allevegne omkring ved Grændserne, og
efter disse Linier kan man siden fficrre med c ii
Papir Sax.

For at bedække Kanterne, kan man

enten fl«ppø en halv Tomme uden for Groendferne, eller «g man kan lade Kanterne ftaae blot

te og betrække dem, efter nt Siderne ere sammenfoiede, med-smalle Papicstrirbler, eller stryge dem
an med en passende Farve.
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Efterår nu Narttet saaledes et betrukket
paa begge Sider, saa lader man Vet ftaae om«

trent en halv Time og bringer det derpaa me
dens det endnu er fugtigt under en Preffe med seve
lie og glatte Bretter. Hec kan man lave dsl lig
ge i fire og tyve Timer eller endnu lcmqcre; thi jo

tømre det er, desto sikkrere kan man være, at
det siden efter ikke siaaer sig krumt. Efter denne
Tldsforlrb rager man Noettet af Pressen og
lader der ligge en Tintes Tid paa Bordet, for
ot fee om det endnu flaner siq, finder man det,
saa vender man del om, og lader det ligge lige«

saa længe paa den anden Side.

Skulde man

efter denne Behandling finde, at det endnu var
krumt, saa kan man ved at polere det paa den ophoiede Side bringe det til ar blive ganske jevnt.
Da Papiret ved Fngtigheden almindelig

har udvidel sig, saa maae. man med en ffarp

Pennekniv fficere børt, hvad der muligt rager
frem over Kanterne, samt skiære Papiret igjen«
rem der, hvor det er flinet over Ind snitte ne i
Pappen, for al kunde sammenfeie Væggen med
hinanden.

Naar alt dette er qiovt og Luner i

Furerne er tert, saa staaer endnu tilbage at be
trække disse Furer nied Papirstrimler af famme
Farve som Pappens udvendige Betrak, hvorved
intet videre er at erindre, end at de Strimler,

hvormed man beklæder de Furer, som de ftrmmen-

feiede Sider danne med hinallden, niaac rage
omtrent trefieededeel Tomme over den Underste

Ende af disse Fnrer, paa det man ved ct Ind
snit efter Længden i denne fremragende Deel
kan flaae Enderne krydsvns over hinanden.

AnmærkningMan qjer ikke ilde i at belæsse Bunden af
Kassen indvendig med Vcegier, no ar man saale«
des har betrukket Furerne; thi derved forhindrer
man ar den flaaer sig krum, MedenS den tornes.
Den som i svkigt gier meget af, at man fM

see de paakkistrede Srrilnler saa lidet fom nup
ligt, behever kun at rive Kanterne af StrjnUerne med Skavgræs, hvorved de blive saa tynde,
ot naar de blive paaklistrede, man kun mtb
Msie kan sticelne Greendserne.

v, Ncet til mangekanreve Arbeidep,
a) Mange-Kanternes Tegning.
Da Grundfladerne til manqekamede Ar
bejder for det meste ere regulaire Mangekanter,
fo a maae man forudskikke nogen Kundskab om
tiff", samt om Maaden ar tegne dem paa. Cir
kelen er Grundvold '» til en regulair Mangekant

og bestemmer dens Storrelse; thi Figuren, tru
vcrre en
6,7-. eller Zte Kant, bltver^jkid »nssluktet af en Cirkel, saaledes at alle Hisruerue
(Vinklernes Toppe) ligge i Peripherien.
Uder»
at indlade mig videre, cud nsdveudi st er, i Poly
gonernes Throne, vil jeg kun berece den Punkt,

. ............ ................. ..... .....
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hvorpaa det her fornemmelig kommeran, nemlig
al finde Siden til enhver given Mangekant.
Som man vecd, deles enhver Cirkel, den
toære si or eller liden, ♦ 360 lige Dele eller Gra
der.
Man dividerer altsaa 360 med Antallet
af den givne Mangekants Sider, saa bestemmer
Qvotieuten Maalet paa Vinkelen ,/L C. B»
Fio> 7, som man ved Hielp af Transporteuren
afsætter ved D.iddelpUnktet C.
Denne Vinkel
bestemmer nu Længden gf Mangekantens Side
X 2?. som man dcrpaa forer om i Cirkelens
Peripherie.
'
>
Er Figuren en Sexkant, saa bebever man
kun at lage Cirkelens Radius, der altid er ligesior med Scpkantens Side.

Anmærkning.
i.
Ctrkellinien maae man altid siaae mcd en
meget fim Blyant, og Passeren, hvormed man
afsætter Mangekantens Sider maae ligeledes
være meget spids, fordi lykke Linier og grove
Punkter hindrer den rigtige Udmaaliug.!
2.

Man kan ogsaa uden denne aeometnsse
Fremgangsmaade sinde S>idcn ri! en Mange«
lunt, nemlig ved blot at probere efter Aiemac-.s,
hvilket jeg meqek anbefaler oq af ro Gtutide fos
rerrækker for ten geometriske Maade.
Den,
der har et evet Hle, vil langt hurtigere finde

6o
Siden til Mangekanten, end ved Hielp at Trans
porteuren, og uøvede Hine finde her et virksomt
Meddel til at udvikle deres naturlige Maalecvne,
vm jeg saa maae sige.

Er Figuren en Ottekant, saa deler man
først Cirkelen ved en Diameter i to Dele, sogcr
dcrpaa Halvdelen af Halvcirkelen, og endelig
»Halvdelen af kvadranten, saa er Delingen
færdig; man kan nu allerkvrrest strap skiære med
Kniven fra den ene Delingspunkt til} den
ernden.

b) Tegning af Sidevæggene i mangekan- rede Arbejder.
Paa disse Grundflader (Futte nu Sidevægge
ne sættes lodrette, dertil hsrer at man opreiser en
lodret Linie paa enhver Ende af Mangekantens
Srde.Det vilde vcere alt for langvarigt og mels
sømmeligt, hvis man ffulde afsætte en hver afdisse
lodrette Linier ved Hielp af Vinkelhaqen.
Er
Figuren en Sepkant, lægger man Linealen paa
det ferste og tredie Hisrne cu og k Fig. 8 og
dcdrague Linier a. /7. komme til at ftaae lod
rette paa og 8 f* Man vedbliver ar lægge Vinis
cif en saaledes paa to Punkter paa engang, saa
forkorter man derved meget sit Arbeide. Detke
kan gaae on ved alle de Mangekanter, hvis Si
ders Ankal lader sig dele med to, ved alle de
Mangekanter derimed, hver Siverne ikke ,ha-

Gl
ve denne Egenj^ab, maae enhver Linie tre: FM
fQi* sig- V
Har man tut saaledes oprcift alle Linicrnr
lodrette, saa bestemmer man paa enhver af dem
Heiden af Sidevæggene ved en Punkt, og dra«
ger fra den ene Punkt kil den anden Linier, soat
man strap kan ndffiære, da Tegningen af N«ltet nu er færdig.

vi. Skraaliggende, lige *) og krumme
. Sidevægge.
Det gior ofre god Virkning at give et
mangekanter Arbeite skraaeliggende Sidevægge,
oq ofte er det ogsaa nodvendigt efter Arbeidet's
Bestemmelse.
Disse Skraaevægge kunde en
ten staae lige, eller vcrre bsiede opad (hvelvcde)
eller og være bsiede nedad (hule eller concave)
Man kan anvende disse tre Arter af Sidevægge
saavel vel firkantede som ved mangekanrede Kas
ser, og en liden Forandring i Nærter er næsten
allerede ttlfiræfMtg som strap skal vises.
Naar A B C D Pig. 9 er Nættst til
en firkantet Kasse saa forlænger man Linien ab
paa begge Sidder til c og tL Linien e f til 6
og g 0. s. v. og ffjcrr Stykket c f b ud cfiec
Linierne c x og bx og vedbliver saaledes paa
Le evrige Hisrner, saa opstkacr derved ^raneliggende lige Sidevægge.
*) Lige er her modsat krumme, söm Man ler kan
fte- af Sammenhæng.
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Man forlænge de yderste Linier af Noet-

Vt som tilforn, man fFi«t fra Endeprinkrerne af
de forlængede Linier mov Vinkelen g* efter de
krumme Linier gy og cy saa ville disse Side
vægge, nnav de krummes

ud over en Valse,

slurke sammen i Enderne.
Man ffiær derimod efter de krumme Lini
er oz og /)L og krummer Væggene over en
Valse ind ad, saa vilde Væggene ligeledes passe

i Enderne og blive hule-

Anmærkning.
r.
Io mere man forlænger de udvendige Li
nier af Norner, desto mere (Fraae komme Væg
gene til at kigge, og jo krummere Buen er Defto#
mere hvelvede eller hule blive Væggene. Bu
erne maae ogsaa regnes og ffiæres regelmcessig,

naar Enderne af Sidevæggen, ffulle paffe godt

i hinanden og danne regelmæssige Hisrner.
2.
Næiter til mangekanrede Kasser vq faadanne hvis Vægge ligge ffraae, berrækkes tigen

(om de l«dvanlige firkantede Arbejder, men vil
man forft sauunenfsle de ffraae Vergge og siden

betrcrkke dem, faa maae juan klippe rr Stykke
Papir for hver Side is«r»

3«
En næt Anvendelse as skraaki^gende Vcrg*
ge et denne, at man oven i S»de»L>ceggene af ,

6;
noqse Kasser f. Ex. Skrivertei anbrin^r skcaae-

liggende Ramlner, dee taqc sig meget godt ud»'

vil Afdeling i kantede ArbejderFag eller Rum. '
Bestemmelsen af en Kasse udkroever oske,

at den er forsyner med for|¥ußiqe lige eller uli
ge Afdelinger.
Hvad man derved maila iagt
tage, angaaer for det ferste Tilskicermgen of etu
kelte Stykker, som skulle danne Rummene, og der«
næst Maaden at betrække disse Stykker paa.

a) Maaden at tilflicere Afdelingerne»
Vi fatte det Tilfælde, at en langagtig stiks
kantelKasse skal forsynes med fire ligestore Afdelin
ger.
Man rager med Maalestokkcn MaalafKass
fens indvendige Heide, og sViær efterdekte Maalen
Strimmel, hver Længde svarer til Kassens indvendigejLcengde. Naar denne Strimmel sættes ind, de
ler den Kassen i to Dele,! enhver af disse Dele bli

ver nu atter deelk i to ligestore Rum ved en SkilleumSvoeg, hvis Heide er ligestor med Kaffens ind
vendige Heide og hvis Brede er liig Halvpar
ten af den indvendige Brede, Pappens halve
Tykkelse frareqnek. TU fire lige store Afdelins

ger here alrsaa tre Stykker, et langt og to kørte.
Paa samme Maade bær ni au sig ogsaa ad,
naar man skal giere flere Uqe store Fag f. Ex.
sexten.
Man deler Kassen efter Længden ved
tre lange Strimler i fire lige Dele/ og enhvee
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af disse fMe Rum ved tre andre Stykker i fire
Ugestore, mindre Fag.
For nu hver Gang at
faae Breven paa de smaae Stykker, deler man
Kaffens indvendige Brede i saa mange Dele
fom der skal være lange Rum og fra DelingsPunkterne fradrager man hver Gang det halve

af Pappens Tykkelse; thi man maa altid rage
Hensyn ttl det Rum, som de lange AfdelingsStykker ved veres Brede optage af Kaffens
indvendige Rum.
Da pian herved ofte maae dele en ret Li
nie i to eller flere lige store Deele, saa folger

her den kunfimcessige Maade ot oplose denne
Opgave paa foc dem, der ikke ere Geometrer.

At dele en ret Linie i to lige Dele.
Man sætter Passerspidsen fsrst i den ene
og derpaa i den anden Ende af Linien Lg flaacr

med en vilkaarlig Aabninq Krydsbucr over oz

unter Linien, og fra disse Buers SkurringSPunkter drager man en Linie, der deler den giv-

»c Linie i to ligestore Dele.

At dele en given Linie t flere lige store Dele.
Man drager en ret Linie, der maa være
Letydelig längere, end den givne og affattes

paa denne saa mange Dele, som man forlanger,

pog mae Visse Dele Ugeledes være sterre, end iiiati
omrrent kan formodet at Delene ville blive paa

den givne Linie. ^Naar nu

A Bt Fig* io» ßr

6;
Öen saaledes inddeelte stsrre Linie, saa maaler man

dens Længde med Cirkelen, oq siaaer fra Ende
punkterne A. og B. Cirkelbuerne op. h u . [faa
kan man fra Skicrrepunkterne drage Linierne CA>
og CB> hvorved der fremkommer en ligesidet
Triangel. Man rager nu Maaler af den Linie,

man vil dele, afsætter dette fra Spidsen C. til
/.ogF. og drager Linien fg> der da er lige stoe

med Ven givne.
Fra C. drager man nu rette
Linier til alle Delings-Punkterne i Linien z4B.
hvorved fg. bliver deelt i liges«- mange Dele,
fom AB. indeholder.

Anmcerkning.
Vare Delene i AB. af ulige Sksrrelfh
saa vilde fg. blive deelt i ulige, men forholds-

rncessige Dele.

b) At betrykke AfdelingsstykkerneDe Stykker, man behovet til disse Afd<2
linger, gier man bedst i ar bervorkke, -ferend man

fætter dem ind. Man helrokker dem laaledes at
Papirer rager omtrent en trediedeel Tomme ud
oovc Kanterne ab, bc-, cd. Fig. ir.
Derpaa
destryqer man Pappen oq ikke Papirer med Kkisier, for at de fremragende Papirdele kunne bli

ve tørre og ikke kltrbe sammen. Medens Stykker
ne rsrres, maae man lcrgge dem i Presse, og jfnfc

-

' E
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de de, efterår man havde raget dem ud, alligevel

slaae sig krumme, saa maa man omhyggelig polere
Dem liqe igien. I Kanterne bliver derpaa Pa
piret udfkaarer, som man kan see af Tegningen.
Naar bette er qiort, saa breder man de fremra

gende Papirstrimler fra hinanden for al bestry
ge dem med Klister, og derpaa fætter watt det
ene Stykke ind efter der andet. Men i Forvejen
mane man saavel paa Kassens fire Sider, som

paa de sversle Kanter af de lange Skillerumsvægge fatte behørig Mærke ved Delingspunkter

ne, hvorpaa man fætter de lange Stykker ind
ser ft og derpaa de mindre» Man seer uøie paa
at Stykkerne komme til ot ftaae lodrette, oq for
destot lettere at iværksatte dette ved de lange

Stykker, stiller man to af de mindre i nogen
Afstand fra hinanden, hver man vil og lægger
Siden af det lange Stykke op til Kanterne af

disse, der saaledes paa en vis Maade tiene til
Vinkelhage.

Strap efter

at man

har

fat

Stykkerne ind i den rigtige Stilling, stryger man
de fremragende Paprrstrimler wed er smalt Falsbeen saft til Sidevæggene nf Kassen.
Vil man foruden disse Afdelinger tnfcntt

anbringe en flad Skuffe i Bmiden, saa kommer
de nns bedrevne Afdelinqer til at ftaae paa
en anden Bund, der er paralel mev den første,

cq i den ene Sidc af Kaffe» ffi«r man en A-bni»g saa lang fom Siven er, og s»» he> som
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Skuffen ffaf v«re, Bund-ns Tykkelse fraregnen

Grændserne for Len»v Aabning jVicer man bedst

sirax man har betrukket Narret, dog uden ar
fficrcr ganffe igjennem, naar da Sidevæggene ere
sammevfeiede, kan man let fficrrr Stykket fuld
komme« Ud med en Pennekniv.
Den andey
Bund ffyder man, efter at den tr betrukken, jud

igiennem denne Aabning paa Sid§n, dog maae
Diffe fremragende og Heklistrrde Papirender veerganske (agt tilbage i det mindste paa den «ver
sts Side af Bunden, for at de ikke for tidlig

sffulle h«nge sig ved Siderne af Kaffen, g or at
gisre at ixen indfatte Bund «veralt fager lige

Heide, eller staaer overalt -aral^l med Den fsrste.
Letiener man sig af en Maalestok, hvis Kapsel
gaaer noget trangt ; ined Denne trykker man Bun
den ned, hvor Let gisres sornsdent, og hvor den

ligger for dybt, løfter man ken indvendig frxx
med fn Linial i VKrer, medens man holder
Maalestokken imod paa den udvendige S ids.
Men med dette 2lrLeide mgae man ffr-nde sig,
for at ikke Klisterei paa de rilbagebsiede Papir
strimler ffal lorresz chi faafnart man har giver

Bunden den rigtige Skilling Ml disse Papirflrtmkr trykkes til SidevLggene.
Ved Skuffens Forfardigelse er at mærf?,

At man gier den i Howen og i Længden -es
<nfdt Pap- Tykkelse mindre end Kaffen- sg i
E 2
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Vreden noget mere end den dobbelte Paps Tyk
kelse miüdre, naar Kassen har asffaarne Kante?,
rftersom man maae have Hensyn til tit Væggene
ved Omboiningen ere ttaadve frem, og ved Be
trækningen blevne tykkere. Har Kassen ffarpe
Kanter, faa bchsoer man ikkun at iagttage dette
ved Længden og Breven, men ikke ved Hoideii.
Til at trcekke Skuffen ud kan man paa den ud
vendige Side anbringe et Stykke Pap med et
Indsnit, .eller et Skykke Baand ester Behag.

Femte Capitel.
Regulaire eller ordentlige geometriffe Legemer,

2[t kunne forfærdige alle disse geometriske Le
gemer, er dffe nodvendigt for enhver, men futt
foc dem, ter beffieftige sig med Geometrie,
give Underviisning deri. Da nu Beffrivelsett
over alle disse Legemer forekomme i enhver mathematisk Lærebog, fact vilde det vcrre unedvendigt
<U anfore dem alle her. Jeg indffcænket mig der
for tik dem, hvis Anvendelse kan være nyttig 4 Paparbeide. To af disse regulaire Legemer har jeg
allerede omtalt: Cyliri deren og Paralel»
lepi pedum, da de komme saa ofre for i de
fleste Haandarbeidek.
Men næst efter disse
kommer Keglen vg Kundffab om Vens Forser^
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dlgelfe. Kubus, Prisma, Pyramide og Kifgle
ere ligeledes Legemer, hvis Bekienhrsikab man
ikke vel kan midvtree, naar man arheidee i
Ptlp.
a) Cylinderen,

Cylinderen eller Valsen er et Legeme, hvis
tvende Grundflader ere lige store og parallele Cirk
ler. Derfor blive oasaa alle Giennemsnir, font
»nan gier paralelle med Grundfladerne lige store
Cirkler. En Cylinder, der paa et Sted var nok
faa lider tykkere, end paa et ander, burde, strengt
talt, flet ikke kaldes en Cylindep, men vil man i
den virkelige Verden tage det faa nsie, faa vil
de man linde faa eller slet ingen ægte Cylindre.
Man maae lade sig nøle med at Manglerne ikke
falbe soa ler i Ainene. Det samme gieldee
-gjcra cm de vorige regulaire Legemer.
b) ParaUUepipedUM og Terningen.

Enhver simpel firkantet Kasse, hviö Aaßning tildækkes med et fladt Laag kaldes et Parallelepipcdum, eller et Legeme, fom indfluttes af
ftr firkantede og retvinklede Sider. Af disse
fex Sider er altid de te modstaaende lige store
og parallele. Man tage hvilken Side man vil
til Grundflade, saa ere alle de Giennemsnir, man
gior parallel med denne, ligejlvre saqvel indbyr
des fom med Grundfladen.
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Ere alle sex Sider lige store og er enhvee

df dem et Qvadrat, saa kalves ParMlepipedee
en Tcerning (Cului). Den har i ovrigt alle Egen
skabet fielleS Med Parallelepipedet. Ved Forfardigelsett af Ncettet til en Tarrning har man intet
videre at iagttage, end at man gior Grundstader-

ve som ogsaa Siderne til lige store Qvadralek.
Den ene af Siderne forlænger man, for ved den
at hange vett siette Qvadrar eller Laager.

c) Prisma.
Man forestille sig et Legeme, 6« ligesom

füregaaende har to modstaaanbe parallele og
lige store GrUndfladek.
Disse Grundflader foreftiklt man sig fremdeles, som lre, fire, eller
Mangekantet og saa langt fta hinanden, som
man vil, saa hak Man Forestillingen om et PriSnia*
Prisuiaets svrige Sidestadev ere aktfaa

firkantede, og af disse er der altid ligefaa man
ge fom Grundfladerne have Sidek«
SaaledeS
indsiuites et Prisma, hvis Grundflader ere Tri
angler, af tre Sideflader.
GrennemfnitteneS
Ligestvrhed grelder ogsaa her, som vev de for
hen beffrevne Legemer.

De ovenomtalte man-

gekantede Kasser med lodrette Sidevægge ere
altsaa prismatiske.
Nogle flere mechanifVe
Maader at forfærdige Ncettet til prismatiffe Kas
ser ers allerede viist.
Her følger nu den geo*
wettiffe Tegnillg af Ncettet til et Prisma.
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i

Hor Lethedens Skyld vil vi fsrst largge et

trekantet Prisma ti( Grund, og derefter bestem
me Tegningen paa de fleerkantede.
Man orager
en ret Linie AB. Fig. 12 og afsætter paa denne
Grundfladernes Sider AC. CD. D B.
Paa
AB. opreiser man en langagtig Fiirkant (et Rekt

angel) hvis Hside AG. er lige stor med PrismaetS Hside.

Linien GH. bliver ligesom AB.

deelt i tre Dele, faa at GE. bliver lige stor med
Linien AC. oq FH. med Linien DB. og derpaa

drager man Linierne CE. oq DF.

Paa CD. “

danne man med Linierne AC. og DB. Triange
len C1D. og ligeledes paa EF. og nu er Ncrttet til det trekantede Prisma færdigt.
Anvendelsen vaa steerkantede PriSmaer er let.
Siderne AB. og GH. blive nemlig hver Gandeelt i |aa mange Dele fom Prismaets Grund,
glider fVukle have Sider.
Ved en femkanter
Grundflade f. Ep. blive de omtalte Linier deelte

i fem Dele, og paa CD. og FE. opretter matt
en Femkant i Steden for en Trekant.
Paa
samme Maade regner man og faa anvre mange-

kanrede Prismer.

*
Lillceg.

For at kunne regne et faadant Nat maae
man kunde opløse fslqende treude Opgaver:

Fsrste -Dpgave.
tegne en Triangel,

Af tre givne Sider
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Matt tager med Cirkelen Maaket paa tn
af de givne Sider, og voelger hvilken man vit
af de andre til Grundlinie. Med denne Pas«
feraabninq siaaer wan nu fra en af Endepunk
terne i Grundlinien /L Buen ab, derpaa toget?
man Maa let paa den rredie Side og siaaer fra
J) Buen ecU Fra Punkter C. hvor begge Buee
krydse hinanden, drager man Linierne C/L og
CB. faa har man en Triangel, hvor alle Siders
tie ere lige store nub de givne.
Anden Opgave. Paa en given Linie
at tegne en Qvadrat.
Man oprsifer paa den ene Endepnnkt nf
den givne Linie en Perpendrculair, gier denne
lige faa lang fom den givne Grundlinie, flaaer
med en Passer Badning, faa ftor som den givne
Linie, Krydsbuer fra de andre to Endepunkter af
den givne oq tegnede Linie og fra Skiceringepunkter drager Linien ril disse Endepunkter, faa
har man der forlangte O.vadrat.
Paa samme Maade tegnes ogsaa Rotanglet, kun maae der oqsaa Hsiden være givet.
A

Tredie Opgave. At regne en
gekant.
Alle Vinkler i en regulair Mangekant ere
lige støre. Vinkelens Srorrelse i Mangekanter
(Polygonvinkelen) seger man ved at dividere
360 med Mangekantens Sider og drage Qvotienren fra 180, faa giver Resten Antallet paa
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Graderne for den ssgre Pokygonvinkel.

Ved

ch Sexkant f. Er. bliver 360 divideret med 6
og Qvolienten 60 drages frav 180 faa bliver
Resten 120 Antallet paa Graderne for Vinkelen

i Sexkanten. Skal man nu paa Linien AB*
Fzg. 15. oprette en Sexkanr, faa affæuer man
ved Endepunkterne A. og B. den halve PolygonVinkel alisaa en Vinkel paa 60 Grader.

