
Kiledele trükitud punktkirjatekstide ühendamine 

paberkandja ja tekstiiliga 
 

1. Kui saadate puuteraamatusse mõeldud teksti Pimedate Raamatukogusse 

punktkirjakilele trükkimiseks, siis eelnevalt tuleb tähemärke ja tühikuid lugedes 

välja arvestada kirja paiknevus kilel, et teie planeeritav tekst ikka alusformaadile 

ära mahuks. 

 

 
 

2. Sealjuures jälgida asjaolu, et punktkiri ei satuks liiga kilelehe serva lähedusse, sest 

kui hakkate kileteksti raamatusse kinnitama, siis peab kile servades olema selleks 

piisaval tühja pinda. Vastasel korral võivad õmblemisel tekkivad pisted ja 

nõelaaugud tekitada sõrme all punkti mulje, mida võiks ekslikult kirjatäheks pidada,  

seega punktkirja teksti liiga serva lähedal olek hakkab lugemist segama. 

 

3. Pimedate Raamatukogust saab tekstid kätte suures ümbrikus. Ümbrikusse on 

tavaliselt kaasa pandud ka punktkirja juhend.  

Kiletekstid ümbrikus asetsevad õiges järjekorras analoogselt raamatus kulgeva 

tekstiga. Juhendi tähemärkide abil saab kilelehed vajadusel taas õigesse 

järjestusse sättida. 

 

4. Veel - kileteksti vasak serv on joondatud ühele joonele, realõpud paremal on nii 

nagu need trükkides satuvad (analoogselt nägijate tekstiga). See info on selleks, et 

tekstilõigud raamatusse kogemata tagurpidi ei saaks. 



5. Kui ühele kilelehele on trükitud mitme raamatulehe tekstilõigud, mis on vaja  lahti 

lõigata, siis lõigata lõigud lahti enne, kui kilelt taustapaber eemaldatakse. 

 

6. Kui paberkandjal tekstilehte hakatakse ühendama kiletekstiga, siis paberileht tuleks 

nurkadest kergelt laua külge kinnitada (või aitab keegi seda laual kinni hoida), sest 

kui kilelehega läheneda laual lahtiselt paiknevale pabertekstile, siis ühel hetkel  

tõmbab kile paberteksti õhku ning vastu kilet ja tulemuseks on kas kortsus või viltu 

või täiesti valel kõrgusel liimuv pabertekst. Ja parandada enam midagi ei saa, sest 

kile liimine pind liimub paberiga väga hästi ja kindlalt. 

 

7. Kui paberil olev alustekst on nurkadest lauale kinnitatud, siis võta vastav kileleht ja 

eemalda kile liimipinnalt kattepaber (kile tagumine pool on liimuv). 

 

8. Säti ettevaatlikult silmajärgi alusteksti ja kileteksti ridu jälgides kiletekst alustekstiga 

enamvähem kohakuti ning alusta kile kleepimist paberile ühest otsast-servast 

alates, korraga kilelehte lahti lastes võib äpardusi ette tulla. 

 

9. Nüüd lõika kile ümbert ära liigne paberiosa. 

 

10. Kiletekstid peab tekstiilile kinnitama õmmeldes või tikkides. Kuigi kile tagumine pool 

on liimipind, siis tekstiilile tugevat liimumist ei toimu (kangas ei ole kunagi ideaalselt 

sileda pinnaga) ja tekstid jäävad lahti. Paberiga seevastu liimub kilepind väga hästi 

ja kindlalt. 

 

11. Õmble kiletatud tekstileht aluskangale ettenähtud kohale – kas õmblusmasinal 

sirge tavaõmblusega või sik-sak õmblusega - valida hõredam, pikem piste, et nõel 

kilet katki ei peksaks.  

Põhimõtteliselt võib õmmelda/tikkida erinevaid kaunistuspisteid kasutades ka 

käsitsi, kuid masinaga saab kiiremini. 

Lõikavaid teravaid kileservi ja nurki võiks katta ka kandiga (nurki võiks ka 

ümardada) - valik on Sinu. 

 

    
 



 
 

12. Alustades kile alusriidele õmblemist, jälgi, et sa eelnevalt papilehe 

ümbriskangast nö kotiks kokku ei õmbleks, sest siis sa ei saa teksti töö paremalt 

poolt õmblusmasinal enam kinnitada - kiletekst lihtsalt ei mahu masina alla ja kortsu 

lükata kilet ei tohi, sest kile jääbki kortsu, viimistleda enam võimalik kuidagi ei ole 

ja tulemus on ebakorrektne. 

 

13. Kui tekst on riidele kinnitatud ja asud seejärel töö pahemalt poolelt raamatulehe 

ümbriskoti ühendusõmblusi õmblema, siis hiljem koti parema poole väljapööramisel 

tuleb olla hästi ettevaatlik, kile kortsuvuse tõttu. Kile on väga kortsuv materjal, 

seega pirtsakas töötlemiseks. 

 

14. Mitte püüda kile kortsuvust kuidagi triikimisega parandada - tulemuseks on 

punktkirja lamandumine, mida pime enam lugeda ei suuda ja nagu teada, 

kuumutamisel kile ka sulab. 

 

15. Et ümbriskottide ümberpööramist vältida võiks viimase küljeõmbluse teostada töö 

paremalt poolelt, eelnevalt õmblusvarusid pahemale poole pöörates ja 

traageldades. 

 

16. Ja veel – kõik illustratsioonid aluskangal peavad olema teostatud ja kinnitatud enne 

ümbrisdetailide kotiks ühendamist, mis omakorda teeb keerulisemaks koti parema 

poole välja pööramise. 


