
Anfang: 
Extra stor grad på första bokstaven 
i ett stycke.

Arkformat:
Formatet på det ofalsade tryckarket.

Asterisk: 
Stjärna (*), används för hänvisning 
till sidfot.

Bestrykning:
Ytbehandling av papper genom belägg-
ning av ett lager bestrykningssmet.

Big: 
Slagen linje i pappret som underlättar 
vikning av ark.

Boktryck:
Högtrycksmetod där de tryckta ytorna 
såsom blytyper och klichéer med direkt-
kontakt överför färgen till pappret.

Bulk: 
Mått på hur tjockt ett  papper är.

Dummy: 
Handgjort prov-ex i slutproduktens 
format, omfång och vikt.

Europaskalan:
Normerad färgskala för färgerna cyan, 
magenta, gult och svart som används 
vid färgtryckning.

Falsning: 
Vikning av papper.

Folder: 
Flersidig trycksak falsad av endast ett ark.

Intag: 
Förberedande processen i tryckpressen 
innan tryckning.

Klamring: 
Häftning av trycksak.

Kollatering: 
Ihopsättning av blankettbanor till 
blankettsatser.

Kontrast: 
Skillnaden mellan tryckta och 
otryckta ytor.

Körbarhet:
Beteckning på hur väl anpassat ett 
papper eller en kartong är för olika 
grafiska arbetsmoment, t.ex. tryckning.

Lackning:
Påförande av en yta med lack för att 
få bättre ytegenskaper.

Laminering: 
Beläggning av en yta med transp. film 
för att ge bättre slitstyrka till trycksaken.

Lim-bindning/häftning:
Ihophäftning av en trycksak med 
smältlim.

Linjetäthet:
Mått på hur tätt rasterpunkterna i t.ex. 
en bild ligger. Anges oftast i antal 
linjer/tum.

Misspass:
En defekt i form av förskjutna färger i 
förhållande till varandra.

Moiré:
Oönskat geometriskt mönster som fram-
träder när rastervinklarna ligger fel.

OCR-papper:
Optical Character Recognintion. 
Papper med hög renhet anpassat för 
optisk avläsning.

Oliksidighet:
Mått på hur olika sidorna är hos ett pap-
per, t.ex. en glättat och en matt sida.

Paginering:
löpande sidnumrering.

Prima:
Den sida av arket som innehåller det 
falsade arkets förstasida.

Prägling:
Process där man utan tryckfärg gör en 
upphöjd eller nedsänkt avbildning av 
en text eller bild.

Satsyta: 
Den del av en sida som upptas av text 
och/eller bilder, dvs. det renskurna for-
matet minus marginaler.

Trio:
Svensk standard för pappershåltagning 
anpassat för svensk pärmstandard.

Tryckbarhet:
Beteckning på pappers och kartongs 
tryckegenskaper.

Täthet:
Svenska ordet för ett materials densitet 
(hur kompakt materialet är).

UV-lack:
Lack som stelnar genom bestrålning 
av uv-ljus (ultra-violett).

Ytvikt:
Papprets eller kartongens vikt per 
kvadratmeter, t.ex. 120 gr / kvm.

Åldersbeständighet:
Papprets fysiska och kemiska förmåga 
att bibehålla sina egenskaper enligt 
ISO 9706.

 

Sätter tryck på din vardag

Ordlista