For

at giøre dette lægger man Transporteuren faalsdes paa AB. at dens Middelpunkt kommer til ar
kigge paa Punkter B, Heller paa venstre Haa nd
Graderne til 6o, hvor man sætter et Mcrrke paa

Pappen. Fra dette Punkt e drager man en ret
Linie til B. og ligesaa gier man ved A. kun at
man da tæller Graderne fra Hsire ril Venstre.
Fra Ct hvor begge Linier cB. og dA.
hin
anden, beffriver man med CA eller CB en Cir

kel, i hvilken man afsætter de evrige Sider af
Sexkanten. )

d) Pyramiden.
Saaledes

kalder man et Legeme,

hvis

Grundflade kan ligesom ved Prismeret være tre*>

fire- eller mangekanted, men som derj skiller sig

*) Da Sexkantens Sider ere lige store med Cirkelens
Radius, sqa behøver man kun at flqae cit Cir?
kel og dernæst at fere Radius omkring i Peripherien. Her rien'tt kllN Serkclnten til ek
empel.
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fra hine, <it Pyramiden efierhaanden bliver
smallere og endes tilsidft i er Punkt. De evrige Sider, Grundfladen undtagen, ere altsaa Tri

angler, og Pyramiden indsiuttes af lige saa
mange trekantede Sideflader, som Grundflade»

har Sider.

Alle med Grundfladen parallele

Giennemfnit ere alle ligedannede saavel ind
byrdes som med Grundfladen, men de bliver
sorholdsvus mindre jo nærmere de staae Top

pen.

For at tegne

Pyramiden bcffrivcr man

fra Punktet A. Fig. 16 med en Aabning AE*
saa stor som Sidens Længde (der vel maae at)»
jfiUeS fra Pyramidens lodrette Hside, der altid
er mindre) en (£trfd*$iieÆZ?., i denne afsætter

man Grundfladens Sider ED. DC'* CB. og dra
ger Linierne AE* AD. AC* AB. som og fra
det ene Delingöpunkt til det andet de rette Lini
er ED* DC* CB* Paa DC* regner man ende

lig Grundfladen paa samme Maade som oven
for er viist ved Prismaet. Denne Tegning le
verer en tresider Pyramide. Hvorledes Nætter
ffal forandrestilen fleersidiq, er klart af det, som
er sagt om Prismaet.
Skal nemlig Pyrami
den blive fiirsidig, saa deler man Buen EB. t
fire Dele, og, i Stedet for Triangelen D.F.C*
kommer nu en Firkant, og saaledes ved alle sv-

rige mangekantrde Pyramider.
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e) Keglen.
Det samme, som adskiller Pyramiden fra
Prismaek, udgior oq Forstiellen mellem Cylin
dren og Keglen. DeU sidstes Grundflade er li
gesom Cylinderens cirkelrund. Giennemfnrttene
blive stedse mindre, jo længere de ftaae borte
fra Grundfladen, og delte Legeme enter sig lige
som hiinr i en Top.

Nættet til en Pyramide forandres meget
let ril er Keglencrt, man udelader blot Inddelin
gen af Buen EB, og alle rette Linier, Linierne
AE og AB. undkagne, og i Stedet for en kan
ter Grundflade beskriver man en cirkelrund, faa
er Forandringen færdig.
Begge Legemer, saavel Pyramiden fom
Keglen kunne afkortes ved et med Grundfladen
parallelt Giennemsmr, hvorved Toppen falder bort,
og en anden Grundflade fremkommer. Fig.17. A,
forestiller tu afkorter Pyramide og B. en afkor
ter Kegle.

Pyramidens Afkortning kan man, i det man
sorfærdiger Ncekter Fig. 16, frembringe derved
at man med Cirkelen bestemmer Gtennemsnilters
«Heide fra Toppen A. qietinem Punkterne e d.
cE og drager fra « Punkt til et andet Linier,
fom matt gierne strap kan sfiære igiennem;
paa samme Maade afkorter man ogsaa Kegles
««tret.

For at finde Bundens Stsrrelse for Keg,
kens Grundflade, inddeler man Buen EB. i tre

lige store Dele og med Halvparren af den treble
Deel, fom Radius siaaer man en Cirkel, efter

hvilken man kan udDære Skiven.

Denne vil

maaffce ikke strar passe faa aldeles, men kan let
forbedres og i det mindste tjene til Maalestok
fyr en anden,

f) Kuglen.

j, v

Saa kalder man er af en regelmæssig krum
Flade indfluttek Legeme, hvor alle Fladens Punk
ter ligge lige langt fra Legemers Middelpunkt.
En ret Linie, som man forestiller sig at vcere dra

get fra et Punkt i Overfladen til er andet igienpem Midvelpunkten kaldes Kuglens Arck,
En
Kugle har altsaa utallige Axler, der alle ere lige
siore.
Et Giennemsliik, som gaaer igiennem

Mrddelpnnkten- deler Kuglen i to Halvkugler.
Glundstaderne til disse Halvkugler ere lige store
Wickler. Slik andre Gieunemsuit, der ikke gaae
igiennem MidVelpunkten ere ligeledes Cirkler,
wen blive mindre, jo længere de staae bøtte fra
Middclpunkten, dog ikke i det samme Forhold
fom ved Keglen.
Ogsaa af Kuglen har man et Ncek son;
efter felgende Beskrivelse ikke er vanffeligt at
tegne.
Man deler cn ret Linie CD. Fzg. ig

vmuenr i 36 lige store Dele, sc?rrer Cirkelen i 1,
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eg aakner den indtil ir.

Jgiennem dette De-

lingspunkt siaaer man Buen ÆF fra 2 med
samme Passer-2labning Bilen FQ jgiennem den
12 DellrigAsPunkt, og saa fremdeles indtil man
har bedrevet tolv saadanne Buer. Derpaa sæt
ter man Cirkelen i 22 og siaaer Buen er b der
frpfcfrv vlB. i x og 7. Fra 23 siaaer man Buen
f* g* *5er f^ær 1
og saaiedes slaaer man arter
12 ^5ucr' °f disse Buer bruger man ikke mere

Ul Ncettet end fra den rette Linie tik Skiæringspunkterne. Er Tegningen rigtig, saa maae Længden as el saadaur 21 ft nit fra en Skiceringspiinft

nnOcn

y, ^olde fex Dele af den rette

Linie.
Saa lidet vanskelig Tegningen as dette
Ncrt er, saa meget værre er der at fatte det sam

men.

Ved

Sammenscttningett

bliver nemlig

den rette Linie Kuglens 2Egvator, og alle de
Spidse, som de krydsende Buer danne paa
begge Sider, lobe sammen i Pokerne,
Da nu
Buerne kun hænge sammen i et Punkt der, hvort

de ffiar 2Eqvaror> hvis ellers Ncrttet er regel-

rnoessig tegnet, saa maae man decks tage sig i Agt,
at man ikke river Buerne fra hinanden, i det
man fsier Nttttet faminen, deels er Det ikke

lindre end let, behoriq at forene alle Buerns
i Polerne, og tilgdst efter ntegen forgieves an
vendt Umage, finder man at Kuglen endulr
manglet: meget, for ar fortjene SJJm af Kugle.
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Scq Eder derser til heller al ftrsrrdige Kuglir

paa folgende Maade,

.

Man betiener sig af en Trækugle, som

Model, denne Leftryger wan mev S«be og belægger den saa lige og jevnt som muekigt, med
smaahakket, og til en Velliug Udtvoeret Pap,

i hvis Sted man ogsaa kan rage Papir, Den
ne Papvelling maae blandes med Liim, for ar
wsn siden efter, naar Overircettet er tert, kan afdreie Kuglen paa Dr-Letbenken og fremdeles bu

arbejd« den.
Men det tofte Middel E M forfardizr

Augler af Pap er dog nok Vette. Man anffaf,
fer sig hule Halvkugler af Metal eller Glas,
eller ogsaa af Trcee, der da maae vare fuld

kommen glar og poleret indvendig, og nu belceqaer man den indvendige Side med den om

talte PapveUingDe ulige Kaiuer, paa ve
tørre Halvkugler dreier pian lige, og limer Halv
kuglerne sammen. Savledes erholder man Ly
Kugle, som ved Hnlp tif Modellen er futo*
kommen rund, Hg Msas ikkr beHsver nt as-

dreies.
I Stedet for den smialte
kan man
Ggsaa brlcegge den mdvendige Side af Halvkug

le-Formerne med Hvidt Trykpapir, der er fugtet

WLd Vand, og saaledes l«cjge hvert Lav, vet em
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evenpaa det andet, og bestryge ethvert med tynd
Klister, det fsrste undtagen. Men ved alle disse
Maaver at forfærdige Kugler paa, maae ina«

ikke forglemme, ferft ar bestryge Fonn en med
Sabe, da Kuglen ellers ikke leuelig stilles ft«
Formen.

Den bedste Maade at betrække en saaledes
for færi) i get Kugle er vel denne, at man maaler
dens sterste Omkreds med en Traad, aflettet
denne i en lige Linie paa der Papir, man Har be
stemt til betrak, og derpaa tegner et Kuglencet

paa ovenfor beffrevne Maade, faa vil man kunne
berrakke Kuglen med dette Ncrl, uden at lægge
Fokder paa Papiret.
Men man maae qisre
Nætter noget storre, end Maalet paa Kuglens
fsrste Omkreds bestemmer, da det ellers ler
kunde hoendes, ar ikke tlte Steder Irleve -be

trukne.

Anmærkning.
Maaden hvorpaa man sammenfsier

tene til kantede geometriske Legemer ka« være

den samme som ovenfor er vrist ved Sammenssiningcn af firkantede Arbeider.
Dog maae
man endnu mærke, ot hyis dejlige Arbeider ud^es
videre Anvendelse af deres Form, blot |Tulte
liene ril geometriske Legemer, sga maae man tage

)

8o .
tynd Pav for at alle Kanter og Spidser 'ikke
skulde blive for stumpe, og da maae man betræk
ke Noettet indvendig, inden man fsier det sam
me«, fordi d-t siden efter 6lim ganffe tillukker,
og man altsaa ikke kan komme til, og paa begge
Sider, maae Narret vare betrukket, da Siderne
ellers flage sig krumme.

Anden Deel.
' Om

de

,

fine Paparbeider
samk

den Kunst at lakkere og forgylde.

I

S

Jnd ledning.
Aienledci for den ferste Deel af denne Afhaich«
ling var at fremstille de Regler og Haandgreb^
Hvorved man skul.'e forfærdige allehaande Urbei«
der i Pap med Hensyn til deres Hovedformer.
Da nu nUsten alle Klags Paparberder indbefatres under disse Hovedformer, og næsten alt øve
rigt beroer paa Sammensætningen beta G '{aa

vilde enhver, Der har lært at udsve det, vi alle
rede Have afhandler, lektelig vide at finde ud gf
det, som her for Korthedens Skyld er udeladt.

Jeg anvender derfor heller dette Rum til at vise,
hvorledes man kan »live alle Slags Paparboidee
ftørre Fuldkommenhed, Skisnhed og Styrke.
Da den i denne Deel foreskrevne Maade
st give Pappen en glat og sevn Overil <0? for

drer TaalmodigheD og Arbeidr», saa maae man

ikke glemme ar gradviis Fremskridt er oqsaa her
-der Bedste, særdeles naae man vil give Bor a
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Undervisning i denne Kunst.
Man begynde
derfor med de simplefte og letteste Stykker. Glæ

de over at have frembragt et Stykke, vi! give
Barnet Kraft tit at seire over sierre Vanskelig
heder.
Derfor maae man heller ikke vcere for
sircrng i Bedommelsen af deres ferste Arbejde,
Wen lige saa lider tillave dem at gaae fra et

GlagS af disse Arbeider til et andet, fsrend de
have naaet den fvrnsdne Grad af Fuldkommen
hed.
Den Kunst ot lakkere og forgylde giver i

smigt Tingen tint Pnde, og man kan derfor betiene sig af det som er Middel til at vedligeholde
Interessen, men saa maae man ikke begynde med

et berede Fernisen og endnu mindre med at tits
tave Farverne, thi dette vilde formedelst den der
med forbundne Moie afskrække dem alt for me
get.
Det bedste cr ak begynde med at lakkere
over broget Papir, hvortil man beiiener sig nf

kiobrLak og stedse iagttage at man i UnderviiSningen i denne Kunst gaaer fra dek lette til der
vanffelige.

Forste C a pl tel.
!

Om Midlerne og Maadsn at give Puppen
• en glat Ovrrftave.

happens Overflade er altid mere etter Hitnbre

lljevn og ru, ikke sielden fäaer man Pap, hvis
Masse er blandet med en Mængde fremmede Le

gemer, saafom Stene, Uld, smaae Trcrestykker og
deslige, ver foraarsage ikke nbekydelige Ujevnheder, vilde man ffiære disse Ujekmheder bort med
Kniven, saa vandt man derved ikke meget; thi Le
gemerne, som foraarsage dem, falde da gierne ud,
og nu fremstå aer liqe saa dybe Indhalinger.
Saadan Pap kan man overalt ikke bruge uden
ril de groveste Arbeider.
Vil man have en ftin, især til lakkette Ltks
beider meget tienkig Pap, saa gier man bedst i at
samle alt det Papir, fom falder af hos en Bog

binder og deraf forfærdige Pap.
Jo hvidere
denne Masse er, desto smukkere og jevnere bliver
Pappen.
Men ogsaa de allerfineste Papper have end

nu Ujevnheder nok, som hverken Poleertrcrck eller
det simple Papirbetrcek kan afhielpe.
Naar
Bogbinderne ville forfærdige et ret fiint Arbejde,

saa pleie de at betrække Pappen med tykt Node«

papir, og derved vinde de mere.

Paa denne

8$
Omstændighed Me vi grunde felgende Behänd-

Ling.
" *’< Vi anvaqs at. frort Ar beide er ;f. J©r*

et cplinöntT Penu^huns, derre bliver omhyqqeliq
sammenbundet m,d en bred Papirstrtmmel uden
Brnd-lrek, som vi have viist i den ferfte Deel.
Del sanlmcufoiede PennebuuS maae paffe fuld»

Lemo»sn? paa sin Form, for ot men for det fer*
ske kan ved Polering »ned Poleertræct give det
foened^e Nundhed.

Ma« beftryqer det titt

Udvendig M-tz meget tyndt Lunva^p, og lader det
tsrres over Valsen. Imidlerltd fhbcr man ek Styk
ke Pimpstcen eller TecUsteen, eller og eti fim Sand
steen paa en «;røvere.

Med en saadan Poleer-

Keu river n air Peinrehuset, cfterat det er bleyen

tort, indtil de fleste Usevnheder ere borte. Efter
denne Operation tager man en ©trimmel tykt
Nodepapir, der i det mindste maae qaae tre Gan
ge oinkring Pennehuset, river del tyndt i begge
Ender med SkavarcrS oa betrækker Pennehuset

derpl'd.
Betrcekninnen selv maa flkee med me
gen Ömhyaaeltnhed. Papiret made ligge fuldkom
men ni oa Kanterne saa nei'.gtit over hinanden
fom muekig, især der, hvor Falsen begynder.
Man nier det stive Nodepapir mere juridisk og

bequemt til ar bcllcekke med ved at dnvpe det t
Z^akld, inden man b strnqer det med Klister, og
Fltsiret selv maae ikke allene have megen Const«
skentz, men egfua v«re faa jern fem muelig.

a?
Bundene gise man af dobbelt, tykt, sammenlimet
Pap-fyr <it forhindre, ar de ikke skulle flaae sig
krmnme.
Er nu alt fuldkommen tørt, faa po
lerer man atter med Pimpstenen eller Sandste
nen, men sagte, thi vilde man trykke stærkt til,
faa vilde Papiret paa enkelte Steder rive sig
lød, og foraarsage Ujevnheder.
Feter oq seer

man efter denne anden Politur, at alting er jevnt

og der er ingen Fordybninger mere, faa ke-yUnee
det an paa om Stykker skal betrakkes med far
vet Papir eller have et Anstrsg of Farve.

I forste Fald er det fardig til at betrorkkee, men i sidste giver man det endnu et simpelt
Betrak af fint hvidt Realpapir, bestryger dette

med Limvand og man lader der terre og polerer
det atter.
Efter denne tredie Politur bl ver O-

verfladen faa glat og fin at fole paa som Perga
ment.

Naar man bctroekker med farvet Papir,

faa maae man gaae lige faa forsigtig til værks.
Papiret boies ikke over Grundfladerne, fordi
denye Omboining vilde giøre Grundfladerne no

get ujevn, men man lader Kanten af Papiret
peppe rage en sierdedecl Tomme frem, og denne
stryger man med Neglen til Peripherien afGmndfladen, før ak ikke siden efter, naar Grundfladerne

c ve betrukne, det hvide Papiir ffal skinne »gieni Kamerne. For ar denne Kant af Papiret ikke
skak gaae les, saa stryger man den endnu over
med Klister og gior hellere Papirskiven, hvormed

88
man vil ketrskke Bunden lidt stsrke/ ba man
kan Pierre de muelsgt fremragende Stykker
dort.
Naar Betrækket er ført, polerer man
der hele endnu en Gang ret eftertrykkelig med

'Polerkrceet.
‘
Ved fanlede Arbeidek sinder den samme
Behandling Sted, kun maae Noektet i Forveien
Deere sammensat. Desuden har man endrm den
Fordett, ar man kan lægge Pappen, medens den
endnu er fugtig i en Bogbindrrpreffe mellem to

glaihevlede Brarder af Haardt Tr«e, hvorved
man sparer en Deel af den Tid og Umage, man
sillers madtte anvende paa Poleringen.
Men
herved maae man ikke gleimne i.) at ftrnge Brætrerne med S«be, for at ikke Papven, der er vaad af
Limvandet, ssal hænge ved. 2.) At man foran
drer Pappens Stilling, naar man har store

Stykker, før ar Ven kan blive allevegne lige jevnk
presset, thi de Steder fom liqqe liqe under Preösebielken, blive alnd stærkest presses.
Man kan ogsaa forfærdige allehaande
fmaae Ting saasom Pennehnse, Etuis, blot af
tykt Papir ved mange Gange ar lime faadant
Papir over hinanden, indtil det faaer Pappens
Tykkelse, det ogsaa Bogbinderne stundom pleie

Man bypper ril den Ende Papiret
i Vand, beftrnger der med Klister og ruller det
tæt om Fsrmen, til dek har faaet den fornsdne
Tykkelse; narmligviis maae den Deel af Papiar giere.

t
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ret/ saw umiddelbar skal bersee Formen, ikke bestryges med Klister.

Her kommer det is«er yr,

paa ot Klisterer siryges jevnr oq Pgprrer lægges
iisiagtigt om Formen; thi hvis Papiret paa
tt elker ander Sted ikke flutter nsie nok, saa frem
kommer Ryukcr, der give indvendige Mellemrum
og udvendige Ujevnheder og altsaa fordærver
Arbejders Skionhed og Fasthed.

Da dee er vanskeligt, naar man ffal gi?re
Faksen ar kægqe Kanterne af Papirer saa noiag«
tig over hinanden som et fornoden, før nt frembringe Regelmæssighed, saa maae man siden beDære den med cn skarp Pennekniv, naar Arbeideter tørt; eller afstikke dem paa Dreierbenken

hvis det er et cylindrisk Stykke.

Denne Maa-

de er meget anvendelig ved smaae Ar beider, ved
storre derimod vilde man spilde for megen Tid

og Umage.
Hoved-Aiemedet ved

begge

disse Frem-

ganqsmaader er dette: at give sine Ar beider eu
glat Overflade, men man erholder tiHiae en an«

den iff c mindre vigtig Foldeel, nemlig stor Fast
hed oq Styrke, der give de saaleyes forfcerdtqede Ting en langt ftsrre Varighev end s«dvanttge Paparbeider.

Blandt Midlerne at give Pappen en fiin
og gkat Overfiade, regner jeg ogsaa Afdreiningen
paa Dreierbenken med den dertil horende Forbe-

$0
rebelsk

De cylindriske Stykker, fom man vil

bearbiide paa Dreierbenken, binder man fsrft
föm sædvanlig med Papirstrnnker, beftryq-r der
på« det sammenbundne Sled med Llim, og naar
det er tørt, rives Papirstrimlerne af'igjen. Det
te sidste sVeer, for at den flydende Marerie, hvor

med man siden efter befugter Arbeidet ogsaa
kan trænge ind paa dette Sted. Denne flydende
Materie er intet andet end ek simpel Berusteen-

Lak, hvormed man besiryger Cylindren saavel
Udvendig fom indvendig.
Efterat Lakket fuld
kommen har trukket ind, skyder man Cylinderen
paa den vel passende Form og sætter den i ex\
heed Bagerovn, dog saa at Pappen ikke umid

delbar berorer Ovnen.

Naar man efter nogle

Timer tager Cylinderen uv »gien, saa vil Pap

pen være gandske haard og brun,
i denne
Tilstand kan man dreie den paa en Hreierbcrnk
og overhovedet behandle den som Træ.

Den

der allsaa selv har enDreierbarnk, kan paa denne
Maade forfærdige sig adffillige Ting meget hur,
rigere env af Trce, da hau sparer al den Tid
som maatte anvendes paa at dreie Trreet rundt
vg udhule del indvendig.
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Andet CapUel. Forberedelse til at lakkere.

Kundskab om Farverne og deres Behandling.
i foregaaende Capitel beskrevne FrenrgangSviaader kiene kun i og for sig selv til ar give

Pap - Arbeidecne en sterre Fuldkommenhed og

Varighed, men Skrenhed især erholde de ved
LakkerineP en Kunst, der, faa behagelig den er,
dog bliver endnu behageligere ved ar anbringes
paa Paparbeider.
Det er ingenltmde det sam
me, hvorledes den Over stade er beskaffen, som
man vil give dette glindsende Betrak; thi jo

jevnere og glattere ØvørfUDfn er, deslo skiounere
rager Lakket sig ud. Pappen« ovenfor bedrevne
Behandling er altsaa tillige en Forberedelse til
Lakkermg.
Da Lakket cr giennemstqtigr, saa vil Far
ven af det lakkerte Legeme sdinne iqiennem, og
man kan derfor lakkere enten over det farvede
Papir, hvormed Arbejdet er betrukket, eller og

bestryge det forft med en garve.

Det forste er

lettest ot udfore.

s) Hvorledes ve med farvet Papir betrukne
Arbejder skulle behandles, inven de
kunde lakkeres.
Ikke alle Slags Papir kunne kaale bakke

ringen.

Alle lyse og fine Farver, fan fom Ro-

$>2

fenrodt, byseblaat, WbiegkSnt o. s. v. due ikke
Herril, meu blive ved al den Forsigtighed, man
anvender, plettede af Lakeringen.
Man maae

alrsaa voelge saadanr Papir, der har en m-rkcre
eller i det mindste ikke saa ftin Farve.
Mange
marmorerte og nierfe ensfarvede Papirer fa il
som : brunt, violet, fort ere især rienlige til dette
Aiemed.

Den siorste og
det
man
pir,
fom

msisommeligste Deel

af

Arbeide, søm maae gaae i Forvcien, inden
kan laksere over broget eller ensfarvet Pa
er allerede vrist i fyregaaende Kapitel. Det
endnu er tilbage, bestaaer i at befugte Pa

piret adskillige Gauge med et klart Limvand af
Husblas eller Pergamentlim; thi endog de
msrkere Papir-Sorter raale ikke altid Lakkerin
gen, naar man ikke i Forvejen har ligesom fæsket Farverne ved Lnnvandet, og tilstopper de fi
ne Støbninger i Papiret, nt Lakker tkke ff al træn
ge ind.
Man maa crlksaa frem for alle Ting

vide at berede et saadanr Limvand.

Husblaffets Oplosning.
Husblas, føm man ogsaa kalder Fiskeliim,
kommer, som man veed, afen Fisk, der heder Be
luga

eller Husenstsr (Acipenfer Hufo. Lin.')

hvis Fædreneland er Volga, Donau og det
Middellandffe Hav, og som naaer en Lomgde
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af 18 kil ao Fod. Man gisr delte Fiffeliim ikke
allene af Fiffens Svsmmeblcere, men ogjga af
dens Hud, Mave og andre Indvolde.
Alle
diste Dele ffiær man i fmaae Stykker og kaa^
ger dem med Vand til en tyk Suppe» Af dens
ne Suppe gier man tynde Blade, som man rul
ler sammen og lader tørre.
Af alle Limsorrer
er Husblaffer der fasteste. Dtts Oplosnig ffeer

paa folgende Maade:
Man fkiær det i Stykker^ kommer det i et lidet Sukkerglas, etter i et
andet Glas, hvis Aabning ikke ee for snever, og

som kan forsynes med en Korkprop og dcrpaa

g-yder man saa meget Kornbrændevim oven paa,
indtil Husblaffer fuldkommen er bedækket. Man
tilpropper nu Glasset og lader der staae omtrent
24 Timer.
Derpaa sætter man der enten paa
en varm Kakkelovn eller holder det over en sagte
Kul-Ild; dog maae Opvartningen ikke ssee foe
pludselig, og man maae losne lidt paa Korken,
for at ikke Glasset ffa I springe.
Nu holder
man Glasset saa længe over Ilden, indtil Brcendevinet begynder at kaerge, faa vil Fireliniet,
hvis vct ellers er godt, oploses paa nogle faa u-

oploftlige Levninger næt; hvis dette ikke s^eer,
som undertiden er Tilfældet, og Stykkerne svul-r
me kun op og blive hvide, saa er dette Tegn til
ak Limer ikke duer. Der opleste Hrrusblas maae
Man, medens del endnu er varmt, sie gtennem
teint b«rred og glemme der i et reent og rtlprop-
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pet Glas paa et kisliqi Sted, hvot det hvsrke«

fun fordcrrveS af Solstraalerne, «Üer af ^adeli

ge Uddunstninger. N^ar ver bliver koldr, er det
tykt som en Gelee og hverGanq, mui vil bruge
det, mase m n op arme' Vel oq fortynde det med
Vand, hvis det Ifalde være for tykt.
Men va
maae man betydelig forstærke Varmen, for at

fremvirke en fuldkommen og neiagllg Forening
Riellem Vanver og Limet.

Pergamemllmrks Oplosning.
.Pergamentlimet gi-r man af reent ubest^ce«
vet Pergament, hvortil man kan bruKe Det 2(f<
fald, fom gives hos en Perqcrmenkmage'-. Man
kaster eu fierdedecl Pund saadanae Perqamentspaaner i to Potter kogende Vand oq lader det
koge jevnt i pre Timer, saa at del kilsidst er fsalv
indkogt, efterår man har a fsi el Oplosningen, og
den er bleven kold, maa den, ligesom Ziffelimer

vare tyk som Gelee.
For at forkynde det, kan
man siden efter komme fire Lumedele af dm
nysnævnte Qvanriiet Baud deri»
Man maae aiemme Perqamenllimet med

samme Forsigtighed, som man glemmer Husblas-

set, i vel tilproppede Øtas; itiUiqt maae man
mærke, ar ovenmeldte Forhvio af Vand og
Lirnr egentlig kun er beregner for den temperer te
AarStid; thi paa Luftens Temperatur kommer
Der meget an, og jo mere Almosphorrens Varme

9>

tiltager, desto Mere Pergament maae man ta
ge, hvis Limet bestandig stal have den samme
Consistence.
Med dette Limvand bestryger man det far
vede Papir, hvormed man har betrukket de Arbeider, man vil lakkere, saalebeS at ikke den mind,
fie Plet bliver ubesiroget og det to til tre Gan
ge, naar -Farverne ere merke, men fire ril sent
Gange, naar deter en lys Farve, og imellem hver
Gang man bestryger det, maae man lade det

blive fuldkommen tørt, inden man bestryger der
paa nye.
Derpaa kan man stride til Lakkeringen selv, hvorom vi siden ffulle tale.

At give sit Paparbeide et Anstrsg af en
eller anden Farve inden man lakkerer, kræver

en mere meisommelig Behandling, og forudsætter nogen Kundffab om Farver, som strap
skal meddeles.

Farvernes Bestanddele og Kiendetegn.
Den, som befficftiger sig med den Kunst

at lakkere, og vil bringe der til nogen Fuldkom
menhed deri, maae tiende enhver dertil fornode»

Farve, ikke af Navnet alsene, men ogsaa deres
Estenffaber og de Kiendetegn, hvorved man kan

skielne de gode fra de flette, eg da det ikke kan
flW, at kiende den Ting, man omgaaes med fra
alle dens Sider, faa maae man ogsaa giøre sig
bekiendt med Farvernes Bestanddele og Maades
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de forfardige« paa, eg i>a ftrst beffiefiige siz

med ar berede Vem til deres videde Bestem
melse.
Vi ville altsaa efter denne Plan giennem g aae de til Lakkeringen tienUge Farver
ferst i Almindelighed, og siden hver enkelt for

sig.

Man inddeler Farvern« med Hensyn ril
deres BeffaMhed i tre Hovedklasser i. Safr.

farver.

2. Laksarver.

Z. Mineralske

Farver.
~
Saftfarver have den Egenffab,
kunne oplsses i Vand, men blande sig
med Olie. De ere klebrige af Naturen
hsve derfor intet Forbindelses-Middel,
res langsommere og ere giennemßgrige.

at

de

aldrig
og be»
de wi
Der

hen here f. E. Gummigut og Saftgrsnt.
Lakfarverne err saadanne, hvis Grundlag
er -n meget fim Jordart. Deere ncesten halvgien,
nemsigtige og kunne blandes faavel med Vand

som med Olie.

Karmin, F lorenrinerlac

m. fi. hore hertil.
De mineralske Farver have altid dereS
farvestof af en fremmed TUsoetninq; thi ree«

Jord har ingen Farve. Bleg hvidt, Okker,
Bierggrsnt kunne trene som Exempler fot
disse Farver. Vi ville nu betragte de os ticn*
liqe Farver under deres bekiendle Hoved-

drikker»
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L Hvidt.
de hvide Farver er
de fortrinlig fte.
Man faaer det af tynde
B-'yplader, der giennemades og forkalkes af2EQrkkedampe. Naar dette er fiini malet paa der
til indrettede Moller, og stemmet med Vand
saa kalder man der Bleghvidr eller Blyhvidt.
Men man faaer sielden Blyhmdtet

Uforfalffet, fordi der under Tillavningen sætter
Kridt til.
De bedste og ftorfte Blyhvidrs Fa
brikker m i Holland og Venedig, dog tilbereder
man det oqsaa i Tydssland paa forffielliqe St-eder, fornemmelig i-Frankfurt og Nürnberg.
Skiferhvidt ct altsaa for saavidt at foretrækk^

fordi dct er den rene ublandede Blykalk.

Men

Den, der ikke gierne vil give sig af med at rive
Farverne, vil foretrcekke Blyhvidter, fordi der ee
lettere at behandle.

Eli anden hvid Farve, der dog iff<* brugefaa ofte, er der saa ka-'dte fpanffeHvidt, der tis-

Leredeö paa samme Maade som Skiserhvrvter,
kun at man dertil bruger Tinplader.

IL Guulk.
i) Schyrquult.

Denne Lakfirve faaes

ved ar farve en forholdsmæssig Qvamitet flem
met Krive med en Afkogning af ungt Birkels»
og Allun. Man tiender dets Godhed paa FarG

vens Skisnhed og Friskhed, thi hvis den falder
i der blaaeagtige, saa er det er.Tegn til at den
er gammel og forliqqcnde.
2) Gummigut er et bekiendt guult Gum

mi, der rillige har neger harpixagtigt ved sig,
hvorfor det kaldes Gummircfine; thi del

oplsses ikke allene i Vand, men ogsaa i Vlingeist,
da derimod de egentlige Gummisorter blot oplefts i Vand.
Det maae være- ffisnk lysequulk,
jevnt og ikke plettet eller blander med fremmede
Dele. Det regnes formedelst sin Giennemsigrighed ril Saftfarverne.
3) BlygUUlt eller Mastic o t £eret
blandt de mineralske Kaiver og er intet ander

end en guül Blykalk, hvortil Blye. ved Ilden
forandret.
Ved den fsrste Forandring
af dene Metal (rhi det rmderqaaer mange
Forandringer efter Ildens forslkiellige Grader)

<t

bliver det en graaeagtig Af^e, fortfætter man
Forkalkningen, faaer Kalken en quul Farve, og
tt nu denne Substantz, hvorom vi her tale. Det

bedste faaer man fra Engelland, hvor man beret

der det i det store.
4) Neapelguult er en af de ssisnneste
gule Farver. Den er af en finere og federe Sub-

sianh end Blyquult oq de andre gule Farver,

det forbinder siq med andre Farver -q gier dem
finere, men der udfordrer en meget omhyggelig
Behandling, som siden stal vises.
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5) G uu l Offer er en jernholdig mine«
ralff Farve. Den er inqen fortrinlig guulFar.
ve, men som Grund til Forgyldninger et Len
meget brugbar, den maae itte vare blandet med
men fim at fele paa, og let at ssnderbry«
de.
Naar der er Sand imellem, er den van.
at rive, og kan lettelia fordtrrve det Arbeide, man vil bruge den tik.
Der er vel ad^llige undre gule Farver,
saasom Auripigment m. fi. menjegforbjqaaer
dem med Flid, da jeq formedelst deres gjftjne
Egenffaber ikke vil Ulraade Veres Brug.

HL Rodt.
Blandt de rede Farver herffer
faa flot?
Mangfoldighed, og Maaden at nlberebe dem paa
indeholder saa meger mrrfoarbiqt, at jeg maae
lange« opholde mrq ved denne Rubrjf, end ved
De svriqe. Een af De fortrinlig^ tete Farver
er Unagreliq :
l.Z°n«b-r-t.
Man har «o Slag«
deraf, nemkgr Bierqzin-b-r, fom fürte« paa
tcilfidlige Ll«d«r i Bierqvillkerne i Ukraine
Ilnqarn, Sibenbükqen oq Tvdssland; oz 6ci'
kunfliqe Zin-ber. D-nn« sidste faarr man
ved ar sublimer« Qvcrgselv med Soovel •)
G 2

*) At sublimere er ved tørre Legemer
det samme
som ar bestillers ved de fiydende.

. I oo
Man smelter Svovclet ved -n sagte Ild,
kommer Qvcegsolvet deri, og blander begge De
le vel med hinanden.
Saasnart Blandingen

har faaet en vis Grad af Hede,

svulmer den

op og antændes af sig selv, hvorpaa man i en
Haft maae bedække Karret med et Laag. Denne

Masse behandler man dcrpaa i ct passende Kar,
i Begyndelsen ved en sagte Ild, men siden suLlimerer man det ved en stærk Grad af Hede.

Jo stærkere Ilden er og jo hurtigere Sublima
tionen kan gaae for sig, desto ffiennere bliver Zinoberet.
Denne kunstige Zmober tilberedes
især i Venedig, Amsterdam og Engelland. Scedvanligst fælged Zinoberet som et fiint Pulver,

men da er det ikke altid crgle, eftersom man
pleier at forsalste det med M i n i e, hvorved Far
ven falder mere i det Guule. Er over Øie vil

lettelig kunde adffille den fra den ægte Zinober,
wen den, som ikke tiltrcer sig cn saa fimSkielnekraft og ikke frygter for Umagen ved Rivnin
gen, gier bedre i at kisbe Zinoberet i hele Styk

ker, da alt Bedrageri falder bort.
2) Minie.
Denne Farve Mer siz
fra Zinoberet ved dens Blanding med Guult.
Ben er ligesom dDMcoten en Blykalk, oz
fremkommer ved ar udsætte denne for en stærke
re og mere vedholdende Hede.
I Engelland

oq Tydffland tilberedes den i det Store.
I Engellanh ere sorffiellige Fabrikker, i Tydff- ,

IOI
land derimod har man fun en i RMosen, en

Landsby«

ved

Nürnberg.

Den

nürnbergske

Minie er at foretrække for den engelske.

Kien-

Letegnene paa en qoo Minie er en hsirsd Farve
fom falder i det Gule, og at den er blsd og
ftin at fole paa.

3) Karmin.

Denne smukke Skarlaqen-

rsde Farve har den feeste Rang blandt Lakfar

verne.
For at tilberede denne kommer matt
sire Unzer fimr pulveriseret Cochenille *) i fire til

*)Den amerikanske Cochenille (mexikanff
Skioldluus Coccus Cacti. Lin.) er et Insect
som horer under Skioldlusen"s Claffe. Det kost
bare Farvestof, som dette Insect leverer, blev
ved Amerikas Opdagelse forst bekiendt i Europa.
Man holdt det længe for en Blomst eller Frugt,
indtil man nølere underssgte det.
Cochenillens
Fædreneland er Mexico, dog finder man den ogsaa
i Sydamerika.
Man har ogsaa forsögt paa
at indføre den i adskillige Lande i Europa, men
deels Inseceen, som er vant til et varmere Klima,
drels den kiælne Plante, paa hvilken den ene kan
leve, trives ikke i vore Lande. Denne Plante ee
den almindelige Cochenille Opuntien (Indiansk?
Figen) som
i Landets Sprog heder Nopal.
Den findes deels vildvoxende, deels dyrker, og det
sidste har megen Indflydelse paa Insectens God
hed og Farven- Værdie; thi den man faner af
de vilde Planter er en flettere Sort og kaldes
uægte eller Markcochenille, da det ægte fine Co
chenille derimod faaes ene af dyrkede Planter.

I Henseende til Størrelsen ligner Hunnen af
ben amerikanske Cochenille den bekjendte Syvpunkt

J
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sex Potter Regnvand, som man folchen i et Trm
kar har bragt til at koge, og dene kogende Vand
lader man endnu koge fer Minutter med Coche
nillen, derpaa kommer man 8 Skrupel pulveri

seret Allun deri og lader der staae endnu nogle
Minuter paa Ilden, saasnart det grove Pulver
har derpaa sat siq tik Bunds oq Afkodningen
er bleven klar, gyder man den med Forsigtighed
t store Sukkerglas, bedækket dem og lader dem

(Coccinella Septempunctæta) men ken er mere
langagtig, noget fittd, næsten overalt lige bred og
Baglivet har mange Rynker.
Farven er snart
lyserod snart brunrod, og naar Hunnen er svanger
er den bedækket med en hvidagtig Uld, dens Føle
horn og Been ere (orte.
De smaae smalle røbe
Hanner have to Vinger, opholde sig kun en kort
Tid hos Hunnen, medens de parres og forsvinde
derpaa.
For at dræbe disse Jnsecter, der ved Ind
samlingen endnu ikke alle ere dode, pleier man at
finne varmt Vand paa dem eller udsætte dem for

den brændende Sok. Ved den fsrste Maade faner
Cochenillen et brunesdk.Udseende, men ved den
sidste bliver den solvgraae og gtindsende, og denne
er den bedste. Fire Pund frisk Cochenille give
neppe et Pund tørret.
Man har beregnet at
der behøves 70000 Jnsecter til et Pund og
dog bringes der aarlig mere end en Million
Pund ril Europa. Punder af den bedste (Sort
koster 8 Rdlr. 2 Mk.
Uden Tvivl kommer dette
ffisnne Farvestof af Planten, hvoraf denne In
sect trækker Saften, som den forfiner vg luttrer

i

dens Legeme.
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staae paa et roligt Sted, indtil man marker at
der sekter sig el. simr Pulver paa Bunden. Derpaa helder man den flydende Materie af og la
der Pulveret efterhaanden toeres.
Af den fly
dende Materie, der endnu er stærk farvet, kan
man ved en TimOplsrning faae noget ringere

Karmin.
4) Ncest efter Karminet kommer Flo
re nri nc r la kker saavel t Henseende til detS

Værd, fom til Maaden, hvorpaa det tillaves.
Der Bundfald, som ved Karminers Tillavning
blev tilbage i Kiedelen, afkoqer man med den

fornet ne Mangde Vand og blander dermed det
rsde Vand, som man helvede af Karminen, og
derpaa d componercr man der med en Tin OplsS«
ning.
Det rode Bundfald maae ofte udvades
med Vand. Det bedste og fineste Floreniinerlak
faaer man i Florenz, hvoraf det ogsaa har sit
Navn.
Man faner det sædvanlig i Form aflutter
smaae Kegler.
Det blander sig vanskelig med
Vaud, og jo giennemsigrigere eg smukkere dele

Farve er, desto bedre er det.
5) Ku gel lakker er en af de ringeste

Lakfarver.
Man tillaver det af fim flemmet
Kride, som man farver ved en stærk Afkogning
af Fernambu? og Allun. I Stedet for Kride
pleier man oqsaa at tage Stivelse, og paa denne
ne Mande at forfalde Kugellakket. Man kiender denne Forfalffning paa vers Fiinhed

-

)
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Oq Bledhed i Materien, og paa dsrs alt fok
store Beflaqiskab med Vandet.
Det maae i

-vrigt ikke være for blegt af Farve.
Blandt de rsde Farver maa man endeliK
til sid ft mærke:
6) Preusfiskrsdt, fem en til Lakkering meqet anvendelig Farve.

Det er en forfat*

ker Iordart, hvis Farve temmelig ligner de«

fine Zinober.

IV. Gronr1) Spanskgrent eller grøn Spaan
fortiener som den mest bekiendte grenne Farve
ferst ar andres. Det er intet ander end forsyret
Kobber eller en Kalk, hvortil Kobberet er bleven
forandret ved Syrens Paavirkninq. I Mont
pellier i Frankrig tillaves det i siore Fabrikker.
Man lægger "der Kobberplader i stor Mængde over
hinanden med afprassede Viindruer lagviis imel
lem, og laber alkiug staae enDdlanq. De afpres
sede Viindrner taqeVarme til sig oq de sureDampe
fortære efterhaanden Kobberpladerne oq forandres
faaledes ril G'-onspaan. Det bedste er det, som
tx Haardt, rsrr, og af en ffisn blaaegrsn Farve.

2) Brunsviqerqrsnk, son; Brsdrene
Oravenhorst i Brunsvig have opfundet, blrvec
li rcledes tillavet afKobberog har for saavidl et
vlakutt Fortrin for Gronsvaanen, ot det ikke fal
mer r Lufttu, hvilket ee Tilsalder mev Grsuspqa-

io$
ticn formedelst den dermed blandede Pkantesyre.
Maaden hvorpaa dette Brvnsvigergrsnl tillaves
er endnu en Hemmelighed.
3) Andre Kobber-Farver kan man ligele
des med Nytte betiene sig af oq erholde paa
fslqende Maade. Man opisfer en Unze cypriff
Victriol med en eller to Unger Bilun t tre til

fire Pund kogende Vand, filtrerer Oplosningen
og præcipiterer (nedskaaer) den med opløst Luds
falk. Dtt farvede Bundfald udvasker man veepaa med Vaud»
For at give Farven Foranring kan man tillige opløft en Drachme Jern-

Victriol deri.
4) Dislileret Gr s n sp a an. Denne
smukke grsnne Farve, som paa forffielligeMaader kan anvendes til lakkcrre Arbeider, regnes
formedelst dens Giennemsigtighed blandt Saft

farverne og tillaves paa felgeude Maade. Man
vplsser altyrndelig Grsvspaan i distilerer Viin^Edikte, og lader Oplosningen siaae i et aabent
Kar,da den anffyder i tyndeCrystaller og faaer n«.
sien Skikkelse af en Viindrue. Man seer her
af, at der brugelige Navn paa denne Farve er
meget upassende, og ar den egentlig burde hede
krystalliserer Gcenspaan (Ærugo cryftallifata).

Man rager helst de smukkeste Crystaller, der ere
fuldkommen tsrre, as en hei Farve og see ßsielöagtige ud.

J
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§) Vierggront er en minerals? Farve

(om man faaer fra Tyrol ved at male og stem
mede Mineralier, som der brydes. Mau vælger

det, som ikke er alt for scmdigtog blandet med

for mange fremmede Dele.

v. Blaar.
i)Biergblaar er en af de brugeligste

blaae Farver til at lakkere med.

Der er en

meget smuk Farve, fom ved at blandes med guult
og hvidt kan modtage mange Forandringer.
Der faaes paa samme Mande (om Bierggrent,
det beredeS desforuden ogsaa paa en kunstig
Maade af Kobber.
Det indeholder ikke faa
meget Sand som Bierggronc- men man faacr

det fom tt fiint Pulver af lysebtaae Farve, dee

næsten sier ikk« behever at rives.
2) Ultramarin.
Denne fortresselige
men overmaade kostbare Farve kan man forme*
delst dens hoie Priid kun i Let hsieste bruge til
enkelte Udpynlninger ved lakkerte Arbejder«
Man faaer den ved eu kunstig Bearbejdelse af

Lazurstenen.
Hovedsagen bestaaer deri, ar m«n
renser tt Pund af den bedste Lazurfteen fra alle

Ureenligheder og fremmede Dele, forkalker den,
bringer den ril et ft i nt Pulver og ved Slem
wing skiller den fra de evrige farveløse Dele.
Det Overblevne river man atter med Vand og

lerrer dck.

Derpag bliver Hsrpix, Colopho-
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«mm, Mastix, Terpentin. Vox og Linokrr, u

Unzer af hvert, sammensmelter med en Unze
MandeloUe og Pulveret blander dermed. Den»
ue harpjxagtige Masse overgyder man med ev fUc
oq svag Luud og arbejder den sicrrkt igiennem,
indtil man feer ar der udvaskes «n Mængde blaae
Farve, hvorpaa Luden asheldcs og frist' Lud

eses paa igien, og dermed bliver man ved, indtil
der ingen blaae Aarve mere er at udvasks. Del
faaledes udvafkcde Pulver bltver efter Farvens
Forffiellighev bragt i forffielliqe Kar oq Bund«
faldet udvaffeö endnu nogle Gange med frisk

Lnd, hvorpaa det tsrreö og glemmes som et
ftint Pulver.
3) Berlinerblaar er en msrkeblaae
Lakfarve. Hovedsagen ved dens Tilberedelse besiaaer deri, at man opleser Allun t Äand og

nedsiaaer Oplosningen med jernblaaefarvet Als
kali eller med den faa kaldte Blodlud, der tilla
ves af renset Alkali og fuldkommen tert Oreblod.
Disse to Subftanizer forkalker man i en Digel

overen stark Ild; efterår Massen lange nok er
udgledet, lader man den blive kold oq opleser
den derpaa t Vand. Denne Blodlud nedflaaeman fremdeles med en Opløsning af gren Vi
triol, indtil man intet Bundfald monter mere.
For sig selv attene rager denne Farve sig ikke

senderlig ud, men den er meget rimlig til at

1
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blande« med andre Farver, ister til ar'frembrin

ge et smukt Violet.
'
4) Indigo.

Denne ligeledes meget

msrkeblaae Lakfarve beredes i Amerika af AnikPlanten. Man kan betiene sig af den paa sam
me Maade fom af Berlmerblaar, nemlig til at
blande med andre Farver. Man kiender dens God

hed derpaa, at den ikke er blsd eller fuld af Haar,
men fuldkommen haard og af en stiff blaae
Farve, desuden maae en Rifte med Neglen i
Den fee kobberfarvet ud.
Da imidlertid denne
Farve sielden bruges til at lakkere met), faa fortiqaaer jeg den nsiagkigr Beskrivelse over Maaden den beredeS paa.

vi. Brunt.
r) Brunes dt. Denne Farve er Levnin
gen af den grsnne Vitriol, som bliver tilbage,
naar man distilerer ben til Vitriolsyre.
Den
er fuld af Sand og maae derfor rives lange og

slcerkt.
2) Engelsk Jord ligner meget Brun
rodt, men har en hoiere og skisnnere Farve og
tv heller ikke faa fuld af Sand, hvorfor den

mere end hiin er anbefalet ril Brug ved Lakke-

ring.
3) Umber er ester dens Substantz en

brændbar Jordart.
I og for sig selv giver dea
inter s-ndeclig smukt Brunt, men man kan
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meget forbedre dens Farve ved at udglsde den i
en Digel, hvorved den faser et mers i det rede

faldende Brunt, der endnu kan forhsieo ved at
blande deu med Rsdt.
4) Cslnisk Jord er en

Iordfarve.

metalholdig
Den er finere i Materie og let-

rere at rive end Ve soregaaende Farver.

5) Brun Okker er ligeledes en metal
holdig Iordfarve, som man ikke uden Nytte kan
beliene sig af vev Lakkermg, især kan man ved
at blande den med Umber, Rsdt og Gunlt frem

bringer sorssiellige Træfarver.
Desuden kan man selv tillave sig en smuk
msrkebrun Farve paa folgende Maade. Ma«
optøfer to Dele blase Vitriol og en Deel Se,dUizer Wttecsalt i en lilstmkkelig M-engde Vand
og nedflaaer Oplesningen med Poraffe oplest i
Bundfaldet bliver da fom scrdvanlig

Vand.

Udvastet med Vand og tsrret.

VH. Sorr.
1)

Beorndt

Elphenbeen.

Man

faaer der ved at brcende Elphenbeen i Mukkede

Kar.
s) Rankefort faaes fmel af Viincan-

ker fom af udpressede Viindruer.
Men tuati
fan gierne undvære disse sorte Lakfarver ved ac

ben?ne sig blor af:

Iio
3) KiSnrSg elker bam versa, fom fos
ster mindst og er dog lettest at behandle. Kionreqen faaer man i det Store vev at brænde
Fyrretræ i egne dertil indrettede Ovne og lede

Rogen inv i et neie tillukket Kammer, d«r har
et kegleformigt Loft af qrovt Lrrrred eller uldent
Tei, hvorigennem Vuften gaaer ud oq Soden
bliver tilbage.
Lamperoq eller Lampesod fan
n,sn selv efterhaandcn samle sig i betydelig

Mængde, naar man hænger Bliknamer over
brændende Lancher, Hvorpaa Soden fan 6an«
ge fig.

Farvernes Blanding.
Det er en meget bekiendr Saq, ikke allene
at der af to Farver kan fcembrines en tredje
ganffe forffiellig f. E» af guUitog blaat qrsnt,af

fort og hmdt graar, af rodt oq fort brunt o.sv.

inen at man ogsaa kan frembringe utallige
Forandringer i en oq samme Farve ved nt blan
de den med andre i forffielligr Forhold. Men just
fordi denne Gienstand er faa riq Fan man kun
«nføre faa meqer deraf, som er nedvendigr for
at veilede den ukyndige Læser ril selv ar gisre
videre Forssg- der Desuden vil skaffe Ham me

re Forneielse,^nd om han Mlde gisre alting es--

Ux en soreffreven Regel»

Ill
De fleste Farver blive lysere ved at blan
des med hvidt eller guult, og msrkere ved at
blandes med fort eller brunt.
Zinoberet bliver msrkere ved ar blan
des med Florentinerlak eller Karmin og endnn
msrkere kan der grsres 'vev at ferne Kionrsg li?.
Lysere derimod bliver det ved Blyhvidt og
Bly guulk.
Paa samme Maade kan Minie giereS
tiiølft ved Zinober og rede Lakfarver, og lyst ved
Blyhvidt og gule Farver.
Ve^ at sætte

Blyhvidt til Ftorentinerlakket og Karminen
faaet man en meget smuk blegrsd F?.rve. En
Blanding af Florenrmerlak, Karmin og meget
lidet Blyhvidr giver C a r m o si n, noget mere
Blyhvidt, og lider mindre Zinober gier Blan
dingen roscnred.
Violer fa a er man af red
Lakfarve og Berlinerblaat, lidt Karmin gier
der behageligere, lidt Blyhvidt lysere.
Gronfpaan og andre grønne Farver
kunne gisreS msrkere ved Berlinerblaat etter
Indigv.
De blaaegrsnne Metalfarver falde
ved en ringe Blanding af Guult let over til

GrceSgrsnr.
Biergblaar og andre lyfebkaae Farvet
gieres mørkere ved at blande dem med Berliuer-

blaat eller Indigo.
De brune Farver forhme« ved G«ulr^
ligesom de gule blive msrkere ved Brunt, Brnm
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r*bt oq Umber qive en mindre r-d, Brunrsdt

og Kisnrog en smuk castaniebrun Farve. Des
uden kan man frembringe forffiellige Træ
farver ved en Blanding af brum, guult, hvidr
og redt.
Sorte Farver blandede med hvide g'ver
som man veed graar. Men Latter rager sig ikke
godt ud over den almindelige graae Farve. Det

skulde da vare en eller anden stien Nuance f.
Ex. Solvgraat, hvortil man rager hvidr, In«
digo, og sort.
Eller Perl egraar, der frem
bringes næsten paa samme Maade, kun Forhol

det er noget auderledes.

Farvernes Rivning.
Farvernes Blanding skeer bedst kort fsr-

ettb man vil bruge dem, ved at rsre dem ud i
ct flydende Blude-Middel; men inden delte kan
f?ee maae Farverne forst rives fiink; thi jo
sinere Ve ere, desto smukkere bliver Arbejdet.
Man kan dertil benene sig af en almiudeliz
Farve st een nut) enLober, som Malerne bru
ge, eller oq af. en Serpen tin morrer, vensidste er ved Paparbeide, hvor man ju(t ikke brus

^er Farverne i stor Moenqde fuldkommen tilstræk
kelig. Man kommer faa meqer Vand paa Far

verne, at det bliver en tynd Svppe, og river
faaktnge omkring i en Kreds mev Stsveren, til
man marker ar Farverne ere fine nok, 'hvorhos

HZ
man ikke maae glemme ved idelig Ommen med
en Træspade ar serge for ot Farven bliver jevnt
reven.
Troer man nu ar Farven er fiin nok,
saa tager man den ud af Morteren mep en Trcr-

spade og lægger den paa en Glaeskive eller Por«
cellainsffaar t lutter smaae Hobe, for saaledeS
ved sagte Varme at lade den tørres.
Derpacr

rivec man den endnu en Gang rorr, hvorved
man seger at give deu den fornodne Grad af Fiin«
hed. I svrigt bliver Arbejder lettere og Far
verne finere, naar man ikke river for store Por
tioner af Gangen.

Ved den terre Rivning maae man see sig
for, at man ikke indaander der fine Srov, som
stiger op af Farverne, da det ved de fleste Far
ver er Sundheden ffadelig, hvilket ifæt gieldee

o'n ake mineralffe Farver.

Bly hvidt, Mi-

nie, Blygu ult, Brnnsvigrrgrsnt m. ff.
ere altsaa de af de anfsrte Farver, man meeft
maae tage sig i Agt for.
Alt for sandige Farver, saasomBrurrrsdt
og Umber, vilde man med al sin Umage aldrig

kunne rive sine nsk.
Saadanne maae alrsaa
slemmes ferst, hvorved Arbeidet bliver meget

forkortet» Man river til den Ende i al Hurtig
hed den tørt«? Farve, for at bringe den ril Pul

ver, kommer den derpaa i en temmelig ftor Pot
te og fylder denne med Vand.
Man rsrek Far-
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ven om og lader det farvede og grumsede
Vand staae oartrent et Minut, for at de
grovere Sand-Parrikler kan scetke sig til Bunds,
og bringer det derpaa ved en Stikhævert i ct

andet reent Kar, hvori det bliver staaende i flere
Timer paa et roligt Sked.
I denne Tid scene

de fine, i Vandet adspredte Farvedele sig efter«
haanden til Bunds og Vandet bliver klarere.
Delte Vand helder man nu forsigtig af, dsg il
den at ryste Karret, og lader Bundfaldet

tsrres paa Ovnen eller i Solen.

Vil man end-1

nu en Gang flemme Farven paa samme Maade,
faa bliver den derved saa ftin, at den ikke behsvec
at rives mere. De revne Farver kan man glem

me ente» i tilproppede Glas, eller t lakkerede
Daaser, der ere forsynede med gode Laag.
Desuden maae man endnu mærke, at N e- .
apelguult udfordrer som en meget siin Farve

en egen BehanvUngSmaade.

Den maae rives

paa Marmor og afftryges med en Spade af
Tree eller Elfenbeen; thi det almindelige Rive-

tøi og en Kniv, som man ofte bekiener sig af,
gier den gren.
For ar kunne anstryge Farverne maae de
blandes med en flydende Ma^rie.
Er denne
flydende Materie Olie, kaldes Farverne Olie

farver.

Her tale vi om Van dfarver, der

ere udrsrte i Vand.
Vand allene vilde ikte
give Farverne Fasthed nok, hvorfor man endnn

riz
»uaae blande et Binde-Middel deri, jo stsrre
dets Kraft er faavel til at forene Farve-Par
tiklerne indbyrdes, som med den austrsgne Gienstand, og jo mindre det forandrer Vanders Gien«
nemsigriqhed oq Farve, desto bedre oq heufigrs-

mæssigere er der.
Alle Lnmsorlec m saadanne
Bindemidler, ög del i foreqaaende Kapitel beskrevneFiffeliimvand vild^altsaa være det bedste
HeriU, men Fiffelimet er faa dyrt, at man derfor
til lyse Farver hellere Seriener srg af Pergamentliim. Til de merke Farver kan man gierne be
nene sig af reent Horuliim.

Man ndrerer Farverne i Seerfar, og blan
der Farven med faa meget hedt Liimvand (c*
Farven Kisnrsg giør man den fer st fugtig med
Brcrndeviin) til man ved et Forssg med Pen
selen paa Papirer finder den at v«re tyk »ok.
Man bsr aldrig udrore mere Farve end
man behøver til et vist Arbeide; thi de med
Liimvand blandede Farver lade sig fkke godt qiem-

nie og de frist tillavede ere allelider smukkere.
Har man alligevel af Forseelse taqet for meget,
saa vil Farven holde sig bedre, naar man oser
reenr Vand over den, hvilket forhindrer at
der ikke fattet sig nogen fri Liimhud paa Overfiaden.
H 2

Regler og Kunstgreb ved Farvernes
Paalcrgning.
Ved Anstrygmngen betiener man sig helst
afen saakaldet Fiske pensel, der giores af
Fiffe-OdderenS Haar, og er forffiellig fra den
egentlig saakaldte Haarpensel, som man gemenlig gior af Egern haar.
Af disse Pensice

m«a man have en mangfoldig Forraad lige fra
de mindste til be siorste.
Man gier vel i ac
man vasker Penselen ud, hver Gang man hae
brugt den; thi forsommer, eller forglemmer man
dette, saa binder Limet Haarene faa fast til hin
anden, at man macie lade Penselen ligge hele

Dage i Vand, for at udbledes, inden man fait

udvaske og bruge den.
Farven maae man ikke stryge for ængstelig
og langsom paa, men rask og med lange Penselstrsg, der saa meget som mueligt maae gaae

i en og samme Retning.

Farverne maae man
imidlertid idelig røre op i, for at de tunge Farvedele ikke skulle sætte sig til Bunds.

Det

kommer meget an paa, at Harven er jevnt blan

det.
Det ferste Anstrsg bor skee, medens Far

ven endnu er varm, fordi den da bedre trænger
inv, det andet Anstrsg kan gisres noget kolde
re, dog maae Farven have saa megen Vanne,

fom udfordrer for ikke at stsxkne.

II?
Man taget ikke Penselen for fuld, men

stryger den hver Gang af pag Randen af Kar

ret, saa meget som behoves.
Ikke heller skride
man til det fslgende Anstrsg, forend det forrige
er fuldkommen tørt, da man ellers vilde udsæt
te sig for den Fare reent at sordserve sil Ar-

beide.

Anmærkning.
r.
De Ting man vil anstryge maae vcere re
ne, tsrrr og især frie fra al Fiuighed.
Er af
Forseelse et Sled bleven ftltek, saa mane man

enten afvaske det med fortyudn Skedevaud, eller
gnide det med Lsg og Krrde.
2.
Trcearbeider pleier man at give en hvid

Grund, inden man giver dem det egentlige Far-

ve-Anstrsg. Denne Kride-Grund, som den kal
des, kan bestaae af Blyhvidr eller ftint Kride.
Pappen derimod kaaler ikke denne Kride-Grund;
rhi den springer i Almindelighed og faae Ridser,
hvorved Arbejdet fordcerveS.
Det sidste hvide
Papirbetræk, hvorom vi have talt, gier her den
samme Virkning.

Polering.
Naae det sidste Anstrsg er tørf, saa staaer
endnu tilbage at polere Det «nstrsgne Arbeide

lig
med SkavqrcrS, Padderokke (’EquifetamY Den
Wteie oq Tid, fom udfordres tU dekre 2trberve
er ikke lige stor ved alle Farver, f., Er. Zjnober
og Millie beheve ikke megen Politur, andre der
imod, der ere rnh og haarde, som Umber og

engelsk Redt fordre mere Arbcide; men oqsaa
her kommer det an paa, hvorledes Farven er be
handler; thi jo finere den er flemmet øg revet,
jo omhygeltgere oq jevnere den er üdrstt, desto

Mindre Umage bchever man at anvenöc. Skav«
græsset uvblsder man i varmt Vand, inden man
bruger det, oq lader det terreS iqicn, for at det
stal blive smidigere, og ar det ikke f'kal gribe for
stærkt. Man river saa længe indtil Overfladen
er glat nok, og tager sig ve! i vare for ikke at
rive Farven paa uoaet Sted fra Grunden, hvil
ket let kan skee, især paa Kanterne ofl Hiernerne.
Tilsidst kan man endnu give del hele ek tyndt
Ove'strsg med Limvand, for at giere Arbeidet

fuldkommen færdig til Lakkeringen.

‘

Tredie Capitel.
Knnst at lakkers.

Under Navnet Lak forstaarr man snart et ynden

de Legeme af en vis Beskaffenhed, fiwt den
gltndsende haarde Skal, som bliver tilbage paa
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de Overflader man har bestrsget med denne fly
dende Materie. Lak er intet andet end en Op
losning af Harpix i en flydende Materie, som er
beflægret dermed. Harpixene ere nemlig brænd
bare Legemer, der staae i ingen Forvandtssab
med Vandet, der heller ikke oplsser dem. Harpixenes Opleöningsmiddel maae altsaa ogsaa væ
re brændbar og aldeles fri! for alle vandagtige
Dele, hvis en fuldkommen Oplosning Eal sinds
Sted. En saadan flydende Materie er hoist
retlsiceret Viingeist, som naar den anrcendeß op
brænder gandske og efterlader sig intet Spor af
Fugtighed. Lakkers væsentlige Bestanddeel er
Harpix; thi efter Lakkeringen borkdarnper det fly
dende Legeme og den faste glindsende Harpixffovpe bliver allene tilbage.
Kiendetegnene pact en god Lakkering ere: en
smuk Glands og en Fasthed, som modstaaer saavel Sted som Fugtighed. Disse to Egenskaber
kunne ku ns samlede men ikke færf^ilre bestemme
takteringens Godhed.
Lakkeringen tiener alt
saa baade til ar forhsie Skionheden og til at
forlange Varigheden af de Ting, man vil lak
kere.
Chineserne og Iapaneserne besad tilforn
den Kunst at taffere tit en meget »hoi Grad af
Fuldkommenhed, fom man i Europa ikkun i lang
Afstand kunde nærme sig til. Grunden til den
ne Fuldkommenhed ligger Uden Tvivl i de Har-
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pixers fortrinlige Godhed, fom disse Lande frem

bringe , oz hvoraf Indbyggerne gisr en Hem
melighed.
Da Lakfernissens Fuldkommenhed sc
en Folge afMaterialiernes Godhed, faa kan man
aldrig vente mere Fasthed og Skisnhed af et
Lak, end de dertil brugte Harpixer have af Na

turen.
Med Hensyn ril Oplosnings-Middelet har
man to Hovedflags af Lakfernisser, nemlig Olieferniffer og Viingeistfermsser, eftersom Oplso-

ninqs Middeller er enren Okie eller Viingeist.
Oliefsrnisserne tørres meget langsommere end Vimgeiftfernisserne, men naar de engang ere terre,
faa have de oqsaa en langt {Tørre Varighed for
medelst den Smidighed, som Olien giver Lakket,
Uden at skade decs Haardhed.

Materialier til Lakfernissen.
r. Harpix.
De sædvanligste Harpixer, som man bruger

tit Lakfernisser ere: Sandarak, Mastip, Lak,
Terpentin, Elemi, Kopal, Bernsteen og Asphalt
iJovebeeg).

S an da rak er en gienncmsigtiq, haard,
fprs og lekrivelig Harpix, af hvid eller gunl«gt'g Farve, som mon faaer i Form af langag»
tig runde Korn. Man faaer den sielden rcen,
og derfor maae den fsrji renses fta de fremmede
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, Legemer, som den indeholder, inden man kan bru
ge den.
Mastix ligner ved forste Oiekast Sandarak; men skiller sig fra denne ved dens rundere
Korn, hvidere Farve og fterre Smidighed, da
man kan trykke den flad med Tænderne, hvor
for den ogsaa er vanskeligere at rive.

>Gummilak *)♦ De to foregaaendeHarpixerudsvede enten selv af Træerne, eller bringes
dertil ved en Ridse i Barken.
Det første af
Enebærbuskene, det sidste afMastir-Træet. Gummilakket derimod har et Insect al takke ftr
dets Tilveerelse.
Dette Insect, GummilakDoldlusen (Coccus Ficus. Z.) opholder sig paa
to Slags indianske Figen og findes meget hyppigen ide biergige Egne af Hindoftan. Hunnen
af dette Insect sner sig fast vaa de saftige Gre
ne. hvor den befrugtes af Hannen.
Paa det
Sted, hvor cu saadau Hun har sat sig fast
udgveller Gummilakket, omgiver Hunnen og dan
ner en Celle til Moderens oq den kommende
ryngels Boelig.
Da.disse Jnseeker ere overor
dentlig frugtbare, faa er Gummilakket faa godt
*) Man pleier ak kalde de fleste Harpixer, som man
bruger til LLkkexing, Gummi; men urigtigt, thi Gummi er efter sin Natur meget forffiellig fra H-rpix, da det opløses i Vand og ikke i Viingcist,
kan ikke modstaae Fugtighed vg er altsaer udruge^
lig til Lakkermg,
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Kieb i Indien, at man faaer lov Pund for 4re'
Rigsdaler.

Hos os derimod koster Pundet om

trent fem Mark.
Det har ikke ganske den
samme Narur som de rene Harpixer, og oplofts
derfor heller ikke saa fuldkommen i Vringeift.

Det er giennemsigkigk, haardt, let brydeligt, mor-

kersdt eller brunt, og giver en behagelig Lugt,
naar man antænder det.
Man har tre Sor
ter deraf. Naar det endnu hænger ved de smaae
Fingerlange Grene, i Form af Celler, saaledesom det indsamles, kaldes det S loklak (Gu~i-

milac in baculis). Dette er den dyreste Sort,
og fælges sielden i denne Form, men Indianer
ne tillave deraf enten det saa kaldte Gummilak
i Korn (Gumilac in grams) eller Schellak,
Plattlak (Gummilac in tabulis) der bestaaer
af tynde halvgiennemsigrige Blade, som man
faaer ved at smelte Stoklakket og udhelde det i
Former. I denne sioste Form er del ogsaa let

tere ot oplese i Viingeist.

Der er i øvrigt me

get haardere end Sondarak og Mastix, og giver
derfor Viinqeisrfernisserne en stsrre Fasthed, men
vil man lakkerc ov?r lyse Farver, maae man ik

ke tage for meget deraf, da dets Farve er merk.
Terpentin er et af Namren bledt og
feit Harpir, der ogsaa i Kulden beholder en be
tydelig Scihed.
Man faaer den som er hvidt Hacpix af
forffiellige rapbarende Trceer, fornemmelig af
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Lcerketræet. Den venetianske er den bedste, og »den

bruges til alle Slags Lakfernisser, da den ikke
allene forhører Lakkeringens Glands, men for,
Mindsker ogsaa de evriqe Harpirers Sprehed.
Uden denne Tilsætning vilde Lakkerrvsten blive
fuld af Ridser; f»r meget Terpentin derimod vil
de giere Lakket for blsdk, og Lakkertngen vilde
mev Tiden lettere tabe dens Smukhed.
Elemi Harpixel (Gummi Elemi) gisr

ligeledes Lakfernisserne mere smidige, oq er ikke
saa blodt som Terpentin.
Dets Farve fakder
i del gule.
Til saadanne Ting alrsaa, der of
te ffulle berøres, vilde en Tilsætning af Elemi

Harpir være ar foretrække for Terpentin, kun
maae man formedelst dens morkere Farve ikke
bruge den over alt for lyse Grunde.
Kopal.
Dette o,lindsende giennemsigtiqe

hvide eller gule vestindiffe Harpix har en be
tydelig Haardhed og vilde »stridig give ben bed
ste Vimgeistfernis, hvis ikke dets Oplosning var
forbunden med Vanffeligheder.
Der ligner

mere Iordharpirer, end de rene Trcrharpixer,
da det vel lader sig oplofe i Olie, men ikke i

Vnngeist, i der mindste ikke uden Tilsætning.
Vkd saadanne Tilsætninger, hvortil man bruger
Spekolie, og endnu bedre Campher, taber der
ohib i Godhed oq Smukhed. Forstod man den
Kunst ved vtffe Forberedelser og Kunstgreb at
vplese Kopal i reen Vitnge.st, saa vilde et sag-
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Lank Lak give -e beesmte chinesiffe Fernisser It<

det eller intet efter. Man vælger Kopalen i ly
fe store giennemsigtige Stykker, der inOvertrig

ere frie for alle Pletter. Den yderste urene Skor
pe skraber man af med en Kniv, hvilket lettere
lader sig giere, naar man udblsder det i varme
Vand.
Man vaffer den siden af i koldt
Vand og lægger den hen at rsrrcs paa el Styk

ke Papiir.
B e r n ft e e n, guul Ambra (Electrum'} er et

meget Haardt Iordharpix og giver' derfor den
fasteste Lakfernis. Den er i ovrigt af forfficllig Bessaffenhed, snart hvid og giennemsigrig
snart brun og uigiennemstgtig.
Den hvide
Bernfteen er derfor den bedste, fordi man kan
krnge den over lyse Farver, den uigiennemsigtige
derimod er ikke saa brugbar. Man ovlsser den
paa forskiellige Maader i Olie, som kan tsrreS,
vel oqsaa i blot Terpentinolie, thi endnu i det
mindste kiender man intet Middel til at oplose

Len fuldkommen i Viingeist.
Naardenial oplsseS i blot Terpentinolie,
saa maac man fsrst brsnde den, der er man læg
ger den paa en ffraaeliggende Blikplade eller
paa et Porcellainsskaar; den antendte Bernsteen
siyder da ned, og naar den er bleveu kold, kan
man letrelig rive den ril Pulver, og oplose de»
i Terpentin ved en fagre Varme.
Men ved
denne Behandling råber Bernstenen dens bedste

Egenskaber, nemlig dens Haardhed og dens lyse
Farve.

For ar oplsse Bernssenen i Linolie,

bliver den ferst forsigtig smeltet, uden ot den antcrndeS, i en nyeLeecpotte, og medens den endnu
er flydende, blander man den mrd den hede

Linolie. Asphalt (Isdebeeg) er en haard fast biruminsff Substans, der har megen Lighed med

det sorte Beeg, men er meget haardere, og maae,
hvis den ffal være god, ikke lugre efter Beeg.
Den behandles i evrigl som Bernstenen og opleseS smeltet i heed Linolie.

Harpixenes Oplosnings - Middel.
Viingeift er en af de fornemste fiydeude
Materier, som udfsrdrcS til Lakfernissernes Til
lavning.
Naar man ved Destillationen be re
ver det almindelige Brcendeviin faa meget af

dets vandagtige Dele, ar der kun er f Deel
Vand tilbage, istedek for at del tilforn indeholdt
mere end Halvparten Vand, saa faaer man rec
ti fi cere t Viingeist {Spiritus vini ratify
eatus).
Gienrager man endnu Destilleringen,
saa ar den saa meget som , mueligt befries fra
alt Vand, saa kalder man den NN Alkohol el
ler hoist rccrifice ror Viingeist {Spiritus
vini rectificatifimus) kun denne sidste aldeles
brændbare Vingeisi kan bruges til HarplxeneS

fuldkomne Oplosning og Lakfernissernes TiUav-
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ning. Da man ikke altid faaer den ganske vand

frie i Apvthekerne, saa maae man aldrig undla,de ar prøve den S Godhed, inven man bruger den,
Hvilker skeer derved, nt man befugter Bomuld

eller Hor og endnu bedre Krudt og tænder dem
an, brände disse Legemer tillige saa er Vnnqeisten god.
Lige saa sikkert er der at prove ven
paa folgende Maade.
Man kommer noget af
ven Viingeist man vil prsve i en reen og tsr
Kop, sætter denne i koldt Vand og ankænder

Viingeisten.

Bliver ver efter Forbrændingen

ingen Fugtighed tilbage i Koppen, saa er dette
tt Tegn paa dens Godhed.
Men dette Forseg
maae ikke anftiUes i en varm Srue, fordi ellers
ve fugtige Dampe hænge sig ved den kolde Kop,

og blandes med Vtuqejsten.

I svrigt maae
man giemme Vttnqeisten i Flaffer tilprop«
pede wed Vox og ombuudne Med en dobbelt
Blcrre.
Linvlie er
et uundværligt Middel
«ed saadanne Lakfernisser, hvor ver fornemmelig
kommer an paa Varighed» Den regnes blandt
de fede Olier og bliver føm bekiendr er Udpres
set i Olie-Msller af Hsrfree.
Men ven uvfor-

Drer en eaen Forberedelse, at deu kan bUve brug»
Bat til Lakfernisser; tbi ellers vilde den forme.
Delst dens fede finnede Dele aldrig rsrres. Den

ne Fedme maae altsaa forst derageS Ven, og Oeu
te skeer vev forMelUge Metaikalke, Iord^cttr,

'
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Salt c. s. v. med hvilke man koger Linolien og
som under Kogningen trække Fedmen ril sig.
Til dette Aiemed tiene især, Bkyhvldt, Mime,
Selverglod, hvid Victriol, Umber o. a. fl. I
denne Tilstand kaldes nu Linolien Maler-Fer
nis oq kan nu bruzeö faavcl til Oliefarversom
ril Lakfernis.

Formedelst dens

msrkegule

Farve vilde

man ftui kunne bruge de dermed tillavede Lak
fernisser over en msrk Grund, hvis der inter
Middel gaves til ar gisre Linolien klar og hvid.

Men delte kan flfec derved, at man udsætter Linolien i er Blyekar for Solens Straaler en heel
Sommer igiensem.
Hurtigere skal Blegnin
gen gaae for sig, naar man gyder Linolien paa.
en Afkogning af Plantesyre og udsætter den i
el fladt Tinkar for Solens Straaler.
Ogsaa
ved Kulde kan man naae den samme Hensigt,
naar man blander Olien med Sne, og lader den
den hele Vinter fryse ret igiennem.
Benener

mansiq af,denne blegede og siden tilMalerferntS
kogte Linolie til at oploft Kopal r, faa faaer marr
en Oliefernis, som man, saa godi som den hvi
de Viingeistfernis kan ftryge over de lyseste
Farver.
Den gamle Linolie er i ovrigt brødre
end den friske; rhi jo længere den staaec, dest-

flere Ureenligheder sætter der sig til Bunds, oz

desto klarere bliver Oimu.
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Terpe ntinolie hsrer blandt de cetherifke Olier, Ver skille sig fra de fede ved deres
flygtige Beskaffenhed og Oplsselighed i Viingeist.
Man kalder dem ogsaa destilerte Olier,
fordi de fases ved Destillering.
Terpentinolie
faaer man ved at destilere Terpentin med Vand,

detHarpix, forø bliver tilbage ved Destilecingen
kalder man kogl Terpentin, hvoraf matt
siden ved Smeltning tillaver det faa kaldte Cot-

l o fo ntu m. Denne Olie hac af Naturen en
torrende Egenskab, og derfor blander man den
i betydelig Mængde med de feve Lakfernisser,
hvorved de ikke allene rorres hurtigere, men faae
ogsaa stsrre Glands.
Terpentinolie dryppet
paa Papir eller hvidt Tsi efterlader ingen Plet,
hvilket foruden dens udmmkede Lugt ere Kiendctegn paa vens Wgthev.

Lakfernissernes Sammenscttnmg og Tillavning.

Wingrlstferniffen.
Man oplsser

8 Unzer Sanda rak, 2

Uuzer Mast ix i Korn og 2 Unzer veneti
ansk Terpentin i 32 Unzer hoistrectisi-

reret Vi ingei st ved en sagte Varme.
S a nd arak og Mastix steder man kun

i fmaae Stykker eller til et grovt Pulver, hvil
ket ogsaa h mm iagttages ved alle errige Harpyrc
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som skulde krngeS til Lakfernisser; thi det fine
, Harpy-pulver hænger sig gierne ved Siderne nf
Karrer, hvori man tillaver Lakfernissen og for

brænder snarere end de opleses.

Disse ko Har-

pixer kommer man nu i et Glas med en snever
Hals, og helder Viingeisten derpaa, dog be

holder man noget tilbage, for deri ar oploft Tcrpeniinen for sig selv allene i et andet Glas, hvil,

ker ligeledes maae iagttages ved alle andre Viingeisifernisser.
Begge Glas rilbipder man med
en Blære og i denne stikker man el Hul med en
siin Naal, for ar de varme elastiffe Dampe kun-

«e faae noget Luft og ikke sprænge Glasser. Der
for maae man ikke fylde Glasset ganffe, men
kun de tre Fjerdedele deraf.
Man sætter nu
Glasset med Harpixene paa Ovnen, i Begyndel
sen med sagte Varme, der siden maae forstærkes
indtil Koghede. Om Sommeren kan man sætte
Glassene i en stor Digel fyldt med Sand, saa

ar Glassene ere omgivne med Sand, saa heil
Viingeisten staasr, og denne Digel scekter man
paa Kuk.
Naar Harpirene ere fuldkommen
opl-st-, saa formindsker man Varmen, kager
Glasset ud, blander Terpentin r Oplosningen

deri, rerer der om med en Trcespade, og la
der det staae endnu nogen Tid paa Ilden. En->
delig sier man Oplosningen, medens den endnu
J

IJO
er varm qiennem reent 8«rred og giemmer de«
i et andet reent og vel tilpropper Glas.

Delte Lak er let at tillave, h r en smuk

Glands oq kan bruges over alle Farver, tuen
dekS Fasthed er ikke betydelig, hvorfor man egent
lig kun ffulde bruge det til saadanne Ting, der
iffe ere udsalte for megen Berermg.

r.
Man opleser 8 Unzer San da rak, 2 Unzer Plailak og 4 Unzer Collofonium i 32
Unzer Vi ingei sk. Naar Harpixene ere fuld

kommen op'efte, kommer man 4 til 6 Unzer op
loft ve neliansk Terpentin dertll.
Platlak og Collofonium give denne
Lakfernis en betydeUg Fasthed; men da disse
Harpixer ere vanskeligere at opløse, faa er det
bedre ar foretage Oplosningen i M ariebader
d. e. man hanger Glasset mcd Harpirene i eti
Kiedel mcd Vand, og lader Vander koge saa

Icrnge, indtil den ligeledes kogende Bringen! hae

oplest altinq.
I øvrigt er Fremqangsmaadelr
den samme som ved forrige Nummer.

3.
Man opkeser 4 Unzer Sanda rak, 2 Urrzer G u m m i l a k i Korn, 2 Unzer Mastix og
i Unze Elemi-H arpix i 32 Unzer Vtin

ge i s t over en sagte Iler, oq efter ør par Opkog sætter man 2 Unzer Terpentin ril.
Ef
ter Blandingen maae man sorstncke Heden, da

iZl

Kogningen befordrer Terpentinens Forening me

de evrige Harpixer.
4*
For at tillave et G uld lak, fom tiener
til at give hvide metalliske Betræk af Stanniol

eller Sslv, eller og Metallerne selv en glindsende Guldfarve, opleser man 2 Unzer Platlak,
Orlean og Cure um a, en Drachme af hvert,
og 30 Gran fimr Drageblod
Alkohol.

t 20 Unzee

5.
For at oplsse Kopa! i Viingeist, stodee
may den ril Pulver og lader den terreS ved en
sagte Varme.
Af Kopalpulveret river man en
Unze med en Drachme Kamp her mellem hin
anden og gyder efterhaanden 4 Unzer af den al

lerstærkeste Alkohol ved en sagte Varme dertil,
saa folger Oplosningen snart.
Tilsidst maae
man med forøget Varme salte noget oplest Ter
pentin til Kopalferniffen.

Amncerkning.
i.
Man lader Viingeistfernifferne staae i det

mindste 24 Timer, inden man brager dem, i hvil,

ken
Viin.

de k are§ og faae Udseende as en k!ae
Men i svrigr maae man bruge dem,

medens de ere tvi|Te, thi ved at glemmes foc
2 2
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lange blive de tykke og gule.

Dog fan man

vgsaa forbedre gammel Vungeiftfernis ved at
helde frist Vungeist dcrpaa og give det hele et
par Opkog.
2.
,
Man maae tillave Lakfernisserne om Da
gen, thi om Aftenen ved Lys kundr de opstigen

de Dampe lettelig ankerndes ved Flammen og
foraarsage Ildsvaade, hvorfor man oqsaa o tn
Dagen bor have et vaadt Klæde i Beredskab,
ifald en saadan Antændelse uhældigvits fkulde
^kee, for dermed ar bedække ver brændende Kav

og qvrele Flammen.

Olie-Fernisser.
Tillavningen af disse Lakarter Udfordre?
endnu mere end Vingeistferuisserne den sterste
Forsigtighed.
Kogningen maae ffee paa frie

Mark paa et Sted, der ligger langt nok fra alle
Bygninger, for at den saa let mulige Untans
delse ingen videre Skade tful foraarsage. Iez
raader derfor alle de of mine Lcesere, som befin
de sig paa Skeder, hvor de sca Apothekcrue
kunne faae qod Oliefernis især Bernsteenlak, ik
ke at befatte siq med deres Tillavning, men hellere

at kisbe den tillavet.
Älan kan oalaa efter de
her felgende Forskrifter bestille dem. hsS Apo

theken og

faaoaune Zolk,

der i Fslge deres
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Dont maae afgive sig med al koge Malerfcrniff-r,

r.
Hvid Kopalftrnis.
Paa et Pund af den bedste og smeltede

Kopal kommer man 4, 6 til 8 Unzer kogt Lin-

olie. Naar begge Dele ere blandede vel nied
hinanden og Blandingen noget afkielet, saa hel
der man et Pund venetiansk Terpentinolie Veri.
Tilsidst sier man Fernissen giennem dobbelt Lcerrrd, og giemmer den i tHproppcbe Glas.
Til at smelte Kopalen maae man have en nye,

glaseret Leerpokte med ct Laaq, oer maae voere
saa ftor, at hele Blandingen har fuldkommen
Plads til at koge.
Man sætter nu Potten
med Kopalen paa gloende Kul, der dog ingerr
Zlamme maae give, for at denne ikke stal angribe

Materien.
Man give nsie Agt paa den fmd*
kende Kopal, ak den ikke ved alt for steer? Hede
forbrændes og bliver sort, hvorved den taber sitt
Haardhev.

Et Tegn paa at den er flydende

«ok, for at Heide Olien i, er at den lader sig let

omrore med en Iernspade og keber draabeviiS
ueD af samme.
Den hede, ncrften kogende
Linotie heldes efterhaanden i under bestandig
Omrsren med Jerufpaden, naar al Olien er hel

det i, giver man Blandingen endnu et Opkog.
Nu rager man Potte» af Ildeu, og lader den

'

.
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noget afkieleS, hvorefter man helder Terpentin
olien i under bestandig Omrsren.

Var den med

Koyal blandede Linolie endnn kogende, naae
wan heldede Terpentinolien i, faa vilde denne

atmendes og Fernissen opbrændes.

Egentlig behsver man ikke at bie ti( Ko
palen er ganffe smeltet; det er nok, naar den

(Isryle Deel deraf koger, for at helde Linolien i,

der da forbinder sig med v: smeltede Dele,
uden at opløse det evrige. Paa denne Maade bliver Kopalen ikke for længe udsat for
Hede.ir og Lakfernissen bliver desto ffisnmre og

fastere.
2.
BernsteenferniS.

Mftn tager i Steden for Kopal Bern«
steen, og tillavet Linolie og Terpentinolie i
samme Forhold, scm er anfort i foregaaende
Forffrivl,

vg iagttage i øvrigt den

samme

Fremgangsmåde.
3*
Feed Guld-OliefermS.,
Man smelte 8 Unzer Bernsteen og 2

Unzer Gummi lak hver for sig, komme dertil

et halv Pnnd tillavet Linolie, og siden omtrent
<t Pund Terpentinolie, hvori er oploft O clean,

I
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Cureumma eg Drageblod *) t bet For,

hold fem er viift ved Tillavningen as Vitnqeiftfernissen.
Men man kan ogsaa forandre dette
Forhold, eftersom man enffer Guldfarverne msrkere eller lysere.

Anmærkning.
i.
Vare Viinqeififernisserne bedst jo frise

re de ere, faa gielder netop det modsatte om Oliefernifferne; thi de blwe bedre, jo längere de
glemmes.

r.
Det er ingen overflsdig Forsigtighed, at
tage en nye Porre hver Gang man kaver 0*

lieferms.
En Potte, hvori der allerede engang
er kogl Oltefernis har trukket Olien i sig, som
side«, ved nye Opv rrmrng kommer frem igien,

men inter mindre end reen, og som derfor vilde
*) Drageblod (fanguis Draconis) er et rödt Harpix s>m faaes af en Busk, der har hiemme pan
Matlaga.
Denne Plankes modne Frugter ere
nemlig overtrukne med en Skorpe af dette rode
Harpix, der udsveder af den i Frugten værende
Kierne.
De modne Frugter stampes sagte i en
JUtsmslke for nt Harpixet kan springe af, der si
den sammensmeltes oq indpakkes i Sip.
Dette
Harpix kan ene oplsses i Viinaeist. En flettere
Art faner man af Drageplanten (Dracxna Draco),

ifær fra Le canart ske Her.

IZ6
sordcerve is«r den hvide Kopalfeknis.
OgsåDe Kar, hvori man glemmer Olie fernissen, maae
være rene og nye. I gamle og smudsige Kar
holder den sig ikke faa godt.

3*
;
Naar Oliefernisserne ere for tykke, saa
kmnie de fortyndes med Terpentinolie, naar de
ssrst eet blevne opvarmede.

Lakfernissernes PaalEgmng.
Lakkererens Verksted maae være meget
renligt øg saa meget muligt sikkert for alt Sløv.
Især er dette nodvendigt, naar man lakkerec med
Oliefernisse^r, der rsrreS langsomt og t hviire
Eleven alksaa lettelig kan henge ved og fordærve
dem. Desuden maae de Ting, man vil lakkere
rieie yuderseges, om de ere frie for al Fugtighed
og Fiuighed.
De Penfler, som man betiener sig af til
Lakkering funne, ligesom ved Farvernes Anstryguinq, være FijVepsnfler af fsrskiellig Slsrrelfe,
dog bruger man hertil for det meeste kun de sterste,
for at Arbeidet ikke ffal gaae for langsomt fra
.Haatiden; rhi ogsaa Lakfernisserue maae ligesom
Farverne anstrygeS med raffe Penselsireg, dog
Uden at overile sig. Det ene Penselstreg giorcs
tæt ved det ander i den samme Retning. Og matt
pogte sig ar man ikke for ofte kommer tilbage ril
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det samme Sked, hvor man aNerede har anstro-

get, hvilket dog mere maae iagttages ved Vimgeistsernisser end ved Olieferniffer, fordi de fseste
slyrkne langt hurtigere end de sidste.

Det kommer meget an paa at Lakfer
nissen anstryges saa jevnr og lige som muligt.
En skisdeöles og ujevn paalagt Lakfernis rcflec-terer Lysstraalerne meget uordentlig og tager sig
ikke godt ud, ja man kan fordorrve den allcrglarleste Overflade ved en jlkiedeslos Lakkeriug. For
ar undgaae denne Feil, maae man endnu især see
paa al Lakfernissen er tynd nok; thi hvis den ee

for tyk, saa kan man paa den ene Side ikke und
gaae at lægge den for tyk paa, og da blivee
gierne Indtrykkene af Penselhaarene staaende
og foraarsage Streger og Ujevnheder, eller pg
Lakkeringen tager selv Rynker ved at terres.

Lakkcring med ViingeistferniS maae (fee t
maadelig Varme, i Kulden bliver den ruh, hvid
og ujevn.
Alt for megen Varme er imidlertid
lige saa skadelig; thi derved faaer den Blærer,

bliver sprse og sordærves.
Ogsaa her gieldcr Regelen: ikke at skride
til det felgende Anstrøg, fsreud det forrige et
tørt. Man trender det derpaa, at man kan lægge
den omvendte Haand paa Lakket, uden at der sees
noget Spor.
Naar der
poleres efter Viingeistfernissen, saa stryges den fem ril otte Gange paa.
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og Oliefernissen under samme Forudsætning tre

til fire Gange.

Skal derimod polituren falde

lort, saa er ved den forste et firedobbelt og veS
den sidste er todobbelt Anstrog fuldkommen rilskrækkeligt.
Vtingeiftfernissen udfordrer ikke allene, me
dens den paastryges, men ogsaa for at tørres en
rnaadelig Varrne, hvor« ven af sig selv udbredev

sig mere ensformigt; den fede Oiiefernis derimod
kraver en stærkere Grav af Varme, hvortil enBa-

gerovnsvarme er den tienligfte; dog maae man
være forsigtig med at særte Tingene ind, ar Ve
ikke Umiddelbar berere Ovnen, om Sommeren
gaaer Lakkcringen med Olnfernis langt bedre
for sig, fordr de varme So.istra lec ere de beqvemmeste til at terre veo, ja man kan ofte,
naac Himmelen er klar, lakkere to Gauge om
Dagen.

Endnu nogle kunstige Grimde til
lakkerce Arbeider.

i.
Skildpaddegrund.
Denne tillaves paa folgende Maade. Man
gier forst |\m sædvanlig en vilkaarljg ensfarvet
Grund f. Ex. rod eller smuk brun, naar denne
er ter oq behoejq poleret med Skavgræs, faa ra-

Ler man to fmaae Farveffalier og Udrsrer i den

rZ9
ene Zinoker og i den anden Kienrog med Lakfer

nis. Kisursgen blander sig bedre med Lakket,
naar den fsrst er brændt i en liden Digel over
Kulild, hvorved den taber sine fede Dele.
Man stryger nu den rene ublandede Lakfernis ko Gange over Grunden.
Crrax efter

det andet Anstrog, medens altitig endnu c** vaadt,

gier man i behsrig Afstand Pletter med den
sorte Farve, som man blæser paa, for at de bedre
stille flyde ud over Lakket og efterhaanden tabe
sig i det rede.
Mellem disse forte Plekter gisr
man i al Hurtighed inden Lakker endnu sterkner
smaae Zinoberpletter, der ligeledes ved Blæsning maae bringes til at tabe sig i Grundens
Farve.

s.

Jndsprcengt Grund.
Man rager den Farve, man vil bruge til
fit sprænge med i tilstrækkelig Qvanlitet i en
stiv og fladffaaret Borstcpensel, vender denne

vm, saa at den afffaarne Ende staaer op r.D,
og nu farer man med en Kniv langsom over
Haarene, saa kaster de tilbagespringende Verster
Farven i lutter smaae Punkrer paa det fe ran
liggende Arbeide, som i Forvejen maae være ane

strsget ined en farver Grund.
Her kan man
da vev forstiellige Farver indbringe megen Forffiellighed.

..

,

-
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Lassering.
Dette meget behagelige Artede beftaaev

deri, at man lakkerer med gieunemsignge, altsaa
niet) Saft, eller Lakfarver over det forhen forgnldte eller forsølvede Arbeide, saa at Guldet
eller Selvet ffinner igiennem, hvilket især ved
Grsut og Rsdr qisr en skien Effect. Til Rodt

fan man enten bruge Florentinerlak eller Kar
inin eÄer Cochenille, eftersom man vil variere i

Farven.

Florentinerlakkrt river man saa stink

som mueligr, blander det med Viingeistftrnis og
jiryger der saaledeS pan.
Paa samme Maade

Kier man ogfaa ved de ovrige rsde Farver, fun
Hehsver man ikke ar rive Cochenillen, men matt
lader den nogle Daqe ligge i Alkohol og blan
der de»r ftcerkfarvede Vijnqeist med Lakfernissen
for dermed ak laffere. Trl Blaat tager man Ber-

linerblaat, til Guult Gummigut eller Kurkuma
eller og Safran; til Grsnt er den deslilerte Grenspaan den fortrinligste.
Gummigut og Kurku
ma kan man behandle ligesom Cochenille. Nogle

Farver f. Ar. den destlerte Grsnspaan maae
man ikke blande umiddelbar med Viingeistfernissen, fordi de bruse op og tabe deres Giennem-

srglrcched.
Saadanne Farver rsrer man ud i
klar Malerfernis, efrerat man har revet dem
fuldkommen sine, og kommer dertil ligesaa me-
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get Terpentinolie, stryger dem paa, og naar de ere

terre, lakkerer man deroven paa med en smnk ViingcistferniS. Hovedsagen v»d dette 2!rbeide og hvor

af næsten dets hele Skisnhed hænger, er at man
stryger Farverne faa jevnt paa fom muligt, saa at
de ikke komme til at ligge tykkere paa er Sted end
pna et landet.
Eftersom man vil have Farveri
lysere eller morkere, stryger man den to eller fle
re Gange paa, og naar der sidste Anstieg er tørt,
saa poleres det hele forsigtig med Skavgræs. End
nu seer det laserle Arbejde ikke synderlig smukt

ud, Guldet synes endnu ar værd bedækket af m

Taage, men nn stryger man den klare Viingeiftfernis paa, og med et forandrer Scenen sig,
Taagen forsvinder, og Guldet eller Eslvet skin
ner igiennem med en klar Glands. Lakkeringen
maae man igienrage saa ofte , indtil Glandsen,

fom i Begyndelsen laber sig, for cn Deel bliver
bestandig; de rodlassercde Arbejder fan man ogfaa paa ovenanførte Maade giere til Ekitpaddegrunde, hvilker da rager sig ulige ffionnere ud.
Vil man endelig belægge Grunden med

Tegninger f. Ex. med illuminerede Kobberstik,
som man kan anbringe paa Daaser, Erurö og
deslige, saa maae man før ft rive Papiret i Kan
ten met) Skavgræs, derpaa befugter man der 'paa
den bagerste Side med Brandeviin, bestrygec

Vct meget tynd! og jevnt med Fiskeliimvand oZ
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ligger det paa det bestemte Sted.

Naar det

er fuldkommen tørt, saa bestryger man det og-

faa udvendig tre ril fire Gange med samme
Slags, men endnu tyndere Limvand. Viinqeist-

fernissen, hvormed man lakerer saadanne Arbej
der, efterår de ere fuldkommen tørre, maae vcere

faa hvid og klar som muelig.

Lakkeme Arbejders Polimr.
Uagtet al anvendt Msie og Forsigtighed
vil man dog opdage saa vel ved Følelsen fom

ved LysstraalerneS uordentlige Reflection mange
Ujevnheder paa den lakkerte Overflade, og disse
maae mon ved Politur

soze at bringe

bort.

Alle Gienstande i V«re!ftt maae afbilde sig noe-

sten lige saa tydelig og ordentlig paa den lakkerte Overflade som i et Speil, og dette kan
man bevirke ved Politur, hvis man ellers ikke
har

begaaet

nogen betydelig Feil ved Lakke-

ringen.

Polermidler og deres Tilberedelse.
• De Materialier, man kunde bruge tU lak
kerte Acbeider ere: Pimpsteen, Drippelse, Vand
og Bomolie, Pimpfteen er meget pores og saa
let at den svemmer som Trar paa Vand, deri er
et vulkaniff Produkt og findes i Mængde ved
ildsprudende Bierge.
Ved Slöden, Sigt

ning og Slemmen bringer man ven til det fine-
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ste Pulver, bedre er det, naar man fsrst glsder
den ud i Kulild..

Man sigter den bedst paa

folgende Maade: man binder et Stykke fiint Ler
red over Aabningen af en 2Effe, lægger den

stsdte Pimpsten derpaa tillige med en liven Blykugle, sætter Langer paa TEffen vg rsster den eti
Tidlang om, faa vil man ved at tage Lærredet
bort finde de fineste Dele af Pimpstenen paa
Bunden af 2Essen. v Paa denne Maade und-

gaaer man den flere Gange gientagne Slem
men.
Drippelse er ligeledes en meget let og
leeraqkig Steen, der behandles paa samme Maa
de fem Pimpstenen, for ar bringes til der fineste
Pulver.
Man finder den snart graae, snart
guul af Farve.

bedste.

Den sidste er sædvanlig den
Alting kommer her an paa Poleermid-

deletS muligste Funhed.

Poleringen selv kan fsrft^ee, naar Lakfer
nissen er fuldkommen tør.
Skal man polere et
Arbeide, der er lakkeret med OUefernie, saa blan
der man faa meget Pimpsteen med Vand, at det
er son; en tynd Belling, dypper et Stykke rentLærred deri, og river Arbejdet saa lcrnqe til de fleste
Ujevnheper ere affledne, og Overfladen i Henleende kilIevnhed nærmer sig en Spejlflade, der

paa rerrer man der af med et Klæde og polerer
det endnu en Lidlaug nuD Drippeise og Bom»
-kie, kerrer tu Eer af med blsdk L«tke0 og ri-
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ver det tilsidsl med er Pulver af fim Stivel
se, sg endelig med reent Lerred, indtil Lak
keringen faaer den fuldkomne ffisnne Glands.
Viingeistftrnissen polerer man ikke med
Pimpsteen men ferst med Drippelse og Vand
og dernæst med Drippelse og Bomolie og i evrigt gaaer man frem efter ve allerede fore

skrevne Regler.

Anmcerkning.
Man maae endelig noie underlege de Kat>
hvori man vil giem'me Polermidlerne; thi et
eneste Sandskorn -vilde fordoerve del hele Ar-

beive.

Fjerde Capitel.
Kunst ar forgylde.
de fleste Fald gier Lakkeerkunsten anvendt paa
Paparbeide fsrst da sin fulde Virkning, naae
den gaaer ligesom Haand i Haand mev ven
Kunst at forgylde.
Ordet forgylde vil her
ikke blot sige at belægge med ægte Bkad-Guld,
Blad-Sslv eller andre tyndflagne Metaller, men

vgsaa at anvende Disse Metaller paa en anden
Maade og i en anden Skikkelse, som s. Ex. malet

,

.
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Guld eller Solv.

Metallernes Krening med

det Legeme, fom skal fsrgyldes, s^eer ved et
flydende Bindemiddel, hvortil man enten 6ru»
ger Limvand eller og Oliefernis, det ferste
kaldes Vandforgyldning, det sidste O-

lieforgyldning.
Dersom man polerer det
saaledes paalagte Guld eller Selv, .saa faaee
man den faa kaldte Glandsforgyldmng (er der
Selv: Glandsforsslvning).
Polerer man der
imod ikke, kaldes Arberder Marforgyldrring.
Glandsforgyldningen anvender mait

kun paa

store

Flader,

fa asom Spcil-

eller

Skilderierammer, den Udfordrer desforuden tit

meget onistamdelig Forberedelse, og er derfor
ikke saa anvendelig pna Paparberder, til hvilke
den langt lettere Matforgyldning er rilftrcrkkeltOlieforqyldning betjener man sig af ifør

nok.

ttl saadanne Arbejder, der ere Udsatte for Luft

og Fugtighed,

Oa den er

varigere end de«

anden.

Redffaber til at forgylde med.
Det til Forgyldningen nsdvendiqe Appa
rat bestaaer i en Gnldpude,en tnnb temme
lig lang rveeggel Kniv og en saa kaldet PaalagningSpe risel, samt Bomuld til at trykke
Guldet fast med, og endelig ril at forgylde ef-

- rer Bogbinder,Maner Filer og Sremplcr.

K

Ig6
1) G uld pud en er det V«rktsi hvorpå«
Bladguldet ff'iæres i Stykker.
Man kan selv
forfærdige sig e.i saadan paa folgende Maade:
Er Stykke Kalveffind, en Fod lang og en halv
Fod bredt, flaaes med Sem fast paa de tre
Sider af et Vret, der maae være to Tommer

Mindre end Skindet saa vel i Loengden som
i Vreden, og det saaledes at Haarsiven af

Skindet vender udad.

Derpaa udfylder man

Rummet mellem Brettek og Skindet enten med
Koehaar eller endnu bedre mcd fiin Sand, og
enDdi-4 flaaer man ogsaa den sierdeSide forsigtig
fast, hvorvaa man river Skindet med et Stykke

Pnnpfteen og derpaa med Kride, saa cr dette
Redffab færdigt.
For at giere det endnu fuld
stændigere, fan man lime Breuet fast paa en

Kaffe forsynet med Skuffer, hvori man kan glem
me saavel Guldet som de ovrige Redffaber, man
bruger til at forgylde med.
2) Forgyldnings-Kniven, hvormed

wan ffiorr Bladguldet, maae, føm sagt, være rveeaqet, tynd og af en temmelig Længde, og hver
ken være for skarp eller for slev.
Inden man
bruger den, gisr man vel i, at stryge den paa
Kride, da man derved forhindrer at Guldet ikke

lægger sig fast paa Siderne af Kniven.
3) Paalægning spe ri selen har ikke

Formen men kun Haarene tilfælles med de sæd
vanlige Penfler. Man forsærdiger Den paa fol-
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qende Maade: Man rager Halen aset Eggern,

skicrr de længste Haar deraf, bestryger et KortLiad i Randen med Lim, lægger Haarene fiad

udbredte derpaa, saa at kun et par Linier kom
me til ar ligge ind paa Kocrec, derpaa beftrygec
man et andet Kortblad ligeledes i Kanten med
Lim og lægger der saaledes over det andet, at
Haarcnderne indklemmes mellem begge Bladene.
Man lcegger derpaa Penselen i en Bog og Bo

gen saa længe under Pressen, indtil Limet er ført;
Derpaa borster man de lose Haar af og beffiar
Penselen, dog maae man ikke skiære for meget

bort, paa det Haarene kan beholde den fornodnr

Længde.
Desuden maae man ogsaa have nogle an
dre Haarpenfler i Berevffab, for med dem at

kunde optage de mindre Guldstykker.

Naac

man bruger dem, maa man enten giere dem lidt
fugtige i Munden eller og bestryge dem ligesom
PaalægninqSpenselen med noget Fit, for at Gul
det kan henge ved dem.
4) Filet.

Ved dette Instrument er Ho

vedsagen en bueformiq krummet Messingftrim-

mel, der er nogle Linier tyk, og hvio smalle
convexe Side er zirlig udarbejdet paa en eller

anden Maade. Paa den anden Sive er Instru
mentet forsynet med et Skaft.

K s
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g. Stem plet, hvis bekiendte Navn
allerede noksom caracreriserer Instrumentet, er er
flabt, to Linier bredt Stykke Messing, der paa
den ene brede Side er forsynet med indqravede
Alrater, og paa den anden Side med et Skaft.

Naar man bruger disse to Instrumenter,
rnaae man gisre dem varme til en vis Grad, da
Bladguldet derved bedre forenes med den Overs
pade, man vil forgylde.
6. Bomulden, som man bekiener sig af,

tnaae v«re ftin oq frie for alle Knuder.
Mal,
bruger den deels ril at trykke Gulder fast, deelS
til at stryge det overflediqe bort, deels brugee

wan den vel oq isteden for Paalegmngsxenftlen,

til at lægge Guldet paa.

' Forbered-lse af de Ting, der stal forgiMS.
Ved Forgyldning har man b.t Øiemcb, at
give sit Arbeide en smuk meial'.iff Overflade, møit
om der end var det reneste Guld^ fa- vilde det
ikke see smukt ud, naar det havde en ujevn Over
flade, felgelig bestaaer en stor Deel af Forgyld

ningens Smukh d i den Overflades glane Poli

tur, fom ffal forgyldes. Er det Troee man vil
forgylde, faa giver man det efter den nsiagUqste
Politur en KridegrunV, men da Pappen ikke
godt fordrager en saadan Grund, saa betieuer
man sig af det allerede omtalte hvide Realpapiir,
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-er fugtes med Liimvand og poleres til Overfla

den bliver som det glattests Pergament.
Til Vandforqyldning river og stemmer man
guul Okker til Det fineste Stey, blander det med

tyndt Pergament Liimvand, og stryger det tre ellee
sire Gange paa, efter de forhen givne Regler.
Efter at det sidste Anstrog er tørt, giver man
denne Okkergrund en glat Overflade, ved at po
lere den med Skavgras, og Arbeidet er soerdigt
til tit forgyldcs.
Til Olieforgyldning bliver Arbeidet, efter
qr det sidste Gang er poleret, endNU engang be

fugtet med Liimvand, og naar alting er fuldkom
men rert, faa stryger man Olieguldg runden
pas. Hertil bruger man guul Okker, der siemmes og rsres med Nodveolie og udrores i god
Malerfernis, der ikke maae være for tyk. Nedde-

olien kan man ogsaa gierne lade vcere borte og
sicax rive Okkeren med Malerfernissen.
Hec
kommer det meget an paa Maaden, hvorledes
man stryger Grunden paa; jo tyndere og jcvne«
re dette (Pøer, jo smukkere vil Forgyldningen fal
de ud.
Denne Ievnhed vil, i hvor rigtig man

i ovrigt har baarer sig ad, forhindres derved, ar
Fernissen undertiden trækker ind paa de Stever,
der ikke ere noksom igjennemtrukne af Liimvand.
For at forhindre delte, raader jeq til, i Forveierr

«t anstryge en tynd simpel Blyehvidgrund; gioc
renne det den ffal, saa er se eneste Anstieg af
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Guldgruuden lilstrcrkkelig; seer man derimod af
den paa visse Slæder mattere Glands, at Fer

nissen dog har trukket sig ind, faa lader man det
fsrfte Anstrog blive ret tørt, og giver derpaa
endnu rt.
For at fremskynde Tsrringen, kan
man blande noget Blyhvidt mellem Okkeren.
Denne Oliegrund maae ikke blive fuldkommen
tør, naar man lægger GiUder paa, derfor maae
man ikke udsætte sir Arbeide for Solens Straa»
ler, der vilde lsrre det alt for meger. Om Vin

teren vilde en maadeliq Bagerovnsvarme være
den tjenligste, om Sommeren derimod vælger
man bedst et skyggefuldt Sted i den frie Lust,
der er frit for Stev.
Zsteden for denne simple Guldgrund, kan

man ogsaa benene sig af den saakaldte Blan
ding, der i Godhed langt fFal overgaae hiin.
Den bestaaer af en fiin Lakfernis, der tillaves af

Pimpsteen og Asphalt.

En god Blan

ding maae hverken torres for hurtig eller foc

langsom, og den maae være faa flydende, at mart
Uden Vanskelighed kan stryge den paa med Pen

selen.
Forgyldning med Fileter og Stempler ud
fordrer en særegen BehcmdlingSmaade.
Man
anvender denne Forgyldningemaade helst til saadanne Ting, der skulle kakkereS over er farvet

Papiiröbetrcek.
Efter at Arbeidet i Folge den
forben givne Ayviiöning er behecig forbereder
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tik Lakkeringen, maae den endnu grundes med

Egqehvide paa folgende Maade, inden man kan
skride til Forgyldningen selv.
Man kommer
Egaehviden i en Potte og gyder næsten liqesaa
meqet Vand dertil, derpaa flaaer man den saa

længe, til den er forandret til et hvidt Skum.
Dette Skum lader man nu staae saa længe ro
ligt, indtil der har sänket sig en tilstrækkelig
Mængde tyk flydende Materie paa Bunden,

denne helder man da af og beftryqer dermed det
Arbeide, man vil forgylde, ikke for tykt, men
jevnr overalt.
Dette gienrager man flere Gan

Et
hvert Anstrog mase skee hurtigt og Uied lette
Penselstrøg, fordi ellers det foregaaende Anstrsg
lettelig oplofts og hænger vaa forfkielliqe Ste
ge, indtil Glandsen viser sig fuldkommen.

der ved Penselen, hvilket man meget maae vogte
sig for, da det »seer kommer an paa Jevuhedety

af der sidftc Anstrog.
Forgyldningen selv kan
gaae for sig, saafnart Arbeidet er tort.

Forffiellige Arter af Guld.
Foruden det oeqre Duk-uquld, som man
faaer i Form af lyndflagne Blade i smaae Be

ger tyndt Papiir og som er del smukkeste og va
rigste, har man endnu der /aa kaldt? Halvguld, der kun paa den ene Side er ægte Guld,
paa den anden derimod Selv, ftieh Sslvet ffin
ner jgmrnem det tynde halvgiennemsigUge Blad
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eq qisr Guldets Farve blegere.

Det uægte

Guld, fom man ogsaa kalder Me talg uld,
er intet ander end flaget Messing; Bladene cre
ikke faa tynde og lette fom de ttgte Guldbladt.
Ved Anvendelsen af disse forskellige Ar
ter af Guld rener man sig ester der Arbejdes
Beskaffenhed og Bestemmelse, man vil forgylde.
Skal Forgyldningen vorre frie og uden Bedoekning, saa maae man bruge ægte Guld, hvis ellers
Arbejdet er det vard. Vil man derimod lakkers
over Forgyldningen, saa behever det kun at være
Halvguld eller Metalguld. Uden denne Beders
ping vilde disse Arter af Guld ikke vcrre af lang
Varighed. Mctalguldet isser lsber lettelig an i

tufti’ii og focdcrrves.
Foruden Guld og Messing beriener man
sig ogsaa af Bladsokv, der ikke er saa kostbare,
vg kager sig dog ofre meget godt ud. Til Gult
f. Ex. og alle dermed beflcegtede Farver paffee
Selver langt bedre end Guldet.

Desuden kan

rnan ogsaa ved Lakkering bruge Selv isteden for
Guld, naar man nemlig läkkerer derover med ni

$11 ni giennemsigrig Farve. Ved det famine Mid
del kau man o^saa give der blege Halvguld
fil smuk og fristere Farve.

I mange Tilfælde betjener man sig ogsaa
Mu skelguld eller Guld i Skaller, dec be-
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handles ligesom en anden Farve. Man kan til
lave det af Bladguld paa folgende Maadc: Til
en Bog Guld tager man to Lod renser Salperer
og et Lod arabisk Gummi, den sidste bliver oplsst til et tykt Gumnnvand, og helder ud i en
Serpentin-Morter og Salpeteret blandet derimellem. Med denne Masse river man nu Guld-

bladene, som man maae komme deri, hver for
stg, og vedbliver at rive, indtil Guldet har faaet
den fornodne Grad af Fiinhed, hvilket vil sVee
omtrent efter irefierdedeel Time.
For nu at
ffille det rene Guld fra det iblandede Salpeter

og Gummi, maae man have flere Porter eller
Glas ved Haanden. I et of disse Kar kommer
man den revne Guldmasse, helder varmt Vand

derpaa, røret det om og lader det siaae nogen
Tid, faa opleses Saltpeteret tillige med Gum

mien, og Guldet sætter sig paa Bunden.

Der

paa helder man Salrpereret og Gummivandet
af, og gientaqer denne Rensning endnu nogle

Gange, indtil Gulder er reent nok, da man giemnier det i en Muslingffal.

Endnu maae man see paa,

at de Kar

man bruger, maae vare rene, at Morteren eller
Rivestenen ikke maae vare for blod, og endelig
ar man ikke maae rive alt for længe, eftersom

da Gulder vanffeligere lader sig adskille fra
Saltpeteret og Gummien.
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Guldets Paalcegnirrg.
Det er just ingen let Sag iscer ved VandfsrqnkdnUlg at lægge Guldbladene saaledes paa

Grunden, ar de komme til at liqqe fuldkommen
glatte og uden Rynker. Ved Vandforjjykdning
bestrygek man det Sked , man vis forgylde, mcD

tyndt Limvand, tager Guldbladet uden Forha
ling med Paalægningspensetcn og lægger det
paa det endnu vaade Sted.
Skulde en Ryn
ke have dannet sig, saa kan man ved Bomuld

selgte skyde det til Rette, men uden ar trykke
paa; thi derved vilde man mere fordærve end
forbedre sit Arbeide. Naar man kan, gier man
bedst i at lægge saa smaae Stykker af Gulobladene paa som mueligt, især gielder dette ved cylinLkiss'e Arbejder, der ere vanskeligere ak forgylde

end retlinede Flader.
I dette Tilfælde er det
Leqveml at anvende sit Arbeide ved -n Dreierbænk, da man efter Behag fan dreie der om til

alle Siter og lettelig bringe det i den beqvem-

meste Stilling.
Skal man fsrgylde store Fla
der og maae derfor lægge hele Blade paa, naar
Arbejder ikke skal qaae alk for langsom, saa fati
tran som Bogbinderne pleie, betrække ck Stykke
rykt Nodepapiir af et Octavbladö Sterrelse med
gkarret Paplir, potter c det og tfiærpe det i Kan
ten ; paa delle Papiir lagger nran nu Guldbla-

der snaddes, gt det hoenger omtrent en tredie
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Deel Tomme uden for ben ffiserpede Kant. Den
ne fremragende Deel lader man tiltrækkes af den
fugtige Grund og træffer derpaa Papirer bort
fra Guldbkadet, saa vil dette, hvis man ellers

ikke har været ubehændig, falde ganske glat og
Uden Rynker paa den med Limvand bestrogne

Grund.
Naar Guldet stal lægges paa Okiegrund
er Hovedsagen Venne, at man ikke forfejle den
rette TidSpnnkt, da Grunden hverken er for
friff eller for tør. Naar man trykker fagre med
den flade Haand og der ingen Indtryk bliver ti(<
bage paa Grunden og det er neppe mærkeligt at
Haanden klebcr derved, saa er det den rette Tid

at lægge Guldet paa.
Her hav det mindre
Vanskelighed at koegqe Guldet paa end ved Vandforgyldning, da Guldbladet ikke strax trcrkkes til,
og man kan altsaa lettclig rette det iglen, hvis

det skulde være lagt uordentlig paa; derpack
trykker man det sagte med Bomuld, og river
pied det samme det overfisdige Guld bort.
For at lægge Guld paa ved Hielp af eti

Filet, maae man forst giøre den varm ved af
læghe den i Ilden, og dette maae ffee, saasnart
del sidste Anstrog af Eggehvide er tørt.
Man
maae nsie iagttage at Instrumentel faaer den
rigtige Hedegrad, hvilket man erfarer ved at bersre det med en vaad Finger. BsrtdamperFugtigheden i et Aieblik og med Susen,'saa tt det
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for bebt, o» man twe lade bet afkicle, behsv.'r

det derimod el Secund aller endnu längere Tid til
ut bondampe, saa er det ikke varmt nok.
Er
Fileten tilstrækkelig heev, saa beftryger mau i en
Haft Fingeren eller dcu flade Haand med gan

ske hot Ftdk og farer dermed i en Hast over Insirumenter rager derpaa saa meget af de senderLaarne Guldsirimser, indril Siden af Frletea
gauffe er bedækket.
I det man lager Guldslritttmelen op fra Puden maac man trykke sagtes
re og i cn Hast, og derimod langsom og med
were Kraft, naar man trykker det fast paa det
Arbeite, man vi! forgylde. Der vanskeligste ved
dette Arbeide er fer Begynderen at holde lige

Linie, hvjlker han doq snart ved Hvelse vil lære.
2l!r overfleyigt Gnld stryger mau derpaa bort
Nled Bomuld.

Forqyldninq med Stempler s^eer paa samme
Maade, kun at man i dette Fald ikke behover

at tage Guldet op med Stempelen, men mart
^stryger Stedet, man vi! forgylde, ganffe flint
med Fldt, lægger er GuWblad derpaa, som er lidt
sterre end Stempelens Grmidflade, og trykkee

del derpaa fast med en wm Stempel.

Anmærkning.
Vanpforgyldningen Ml lykkes, Maas
hvsr man forgylder, ikke vare for varmt.
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Om Sommeren ved stark Hede vil man forgyl
de med liqesaa lidet Held som i er fugtigt med
skadelige Uddunstninger opfyldt Vcrrelse. Over
hovedet er den hoiefte Grad af Renlighed meget
at anbefale ved dette Arbeide.
Ved Olicfor#
Hyldning maae man i smigr see til at den hele
anstregne Flade er udsat over alt for den sam
me jevne Træk, til hvilken Ende man idelig maae
dceie Tingen til alle Karner.

Guld-Udpynkm'nger.
De forhen givne Regler og Haandgreb,
Haaer egentlig kun ud paa at forgylde i Almin
delighed uden videre Hensyn til særdeles U&pnnt«
ningtr; disse udfordre derfor en egen Anviisning«.
En smuk Maade at udpynte Paparbeider

paa bestaaer deri at man giver der forgyldte Ar
bejde et Overtræk nf farvet Papir, og udffiarer

Figurer i samme, inden man lægger del paa,
hvilke Figurer kunde vcere as mangfoldig Stags,

Ringe, Lister, Indfatninger, rakkede, udffaarne,

x

simple, enkelte, Blomster eller Guirlander alt
efter enhvers egen Smag og Behag. Det fna*
ledes Udffaarne Papirberrcrk bcstryqer man bedst
med tyndt reenr Fiffelim, doq kan man ogsaa
bruge en gov Klister dertil, kun maae man ikke

stryge nogen af Delene for tykt paa, for ikke at
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sycrkke Guldets Glands. Ensfarvet glat Papiir er del bedste id dette Brug, vet man selv
vilde anstryge, er ikke saa smidigt og derfor van-

steligere at behandle.

Forgyldning med Fileter oq Stempler ind
befatter tillige Udpyntnmgerne i sig, som man
har feet af det foregaaende. Denne Maade at
udpnnte Paparbeider paa, vilde være- meest at
anbefale, hvis ikke Apparater var fa-i kostbart;
thi hvis man vil afvexle med sine Udvymnins
ger og bringe Mangfoldighed ind i sit Arbejde,
saa maatte man have et stort Amal af disse
Instrumenter ved HaanDen. Heri er altsaa den
forhen omtalte Maade at udstiære Papiret at
foretrække, da man uden Omkostninger kan for
andre Figurene paa mange Maader.
Rigtig
nok behsver man her en anden Ting som salder
bort der, nemlig Opfindelfeskrast.

Paa en anden Side derimod gier en Om
stændighed Filctterne næsten ganvffe uundværli
ge. Hvorledes skal man nemliq forgylde saadanne Ting, hvis Bestemmelse udkrcrver en va
rig Lakkering af Olieftrnis.
Fsrst at forgylde
Arbeivek, og siden at lakkere derover, er eu
Fremgangsmaade, der meget er at tilraade,
saasnart man bruger VnnqetstferniS.
Ved
OUefernijser er det en anden Sag, da de
' \

,
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I

,
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svække Forgyldningens Skisnhed deels ved dee
res merke Farve, deels fordi de tsrres for lang
somt.
Her bliver det eneste og bedste Middel
at trykke Guldet paa de allerede lakkeerte Arbej
der ved Hielp af Fileten.
Herved maae man
ia ttage, at Lakkeringen.maae være fuldkommen
tør, reen og frie for al Fik, hvorfor man ogsaa
gror vel i, før ft at gnide Arbeidel med Pudder

og Lærred.
Ikke heller maae.Fileterne gisreS
sua varme, som naar man forgylder over Eqgehvidegrnnd; de ere varme nok, naar den derpaa
anbragke Fugtighed bortdampcr i en Tid af syv
til otte Sekunder.

Dernæst maae man heller

ikke trykke Guldet saa stærk, 0K jo simplere Fi
leten er, desto smukkere biroer Forgyldningen;
thi ikke at tale om, at Filetter, der ere overlæsse
de med Zirater, for det meste stede Smagen,
faa er ogsaa deres Brug vanskeligere, da de baade maae gisres varmere, og man maae trykkr
stærkere paa dem, for at bringe dem til at give

et fuldkommen lydeligt Aftryk.

Naar man paa en friere Maade vil an
vende Tegnekunsten paa Forgyldningen, saa betiener man sig derkil af det allerede omtalte
Skiælqulv etter Skiælselv; men den har ikke
del friske Udseende fem Bladguldet.
Man re
ver det ud i opløst arabisk Gummi, dog turde en
Tilsætning af en guul Saftfarve f. Ex. Gum<
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tuiqut bidrage tif at give det malede Guld mere
Glands.
Naar Skicrlguldet er fuldkommen
tørt, faa afpolerer man det med en i et Skaft
indfattet Hundetand. Hvad Forgyldningen rå
ber i Glands, det vindes ved den Frihed at teg
ne, male etter ffrive hvad man vil. 9(t man i
evrigt kan trykke forgyldt Skrive msd siebte
Bogstaver paa Bogbinder, Maneer er klart af
der foregaaende.

Om

Anvettdelftn af den Kunst at arbeide L Pap.

Oov gandsse al naae min Hensigt og saavel ak
give de af mine Læsere, som ville Undervise sig
selv afdenne Bog, som og de, der ved dens Vej
ledning ville give andre Underviisninq i denne
Kunst, tilstrækkelig Stof til mangfoldige Anven
delser, sande jeg det forneden! ar lægge bette An
hang til, som i det mindste kan gaae for en Ind
ledning ril en Afhandling om denne uykrige Kunsies mangfoldige Anvendelse. Mit Hjemed er
<it vise mine Læseres Opfindelseskrast den rigtige
Vei, ar fremstille dem Ideer, der kunde opvække
andre Ideer, Sammensætninger, der kunde give
Anledning til nye Sammensatninger.
A. Anvendelse paa forstiellige andre Kunster,

r. Til Hielp i Naturhistorien/ naar man vil
anlagge sig Gamlinger.

Paparbeidet riener ikke allene ril at forffienne, men endnu langr mere ril ar vedliaeL 8
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holde vore NalurcrNesawlinger.

Den Maade

at giemme udstoppede Dyr i smaae Kasser un<
der Glas er bekiendt, men maaffee er del min
dre bekiendt, ar Papkasser til delte Oiemed er
langt at foretrække for Trækasser, fordi der nem
lig i Tract letkelig ffiules Insecter, der kunne
edelcrgge de udstoppede Dyr.

Vist nok cr denne

Maade noget kostbar, tret' den er dog mindre
kostbar end Snedkerens Arbeide og Træ. Saalcenge man endnu ikke tiender noget Middel til
ar bevare de udstoppede Dyr for Mol, faa læn
ge maae man foretrække omhyggelig tillukkede
Kasser som del sikkreste Middel.

Fsr i en Haft at forfærdige sig saadannc
simple Kasser, ffiar man nogle Nat af.forffiellig Størrelse, air efter de Dyrs Størrelse, man
deri vik qiemme, og bruger disse fo ih Modeller,
efter hvilke man siden kan forfcrrdige- et saa stort
Antal, man vil.
Man gier dem af temmelig

tykt Pap, og for at betrække dem lægger man
Papirer manqd Gauge dobbelt over hinanden,
paa det man paa engang kan ffiære Betræk til
er vist Antal Næt.

Man lader de betrukne

Næt tørres under Pressen, og naar de siden ersammensatte og Dyrene opsatte deri, saa lader
man sit en Giasffivc skiære efter Kassens yderfte Omkreds, endelig feester man GlaSffiven ved

PapUSstnmler paa alle fire Sider.
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Vil man lægge an paa at samle Inftcter,

faa er Anvendelsen af Paparbeider endnu af me
re indlysende Nytte.
For at bevare Jnsecter

tre Kasser aldeles «edvendige, pg jo omhyggeligere disse ere tillukkede, desto sikkrere cre In
sekterne for de ødelæggende Mel.
Glasskabe
med Dorre kunne aldrig lukkes saa neiagtfg, at
Mollene jo trænge ind igiennem Aabniugcrne.
Derfor er den Maade, at sætte dem i Papkasser
mellem to GlasjViver, meget at foretrække.
Man sætter Siderne til en saadan Kasse

enkelt sammen, for at giøre dem ffarpkantede.
Pavpen betrcekkec man i Korveien og skiær decpaa lutter Strimler af fyrnsden Bredde, hele
Pappens Længde igiennem. Disse Strimler ind
deler man siden med Pafferen i saa mange store
ttier smaae Dele, som man vil have store eller
fmaac Kasser.
En bred Meisel kan tiene isti

den for Kniv, for desto hurtigere at afhugge en
heel Mængde Sider.
Disse sætter man vinkel
ret sammen ved Hielp af Mm, limer derpaa en
Glasstive over den ene Aabning af Kassen, seekrer Jnsecierne fast ved Hielp af Naale paa de
fiiiaae Stykker Kock, man til ben Ende maae have t

Forveien limer paa Glasffivcr, lukker ogsaa derpaa den anden Aabning med Glas, og betrcekkcr
Siderne udvendig med en Strimmel Papir, der
gaaec heelt omkring og rager tillige saa meget
Ud over Hegge Grundfladerne, ak det kW flaaes

om, og tune saavel til at fæste Glasskiverne
som neiagkig at tilslutte Kassen.

For at vedligeholde Insekternes, især SomNierfugfeneö Farve, maae man den meste Tid
bevare dem for Lysstraalernes Paavirkning, til
Hvilken Ende man sætter de saaledcS forfærdige
de Jnsectkasser ned i andre Pahkasser, eder be

dække r twm med Papstykker, eller paa hvad ans
Ven Maade man behager.
Til at indsamle Inseeter beriener jeg mig
af en flad fiirkantet Daase af fem ttl sex Toms
mere længde og tre til hcrlvsierde Tommes Bre
de, forsynet med et Skydelaag af Glas, der

fan skydes ud paa begge Sider. Dette Laag er
paa alle fire Kanter belagt wev Papiir. Daa
sen er afdeelt t to Rum, hvorved man kan læg
ge de store Rov-Insecler for sig selv.
Endnu

mangler

en Hovedting ved denne Infectkasse,

denne nemlig, at forhindre at de ikke allerede
fanqede Insecter flyve bort, naar man aa brier
Kassen.
Dette forhindrer man ved en Papsirimmel, omtrent en sierdedcel Tomme bred, der
løber tvert over Aabningcn of Daasen, og som

er /anbragt tæt under den Fure, hvori Laaqet lsber, er fæstet til den forte Side af Kassen, og
Har i Midten en halv cirkelrund eller en halv
oval Aabning.
Ved Hielp af denne Aabning
kan man ved at skyde Laager mere eller mindre
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tilbage gisre Indgange« snart stor, snart liden,
eftersom Jnsecterues Sksrrelse udkrcever.
Ogsaa til at indsamle Larver ere Papkasser

nicgct tienlige. Cylindre af fornoden Sierrelse,
forsynet i den ene Ende med en Bund afGlaS,
hvor der paa Siderne ere anbragt smaae Huller,

betrukne med Flor, for at bringe friff Luft ind
i Kassen.
TU en saadan Cnlinder horer oqsaa
et glat hsvlct Bret, paa hvilket man kan sætte «
er Glas Vand, hvori Planterne, paa hvilke disse
Larver sidde, kunde ftaae.
Jgiennem Glaffet

fan man da iügttage deres Forvandlinger, oz
da Cylinderen ikke cr fæstet til Tr«l?rven, saa
kan man lcttelig give dem ftrff Foder og rense

Bunden.
Til at glemme Pupper kan man beriene sig
af en med mange Afdelinger forsynet Kasse med
et Glas Laag., der er fæstet ved el Hængsel af

Lærred til den ene Side af Kassen.
Conchylter gier man heller ikke ilde i at
giemme i smaae gabne Kasser med Skraaevegge,
der kunne være betrukne med lysegrsnt Papnr,
fordi de fleste Conchylter stikke af mod denne
Farve.
Paa samme Maade kunde man oqsaa
giemme Mineralier.
Kun smaae og sieldne
Stykker behove at giemme- i gandjke ullukkede
Kasser, der da maae være af Glas.

Til at giemme Plankesamlinaer betjener
mau sig af simple flade Stykker Pap.
Enkelte
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Plantedes- og meget sine Planter maarte nran
leqqe i GlaS og Ramme. Rammerne kan man
liiK sna godt forfcerdlge af tykt Pap som af

Træ, og de Ovhsrninger og Fordybuinqcr som
Snedkerne anbringe pan deres kunstige Rammer
kan man endnu lettere tilvejebringe ved at klistre
sksrre eller mindre Papstykker paa, som man side«

rned ril Fiil kan give den forsnjkedc Dannelse.
Vrl man endnu gaae videre, fa a kan man lakke

re en saadan Ramme.
2.) Anvendelse af PaparbeLde paa Experimental
physik/ Mechanik og Technologie.

2lnvendclftn

af den Kunst at arbeide i

Pap ved Forfeerdigelsen af forskiellige physiske
Apparater er bekiendt, oq de Omkostninger, man
sparer, ere ikke ubetydelige, naar man i mange
Tilfælder med samme Nytte kan benene sig af

det langt lettere Pap, svin man selv kan bear
bejde, end af der kostbare Metal, som man ofte
iunac forskrive fra fremmede Lande.
Især fin
der dette Sted ved det ekectriske Apparat, hvor
ikke allenc fortil tlige Dele af Maskinen selv,

men o g fa a forffiellige derhen hörende Apparater
kan meget godt forfarrdigcs af Pap.
Saaledes
kunne Conduckøreu og uilder visse Betingelser ogsaa Skiven giores nf Pap; men Conductor«»
fordrer en omhyggelig Bearbejdelse af Pappen,
naar den skal gisre samme Virkning fom e»
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Metal Condueksr.

Man kan forberede den ved

Betræk og Politur, fom om den skulde lakkeres.
Jo mere den efter Belægningen med Staniol

seer ud som polerer Metal, desto mindre For-

fricl i Virkningen vil man mærke mellem den
belagte Papconductor og en af Metal.
Det
samme qielder ogsaa om alle ovrige Dele af det
electriffe Apparat, som forfærdiges af Pap og
belægges med Staniol.
VU man beliene sig
af en Papskive i flehen for en af Glas, faa kan
man tage tykt, tredobbelt, sammenlimer Pap,
overstryge det med Bcrnsteenlak, brune det i en

Bagcrovn og

arker ferntsse

det

otte til

tolv

Gange med godt Bernsteeulak.
Ogsaa Basis ril Eleekrorhoret kan man
giere af tykt, tredobbelt sammenlimer Pap. Man

lader den nogle Dage lorreS under Pressen, og
naar den saa overgydeS med Beget, er den min
dre udsat fyr at siaae sig krum end en Trceef'kive.
Conductcren behsver ikke at varø saa tyk
som Basts, men den maae være bedre poleret,
da den stal belægges paa begge Sider med

Staniol.
Overhovedet kunne alle eleckriske Appara
ter, der skulde belægges med Staniol, gierne
giores af Pap, saasom Ladcfiaffer, Apparater
ril den electriske Dands, ril Guldregnen o. s. v.
(Til> der electriske Klokkespil kan ligeledes

e»t med Staniol Magt Piipskive riene til Grund- '
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lag, for at httnge Klokkerne der omkring.

En

anden Skive, i hvis Midte er anbragt et fort

Rer, forestiller Foden.

I Reret befæster man

et Glasror, fok at isolere Klokkespillet og forbin
der derte paa samme Muade med den everste
Skive«

Til det electriske Batterie kan den Kasse
hvori mon scener Lelduer Flaf^ernelor i det Smaae
tit efterligne Lynildens ødelæggende Virkninger,

det dertil brugelige lidet Huns eller Taarn, søm
den electriske Funke flaaec ned i, og mange for, skiellige til andre eleekrisse Forsey brugelige
Apparater kunne forfcerdiges af Pap.

/

For andre Dele

af Experimel ralvhysik-

ken leverer Paparbeideren: forffiellrqe Dele tit
optiske Instrumenter, Grundlag til Camaca ob
scura, Ror U! ÄUkrost'oper, Teleskoper og Per
spectiver, m. nt. For den malhemaki ske G e o?

graphic leverer han Jord- og Himmel-Globi,
Kasser til CvMpaS, o. s. v. han saudseliqgisr be

geo metriske Sandheder ved at fremstille
for Oiet de geometri^e Legemer oq andre Fignrec og i M a l h e m a t t f og Technologie let

ter hgn Unverviigningen ved ar efterligne i det
sn.aae alle Mariner og Instrumenter. , Diffr
to Videnskaber især give demoer ville beskjæfrige sig med' Papapberde cl meget rügt Stof ti(

ak sve sig i At ar beide rmtz Esrerlünke og tilligs

at erhverve sig (terre Kundskaber i de Viden

skaber, paa hvilke Kunsten anvendes.
De fleste Modeller af Maskiner og In-

strumenrerlade sig vel, i det mindste før en Deel,

forfærdige afPap, menUdforelsen kræver endnu fle
re forstielligc Instrumenter, uden hvis Hielp man
ikke vU!e kunne overvinde de med saadanne Arbeis
der forbundne VanffeUgheder; tbi det er ofte nedvendigt at lime tyk Pap to eller tre Gange fanu
men, og da kan man ikke med den ffarpeste og
bedste Kniv ffiære saadan Pap iqiennem; her

maae man alrsaa have kraftigere Instrumenter,
yg disse ere forffiellige Stags lige og krumme
Meister og Huggejern af forstiAllg Stsrrelfe,
hvorved man i et Minut kan udrette der, so.n
man ikke i en Time kan udrette med Kniven.
Disse Mcisler uiaae være tynde, godt slebne og
af godt Siaal og de maae silbes paa beqge Si»
ker, ikke fom Snedkernes Me is ler kun paa den
ene.
De mindste bchsve neppe at vare to Li
nier , men de sterfte maae være sire Tommer

brede. 'Lige Linier skiær man serst med Kniven,
krumme Linier med E-kiærecirkelen, sætter derpaa Mejselen i Sporet oq hugger Linien ganEe
jgieunem ved Hlelp af en Træehammer.
Fer
ar Udhugge mindre Huller^ benener man sig af
den i den fsrste Deel af denne Vog beffeevne

Melsel med cirkelrund Egg.

-
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'

Forfærdigelsen af Modeller, især sammenfatte ferliente endnu en egen Anviisning, men
Grændserne for denne Haandbog tillade mig
kun as tale er par Ord om de fornemste Maski

ner, der ligge ril Grund for alle andre, disse ere:
Lo ste stang en, Hi ulet, T rid sen, Kit

len og Skruen.
De fleste af dipe ere ikke
vanskelige at forfærdige, jeg vil derfor kun tale
pm Tridsen og Skruen, og noget nsiers beskrive
Maaden hvorpaa de forfærdiges.

TU Tridsen ffioer jeg ferst to lige store
Skiver og i enhver af disse skiær jeg med Skiæreciskeken en cirkelrund Aabning, saa at Ski-'
verne nu blive forandrede ril Ringe.
Derpaa
forfærdiger jeg en lav Cylinder, bvis Heide skal

bestemme Tridsens Brede, sætker i hver Murr«
ding af denne Cylinder en passende Bnnd, for
synet med et lider Hul i Midten, og fætter nu
Ringrne, hvis inderste Omkreds er lige stor med
Cylinderens yderste, paa Enderne af denne sidste.

Hver enkelt H)eel betrcrkkeS fersi og limes der
paa til hinanden.
Skruen kan man forfærdige paa folgende
Maade: omkring den Cylinder, fom man vil
forandre ril en Skrue binder man en Traad

skrueformig fra Heire til Venstre og fæster beg
ge Ender og siden den hele Traav med Linn,
riaar da Limer er tørt, lægger man er med Klir
sier tyndt bestrpger Papir der omkring, ombin-
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feer derpv-a. atter med ^rctcb nf samme Tykkelse

fom den forrige, dog faa at den glider ind i de
Gange , Ven ferfte Traad giorde.
Efter nogle
Mmuter, i hvilke man har holdt Trcraden

i

denne Stilling, vinder man ven af iglen, saa er
Skruegangene færdig.
Skruemoeren fsrfærdiges paa samme Maave over Skruen, som man

Vog maae forsigtig bedække med Papir.

3.) Anvendelse af Paparbeide paa
transparent Maleris.
Herved forstaaer jeg den Kunst at udffick-

re Iudffrifrer og allehaande Zirarcr af Pap,
fcdæggc de udffaarne Figurer paa den bagersis

Side med Papir og overmale dette med en gienriemfigrig Farve.
2)enne Kunsk ^ar vel tvwx
den Hensigt at moere, men den kan desuagtet
vgsaa blive nyttig, deels for saavidt at den ved
Undcrviisning i Paparbeide kan anvendes som
et Opmuntrings Middel, deels gives vgsaa Ung

dommen derved et ÄUddet i ^ænde til at gisre
deres Foraldre eller Besiregtede en Glcrde.
Den Pap, man anvender hertil, maae ikke
være für tyk, da Arbeidet ellers bliver for van«

skeligt, ligeledes kan man ogsaa lette sig det me
get ved fit bruge mange Slags lige og krumme-

store og smaae Meisler.
I Steden før at beleegge de

UdssaarnL

Figurer paa den bagerste Side med hvidt Ps-
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pir, ?an man ogsaa, nagr Arbeidet s^al blive hur
tig færdigt, betiene sig af glat ensfarvet Pavir,
som man maae bestryge mev Bomolie, efter ar

have klistret del paa, men der gier aldrig den
Effect, som naar man selv illuminerer. De sam

me Farver, som bruges til at lassere med kunne
ogsaa anvendes her.
Især tager Carmin , Florerttinrrlak vg desiileret Grsnspaan sig * her

lig ud.
Efter at man har strsget de siintvevne Far

ver nogle Gange an mev Gummi-Vand, stryger
man dernæst Papiret over med hvid Bomolie
og tilsidst, naar alting er tort- stryger man det
hele nogle Gange over med en klar Vingeistfernis, der især bidrager til ar giere Farverne mere

levende.

En meget simpel og let Maade at anbringe
rranSpareme Jndffrifter og Zirater paa, er den

ne: at man vælger runde, ovale eller anderledes
dannede Skiver, og efterar Uffe Skiver ere udtfnarne omgiver man dem med en tre ril fire
Tommer bred Papstrimmek, i hvilken der oven
til er ffaacet en Aabning af foæusden Storcelse,

for at Dampene af Lysene kunde trcekke bore.
Siderne af denne transparente Skive, der er
bestemt til at hænges paa en Væq, forhindrec ak
Lyset ikke udbreder sig til Siderne, hvilket vilde

sMkke Virkningen af Maleriet.
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Vil man drive Tingen mere i der Store,
saa kan man meget førheie transparent Maleriets

Virkning ved at giøre Ilden bevægeliq.
Det
te skeer ved et af Staaltraad eller Blik sorfær
dige! Hiul, paa hvis Takker man har bundet
Bomuld, dyppet i Viinspiriius. Malenet bliver
i dette Fald tegnet i Form af Perler eller Blom
ster, anlander man nu Bomulden og sætter Hju
let i Bevægelse, saa synes det hele Malerte lige-

soni at brænde, og de gienembrukne Figurer funkle
fom Selv.
Virkningen afdenne lebende Ild for,
hsies meget ved at anbringe et Speil i Bag
grunden.
Formedelst

Ligheden

med

det

egemligs

transparent Maleris regner jeg oqfaa hertil
Papacbeiders Belægning med Glasplader, hvis
bagerste Side males og udpyntes paa folgende

Mcrade. Man udrsrer de fiinrrevne Farver, med
Al, der ikke maae være for merkt af Farve, og
Hvori man har oplsst lidet Gummi, naar denne
Farve stryges jevnt over Glasset og er bleven
tør, saa udgraoer man med en Griffel de Zira«
ter eller Tegninger, man vil anbringe. Saales

des kan MlM anbringe Silhouekter, eller hvis man
ikke vil give sig af med Raderingen, kan man
lægge en af Papir udklippet Silhouer paa Glas

pladen, overstryge del hele med Farven og siden
udkradse en Oval rundt om Silhouetten, hvilken

man kan belKgge meo Bladguld, fom man fsrst

l?6
fan bringe tU at sidde fast ved üt aande paa
Glasset og siven fæste bedre ved at overstryge
det Hele med en tykOltefernts. Disse GlaSpladce
fætter man siden sammen med FiEelim, font et
Vplost i stærkt fransk Brændeviin, endelig belæg-

ger man Sammensætningen med smalle Papirrller Taststriml-v.
Saadanne Kaffer kan enten
forfcerdiges eneüfGlas eller deels af Pap deels

nf Glas, men da maae Paparbeidet vcere særde
les nsiagligt giort og iscer godt lakkeret, da det
ellers er alt for afstikkende mob G laffer.

*

4 ) Aftryk i Pap.

At man i Pap Ton gisre Aftryk næsten
ligesaagodt, ftm i 'andre Materier, kan man al
lerede slutte af dens smidige Beskaffenhed, da

Len modlager de fineste Itttryk, naac den ee

gjort fugtig. Den Pap, man vælger til denne
Hensigt, maae ikke være for grov; rhi jo finske

vener,desto skarpere bliver Aftrykker, tillige biedrager Vet til Aftrykkets Skwnhed, ak man forsi
polerer Pappen oq betrcrkker den med fint hvidt
Papir, dog maae man i dette Tilfælde ikke
bestryge Pappen med Limvand, inden man pole

rer den.
Betrækningen ffeer bedst, efter at man
har giovt Pappen fugtig nogle Äiebkik, inden
man grse Aftrykket.

Man beftryqer nu Ori

ginalen, fom man vil aftrykke, det være nu en
Medaille eller tt i Tree Maret billed? med

177
stsrk S«bevand.

Ttt Aftrykningen selv berie-

ner man sig bedst af en lille Presse.
Man
lægger den fugtige Pap lige under Pressebielken

paa et glat Bcet af Haardt Tr«, derpaa lægger
man O-riginalen paa Pappen, og pag denne atter et
Bret.
Del Hele mqae man see bestandig at

holde i »forrykket Stilling, medens man ffnier

ril og efter nogle Minutter tager man Aftrykket
ud og lader det tenes ved en sagte Varme.

Aftrykket giver man da, hvad Figur man vis,
bestryger det Hele med tyndt Fiffelimvand og
kan, om man behager, give det el Farveanftrsg,
der dog maae være faa tyndt som muligt. Denne

Maade at gstrykke i Pap kan ogsaa være

er

Middel til at udpyure andre Paparbeider msd.

x , b . Anvendelse af Papari>eid:r paa nyttigr

GienstanDe i Det daglige Liv.

Endelig kan man ogsaa anvende Paparberde til mangehaande Ting i det Daglige Liv, som
ellers gitres af Metal eller Tror eg det ligesga

godt og langt lettere.
Vi have feet hvorledes
man kan giere Daa^er, Futteraler, Etuis,
fkec og Kaffer, hvis Brag kan være Uae faa
forssielli^ tzm deres ZiHlc og P.effassetthcd.
Silede- fiiider jei) f. (£v^ ot en af Pap forfcec-

diger pz med Äernftenferuis lukkeret Ly/cstage
kg» vcere jige fta smuk og giere den samrne Tie-
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neste font en af Metal, især naar man læqqek
et Stykke Bly i Foden af den, for ar give den
mere Tyngve; ligeledes kan Pressenterbakker,
Frugtkurve og Tallerkener, hvorpaa man sætter
rsrreTina, gierne forfærdiges af Pap, som, naac
de ere lakkerede, kunne have den samme Fasthed

som deslige Ting af Tr« eller ©teiltet; frem
deles giøv Sukkerdaafer oq Saltkar den samme

Til Skri
allene giere Sandhuseitt

Tieneste som af Fajance eller Glas.
verret kan wan ikke

men endog,
Blcekhornene
at lade dem
sienftknis og

fda besynderlig det end klinger,
selv af Pap.
Man behover kun
aldeles giennewrrcrkke med Beniderpcla riste dem i en Bagerovn

og siden omhygeliq bestryge dem indvendig med
Beeg, hvori man har kommet hvidt Vox. tzndog
Borde, i det mindste Natborde og Syeborde af
Pap anbefale sig ved deres Lethed. Benene maae

da gisres af mangedobbelt sammenlimer Pap,
hvis de med Sikkerhed ffai kunne bære der Hele>
ligesom man sqsaa maae bestille sig Ve sto
re og tykke Papark, man vil bruge til Bord-

hlade.

Til Slutning vil jeg NU kun tilfeie Be

skrivelsen over nogle 'Sakker af min eqrn Op
findelse, fom jeg ofre m'Ä Bifald har ^örfardr-

gel, de ere fornemmelig bestemte til ^lig fo c
Fruentimmer og jeg har giver dem folgende, som
jeg ttoer, ikke Upassende Navne.
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r.
Lonime-Syetoiet, hvis Bestemme!^

allerede.Navnet viser, har fslgende Indretning:
den Cylindriffe 2Cffe A. Fig, 19 ere i begge
Ender ved e og c forsynet mev en Fals, for ak

kunde tillukke begge Aabningerne, faavel den o-

verste a med Laager B som den underste med
det fladere Laag C. 'ALssen A, er indvendig af
delt i to Ulige Mum ved en SkillerumSvcrg, hvis
Sted
anviser.
Denne Skillerumsvoeg mn.
har i Midten en cirkelrund Aabning, for at kun-

rrø sætte cn liden Valse eller Ror ned i det un
derste ftsrre Fag.
Dette Rsr er bestemt til
Axel for Trådrullen D,
Jgicnnem den lang
agtig smalle Aabning slikker, man Suderne af
Traaden, for ikke at aabne 2Effen hver Gang,

og naar man ikke bruger Syeleiel mere, klem

mer man Enden as Traaden ind imellem Laaget
6*. og Falsen e, Naar man vender 2Effen cm
faa rager denne Valse, paa hvilken Traadrullen
gaaer, netop saa meget frem, at man kan jætte
en Fingerbelle derpaa.
Det sversie Fag over
m;;.

er udstoppet og Mundingen a. betrukket med

Taft for at ftikkr Naalen deri, og rverr igiennem
Midten ved a. leber en smal Aabning, der deler
Syepuden i to lige Dele og er bestemt for

Saxen.
Dette Syetsi har den bedste Preportion, naar det er to og en fisrdedeel Tomme
i Giennemsnir; uden Laag 34 Tomme;

Laag derimod 4 Tommer hsit.

med

Igo
Hvorledes Rutten D forfoerdiges udviser
Tegningen allene, thi de to Skiver f og h lillige

rned Diøret i ere de tre Stykker, hvoraf den er
sammensat.
Fer at forseerdige Naalepuden,
fhaae man endnu giere en egen Cylinder, der
passer i Let eversie Rum og er af samme Heide
font der
I den for Penne Cylinder bestemte
Bund hugger man cu rund Aabniug i Midten
og sætter, to firkantede StykkeeqPap i behsrig
Afstand lodret den, foe at danne en Skede eller
Futteral for Saxen.

2.
Den Fig» 20 aftegnede Lo nime - SYe -

pude er af lignende Indretning.

En omtrent

2 Tommer hoi og ef Tomme ryk Cylinder G»

indeholder en Syepude meden Ekede for Saxen,
der dog ikke er flad overtrukket fom LommeSyetsiet, men er hvelvet fom de sædvanlige
Syepuder.
Cylinderen B. som har lige Om
kreds som G. men er ikke over en Tomme h?i,
har tø rykke Skiver ti( Grundflader, for nt mati
ret fast kan indlime Træereret a. b» i et giennem
Midten aaacnde Hul /’. Dette Ror er bestemt
for Rullerne c» c»
J Cylinderen G er en anden
op, indsat og mellem begge et kort
Rsr, i hvilket Rullernes Axel ab, passer meget
nole, for ak man ved denne Indretning kan sække
Cylinderen G paa den over Rullerne stemragenBlind

de Deel af Axelerr eg igien rage den af, tiaac

i 8i
ntan lyster. Den t Cylinderen B. umiddelbar
cüev Bunden vcrrende (Lideaabning e» har til
Hensigt at kunne ffrue det Hele fast til Bordet
ved Hielp af en Klemskrue, og i Cylinderens
Hunched kan man faa ofte man ikke bruger Sye-

puden glemme Fingerbsllen. Tilsidst gier man
en cylindrisk Daase- hvori man kan giemme hele
Syepuden.

Z.
Broderiekassen.
Jeg valgte dette
Navn, fordi de mange t denne Kasse anbragte
Ruller fornemmelig tiene til Brug ved Broderie, i

hvorvel den med lige faa megen Beqvemmelig(jeö kan bruges til ethvert andet Naalearbeide.
ABCD. Big- si indeholder Udkastet af Indret
ningen i denne langagtig firkantede Kasses ind
vendige Side.
Hvad dens Storrelse anqaaee
(aa kan den være en Fod lang og en halv
bred og omtrent 2Z Tomme hei.
Enhver af
de 7 Afdelinger, som den indeholder, har sin hensigrsmceffige Bestemmelse.
Af de to forreste
Rum paa begge Sider af Afdelingen H. hae

hver to Ruller af lige Swrrelse;

ethvert af

de nKstgrcendsende Ruin har tre Rnllert en skot
vg to smaae, altsaa i det ^ele ti RulleA
Ä)et
lange Rum F. erudstsppet oq stramt betrukket med
Taft, for deri at knnne sætte Naalene. I Afdeling

gen 6*. er en lideüKasse indpasset, som man ved
Hielp af en i Mdren antzngt Knap kan tr«kke
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ud, og som er bestemt til at giemme FingerLel-

let og andre smaae Ti»,g i.
Det syvende med
IL betegnede Rum indeholder endelig en hvelvet Pude tik at stikke Arbejdet fast paa, og for

at kunne skrue det hele fast til Bordet, er paa
den forreste Side firår oven over Bunden ved

F. anbragt en Aabning, der gier en flab Afde
ling under de to Rum (7. og //. der gaaer lige
til det lange Rum, derfor maa ogsaa Rummene
G, og H. have en eqen Bund.
Laaget C. D.

er ved et H-ngftl fæstet til Kaffen, og kan tilluk
kes ved Hi lp af en liden Krog, Den udffaarne
tynde Træstrumnel <?♦ d. er ved
fcestet til
Laaqcr indvendig dens Bestemmelse er at riene
en Sax til
de.
Maaden hvorpaa Nullerne ere indbragte
er let at see; kil ethvert af de Fag, hvori Nul

-

lerne ere, hore to firkantede Stykker Pap af lige
Hvide og Brede med Rummer, hvori Rullen

siaaer.
Det i Midten giennenihugne Hul, som
man seer paa Tegningen ved E. er bestemt til
deri ar indlime cn tynd Papcylindec føm Axel
for Rullerne.
Det andel er ligeledes fovføntt

wed en saadan Aabning, men der bliver ikke li
mer fast, men kun sat paa.

Ved denne Ind

retning kan man altsaa ikke allene fatte Rul
lerne fast nok, men ogsaa rage dem ud, saa ofte

man vil.

’■
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Afdelinger, Zlfdeliygvsryjkker 6Z.

i'

Betrak 65.

Alkohol 125.
Ambra, g.uul, 124.
Asphalt, Bessrivelft og Egenskaber 125.

Bernsteen, Beffrivelse, Egenstaber, Oplosning i Tekr
pentinolie 124. I Lilrslie 125.
Bernsteenfernis 134*
Betræk overhovedet 2z. Paa cylindriske Arbeidör 3i*
Kantede 65.. Fine 87» Apparat 28.
Billeder, illMinerede, 141.
Bindebræt 14.
Dindemiddel 92.
.*! .
Blære, at binde over Glas, 126.
Bladguld, forffiellige Arter, Dukatguld, Halvguld, Meralguid i Zr. Paalægning paa Vandgrund 154*
Paa Oliegrund 155.
Paa Eggehvidegrund med
Fisetkn 155. Med Stempler 156» Paa Lakk-iAng 15$,
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Bord af Pap i?8.
Bunde til cylindriske Arbejder 18» Deres Forbedring 19.
Indsætning 20. Jndlimning 21. Udmaaling for
Langet 20. Hurtigere Forfærdigelse ved Huggejern 26. Til ovale Arbejder 27. Til finere cylindriske og ovale Arbejder 27»
Broderikasse

C

Conductor af Pap tU ElectriftSkmaflinen 169.'
Cirkel, Instrument, 3. Cirkellime, Inddeling, $9,
Cylinder 69»

D.
Daaser, cylindriste/uden^als 8.

.

Nar 9»

Betræk 34.

Med Fals 22. Betræk 36. Nundntng og
sigtighed ved Tsrringen 37» Udvidelse, esterat de
ere betrukne 38»
Drageblod 135.
Drippelse 143»

Eieetrophor nf Pap 16.9.
Elemiharpix 123.
Etui med oval Änmdflade 27.

, .
As.tykt Papkir at

forfardige 88.

Fals ved tylmdAste Arbeider 22.
Ved
45. Ped skarpkantede 4^

siirkaulede
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F a rv e r, B es ta nd de le o g K ie n d e te g n , In d d e lin g 'i tre
H ove dkla sse r 9 6 .
J O lie - o g V a n d fa rv e r 1 14 »

R iv n in g H 2 . F o rs ig tigh e d ve d g iftig e F a rv e r 1 1 3 .
V e d N e a pe lg uu lt 1 1 4 .
S le m m in g 1 1 4 .
U d rs rin g H Z .
B in d e m id d e l 1 1 5 .
A n s try g n m g n tf.
B e ffa ffe n he d

de T in g , som

ve d

1 17»
F a rv e r, b la ae , B ie rg b la a e ,

sku ld e a n s try g es

U ltra m a rin

106.

B e rli-

n erb la ae 1 07 .
In d ig o io g .
F a rv e r, b ru n e , B ru u n rs d t,- e n g c lff Z o rd , U m b e r, c s l-

m fk J o rd , b ru u n O kke r 1 08 -1 09 .
F a rv e r, g ule - S c h y ttg u n lt , G u m m ig u t, B ly g u n lt 9 7 ^
N e e p e lg u u lt, g uu l O kker 9 8 .
F a rv e r , g rø n n e , G rs n fp a a n , B ru n s v ig e rg rs rir

104.

G rs n s p a a n

105.

a nd re

K o b b e rfa rv e r ,

V ie rg g rs n c 1 0 6 .
>
F a rv e r, rs d e, Z in o b e r 9 9 .

d estile re r

M in ie 1 00 .

C a rm in 1 0 r>

F lo re n tin e rla k 1 0 3 .
K u g e lla k , P re u s s is tro d t 1 0 4 »
F a rv e r , so rte , B e e n s o rt, N e nk e s o rt 1 0 9 .
K js n rs g o g
L am p eso od n o .
\
F a rv e r , h v id e , S k iffc rh v id r, S p a n s k h v ib t, B ly e h v id t
97.
K a rv e b la n din g

110.

Z in o b e re ts B la n d m n g m e d tin d re

F a rv e t, m e d M in ie 1 1 1 .
F lore n trn erlak k e ts m ed
C a rm in , (C a rm o s in, R o s e n rø d t, V io le t)
G ro n sp a a ne n s m e d a nd re g rø nn e F a rv e r ' (G ræ s g ro n t).
B ie rg b la a t m e d b run e F a rv e r (C a s ta n ie b ru u n t,
T ræ fa rv e r) H 2 .
M e d so rte F a rv e r (S s lv g c .ia t,
P e rle g ra a t) 1 1 2 .

T id r il a t b la n de F a rv e r 1 1 2 .

F a rv e r til a t m ale p aa G la s p la d e r
stryg e A ftry k

175.

T il a t a n-

177.

F a rv e m o rte r, F arve stee n

112.

Z iirk a n c p a« en g ive n L in ie a t o preise 7 2 .
F o rg y ld n in g , H ie m e d og In d d e lin g 1 4 5 .
F orb ere de lse
til V a n d fo rg y ld u in g 1 49 . til O lie fo rg yld n in g 1 4 5 .
'

til F o rg y ld n in g , m e d F ile te r o g S te m v le r 1 5 0 ,
N g g rB a n d fo rK n ld n in g ikke v il lykke s 1 56 .

R
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Forgyldningsredskaber 14?«
Guldpuden 146.
Penselen 146.
Forgylderkniv 146.
Fileter 147,
Stempler, Domuld 148.
For.ivlderværksred, ders Bestasfenhed 156.
Former, cylindriffe 8» Ovale 27.
Futteraler med o oa le Grundflader 27.

G.
Glasplader at male, at forgylde 176. at sammen
sætte 176.
Gnid, see Bladguld.
Guldqrund, Vandguldgrund 149. Sliegnldgrund 149.
Guldlak 131»

Guldferniz 134.

Guldffrift 160.
Gu^dzirarer 157. ved udklippet Papir 157. ved Fl(eten 158« ved Maling 159.
Grunde til lakkeerte Sager, Skildpaddegrund 13g.
Indsprængt Grund 139. Grundens Belægning med
illuminerede Kobberstykker 141.
Gummi og detS Forskiellighed fra Harpix I2i.
Gummier 12i. Forskiellige Arter 122.
Gunrmiresine 98»

H.

Hager til at forbinde Äidevceggene paa kantede Arbej
der 14.
Harpix til at berede Lakfernissen 120.
Oplosning i
Mariebadet 130.
Opløsningsmiddel 120.
Hjul af Blik ril Transparentmaterie 175.
Huggejern, runde, halvrunde 26. ovale 27. ril Udpantninger 40.
Huus til elecrriske Forssg 170.
Huusblas, hvorledes dtz^fnaes, Oplosning?2»
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I.
H v o rle d e s de a n b rin 

In d s k rifte r, tra ns p a re n te 1 7 3 .

g es.
In s tru m e n te r

til P a p a rb e ib e *2.

A nve n de lse

171.

M o d elle r-s F orfæ rd ig els e

5.

T il'

rra n s p a re lit

T il

M a te rie 1 7 2 .

K.
sim ple

b a s s e r,

fiirk a n te d e ,

N e et

til stum p kan ted e 4 2 .

N æ ttc rs F o ra n d rin g td s fa rp k a n ret 4 4 .
F a ls 4 5 .
S ide v æ gg en es S a m m e ns æ tn in g 4 6 .
M e d G c h a rn ee rlaa g 5 2 .
M e d ? tfd e irn g e r 6 3.
S k u ffe r

6 7-

H v o rle d e s

H v o rled e s d

d er

d et

flab e

Næt

b etrE kke s

sa m m en sæ tte s 4 6 .

B e s k is irtts g '6 2 .
K e g le , N c e t, A fk o rtn in g 7 5 .

At

find «

--l6.

B e træ k k e ts
B unden

fo r

G ru n d fla d e n 7 6 .
K lis te r

29.

T ilb m 'e dn m q 2 9 .

W a te ria lie r,

E ge nska 

b e r, B la n d in g m e d L iim o g 21 (h um 3 0 .
R e g le r
ve^> P a as tro gn ing e n z r.
E ge »;sta be r til a t betræ kke
fin e re P a p a rb e id e r 4 6 .
K lis te rb re r, K li'ie rp a p 29.
K n iv 2 ,
E ge nska b 2 .
K oc h e n ille 1 0 1 .

H vo rle d e s h o ld e s 5 .

K o lo fo n iu m 1 28 »
K o p a l, B essrivekse o g E qe nsV ab er 1 2 3 .

O p lo s n in g iZ t.

S m e ltn in g 1 33 «
B la n d in g m e d M a le rfe rn is 1 3 3 .
K o v a lfe rn is , h v id feed 1 3 3 .

K rid e g ru n d
K u g le 7 6 .

117.
N æ t 76.

.
S a m m e n s æ tn in g 7 7 .

d ig else o ver en F o rm 7 8 .

F o rfæ r 

B e træ k 7 9 .

L.
L a ag

20.

A rte r

laa g 5 0 .

d e ra f 4 8 .

ffa ls la a g

S c h a rn e e rla a g 5 2 .

49.

S kyde-

'

188
Laf
'

L a k fe rn is

K ie n d e tc z n ,

H v o rp a a

d e re s

B e s ta n d d e le 1 1 9 .

v æ s e n tlig e

F u ld k o n im e n h e d

b e ro e r 1 2 0 .

fe rn is s e r o g V tin g e is tfe rn ifs e r, F o r ffie l m e lle m

ae 120.

M a te r ia lie r 1 2 0 .

A n s try g n in g

r a k k e re ,

fe rn is

132.

hvor m ange

L a k k e e rk u n s t

i: 8 -

Ia p a n e s e rn e

126.

m ed

p a a s try g e s

G ange

p o le re s

hos

F u ld k o m m e n h e d

dens

O lie -

iZ F .

142.

C h in e s e rn e

ogf

142.

L e a rm e r, re q u la ire g e o m e tris k e 6 g .
L iim , S n e d k e r lim n t k o g e 2 1 .
F is te liim 9 2 *
L n m v a n d , d e rm e d a t b e fu g te

fa a e s ,

h v o rle d e s

HA.

G odhed

,

L a s s e rin g 1 4 0 .
L a ffe re o v e r G u ld e lle r S s lv

P e rg a m e n tln m

94-

92.

F o rb e re d e ls e

t il

L a k fe rn is s e n

B le g n in g 1 2 7 .

126.

x in e a l 5 .

L in ie r,

D enæ vnek-

119.

L a k k e e rt O v e rfla d e 1 4 2 .
L a k k e rin g , K ie n d e te g n p c m

L in o lie ,

120.

h v o rle d e s

137.

h v o rle d e s tø rre s

rZ 7 .

d e rv e d

K ie m e e d

V iin g e is tfe v n is

m ed

120.

{c

91.

beg-

S a m m e n s æ tn in g 1 2 8 .

F o rs ig tig h e d

rz 6 .

F o rb e re d e ls e

O tte -

h v o rle d e s

h o ld e s g .

re tte , a t d e le 6 4 .

L o m m e s y rs i

L y s e s ta g e

179*

af Pap

M a a le s te k ,

L o m m e fy p u d e

B e s k riv e ls e

^ R a le r fe r n is 1 2 7 .
W a n g - k a » t< r -,2.
p tia e n

iß o »

177.

g iv e n

1.

B ru g

T -g n in g

L in ie

M anebad 130.
M a lr ir , B e ffr iv s ls e o g

M o d e lle r t il M a ffin e r

13.

6.
,o A
S>»m

s in d e «

ilt o p i'e ijt 7 3 *

E genskaber

I 2 i.

o g In s tr u rn e im r 1 7 2 .
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R.
Ul mangekantede Arbejder 42.

til geometrisktz

Legemer, Sammenfatning 71*

O.

Olie, «theriff, destrleert, feed 12g.

som let t-rres 127.

Oliefarve 127.
^)lieferniffer. Forsigtighed ved deres Tillavning !Z2.
bedærvede ved Tidens Lcengde, hvorledes forbedre136.

P.
Paparbeide, Anvendelse 16z.
til Naturaliesamlingev
164. til Experimentalphysik, Mechanik og Tech
nologie i6$. til Geometrie og mathematiff Geographie 170. til transparent Malene i*75. tit
Aftryk 176. til nyttige Ting i det daglige Liv

177Paparbeider, cylindriske, Forfærdigelse over Form i*T.
paa frie Haand 22. Maade at sammenbinds paa
32. Sammensyening 17. Laagets Forfærdigelse
*20. Fals 22. Betræk 28. Haandgreb 23. ved
Hielp af Dreierbænken 24. Forgyldning 144. med
Glas ar belægge 175.
Paparbeider, kantede 42. mange-kantede 58- Tegning
til Sidevæggene 58.
med Glas at belægge 17.
Paparbeider, smaae, af tykt Papiir at forfærdige 885»
Paparbeider at udpynte 39.
ved Aftryk 175»
ved
Forgyldning 157.
Paparbeider, ovale 25«

Papcylinder 167«

I$ )0
/ 7

,

'

v .z

P a p ? d e n s B e s k a ffe n h e d til c y lin d ris k e A 'rb e id e r ro .

til

til s a a d a rm e s o m s s u ld e la k k e re s

42,

h n te b e

ttj tra n s p a re n t M -rle rrs 1 7 5 ,

h v o r

tit A ftry k 1 7 6 .

le d e s
ffræ re S
i
k ru m m e L in ie r u d e n C irk e l
^ o lttu r 1 9 .
M id le r a t g iv e d e n e n g la t O v e r#
^ a p ir ,

ved

U ö u h e (fe

t i fiv e s

39*

^ u ld -

F u g tig h e d

h v o rle d e s

34.

33.

b e ffiæ re s

o g S s lv p a p ir 4 1 .

o g b ro g e t, fo r d e ro v e r

166.

P ensel

til

138

s m i-

D yr

tik

164.

B e træ k

165.

at
til

167.

til d c c tv iff

i6 z .,'

r6 8 .

fil e le c triff K lo k 

169.
n t k lis tre

m ed 3 0 .
^ "e r

I4 < 5 ‘

P im p s te e n ,

*

til tra n s -

til a t g ie m m e P u p p e r 1 6 7 .

M in e ra lie r

P a p ffiv e r til e le c tris k A p p a ra t

k e s p il

e e n s fa rv e d

■

S le m m e e n k e lte In s e c te r 1 6 5 ,

B a tte rie

g la t

s tiv t, h v o rle d e s a io re s

d«gt 8 6 .
P a p k a s s e r til a t q ie m m e u d s to p p e d e

a ts a m le In s e c te r

paa-

e e n s fa rv e d

a t la k k e re 9 1 .

p a re n t V c a le n e 1 7 5 *

C o n c h y lie r 1 6 7 .

h v o rle d e s

32.

B e s k riv e ls e 1 4 2 .

t il a t ta g e G u ld e t o p

147.

til L a k k e rin g

S ig tn in g

143.

Jnven-

d e ls e til P a p p e n s P o litu r 1 4 4 .
P o litu r, P a p p e n s 1 9 1 .
A n s trö g n e F a rv e rs iiz .

k e e rte A rb e id e rs

Lak-

143.

P o le e n ro e iz ,
P o le e rm id d e l

142.

P re s e n te e rb a k k e

P ris m a ,

17g.

B e s k riv e ls e , 9 ) æ t 7 0 .

P y ra m id e , B e s triv e ls e 7 3 .

R.

M m m er af P ap 16z.

N « t 74.

A fk o rtn in g 7 5 .
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S.
Galtkar i?g.
Sandarak, Beskrivelse og Egenskaber t2o. hvorledes
tillaves til Lakfernisser 128.
Sandsieen, dermed at polere g6.
Sax i.
Silhouetter paa Glasplader at anbringe 175»
Scharnering 52.
Skavgræs) Anvendelse til Politur n8. til at rive
Papiret i Enderne 86.
hvorledes gisres smi
digt u 8. ,
Skalguld 153. hvorledes paalægges 159.
Skive ril Electriseermaskiner 169.
Skiærecirkel 3. Brug Z.
Skrue 172.
Skrivertoi 118» ..
Stangpasser 4. Brug 4.
Stanniol, dermed ct belægge 17-,
Stikhævert 114
Snkkerdaaser 178.

T.

Taorn til elektriske Forsøg 170.
Terpentin, Venetians 122. Oplosning 129.

Blan

ding til Lakfernis 129. kogt i2§.
Terpentinolie, Tillavning, Egenffab vg Brug 128.
Trmsparentrnalerte 173. Hvorledes dets Virkning forhstes 175.
Triangel at opreise 71.
Tridsen 173.
'

V.

h

Viingeist 125. rektificeret, hsistrectificerek 125. Prsve paa dens Godhed 126. hvorledes giemmrtz is*.
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Viingeistfernisser 12g» Forbedring naar have faaek
Skade 132.
Forsigtighed ved deres Tillavning
132.
Vinkelhage 3.

Indretning 3.

^sker, cylindriske 8»

Pröve 3*

'

Drug. 6>

Tak I
Ti* a k
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