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Piemēri

Zīme
Tekstā

Uz lappuses malas

Dzēst burtu vai vārdu

Padomme un un Parlaments

Labot burtus

Te ar valrakas kļudas

i 2x

Labot burtu grupu

Labošana burtus

t

Pievienot burtu vai vārdu

Trūkst vārda

viena

Pievienot tekstu

1. janvāris

Mainīt vietām burtus vai vārdus

vai

Lai pārvietotu vienu vārdus, lieto
šo zīmi. vai vairākus

Mainīt vietām rindas

jāmaina vietām.
Šīs rindas

Ielikt atstarpi starp vārdiem

vai

Šeitnav atstarpes

Samazināt attālumu starp vārdiem

Šīs atstarpes ir pārāk lielas

Savienot

Nevaj adzīga atstarpe

Savienot un dzēst

Pado-me

Dzēst un ielikt atstarpi

Darbības-plāns

Palielināt attālumu starp rindām

Šīs rindas ir
pārāk tuvu

Samazināt attālumu starp rindām

Šīs rindas ir

ū

sk.
manuskriptu

12. decembris
Nepareiza burtu seīcba

Pārvietot vārdu vai vārdu grupu

ā

vai
vienādas atstarpes

vai

pārāk tālu
Izlīdzināt tekstu uz augšu vai apakšu
Izlīdzināt tekstu (pārbīdīt pa labi)

Šī rinda ir ļoti nelīdzena
Teksta pirmā rinda sākas pārāk tālu
pa kreisi

Izlīdzināt tekstu (pārbīdīt pa kreisi)

Teksta otrā rinda sākas pārāk tālu
pa labi

Centrēt tekstu

Šis teksts ir jācentrē

Izveidot jaunu rindkopu

… teikuma beigas. Te jāsākas
jaunai rindkopai.

Turpināt tekstu iepriekšējā rindkopā

… teikuma beigas.
Te nav jāsākas jaunai rindkopai.

Pārcelt tekstu uz iepriekšējo rindu

Šis pārnesums nav nepieciešams

Pārcelt uz nākamo rindu

Nepareizs pārnesums

SIīpināt

Ad infinitum

ital.

Mainīt slīprakstu uz parasto rakstu

NATO

rom.

Mainīt lielos burtus uz mazajiem
burtiem

PHARE

l.c.

Mainīt uz lielajiem vai mazajiem
lielajiem burtiem

Roberts bērnss, AD 1759-96

Lietot treknrakstu

Šis vārds ir jāizceļ!

Lietot augšējo indeksu

Tiesas (1).

Lietot apakšējo indeksu

CO2

Neņemt vērā labojumu

Šis labojums ir nepareizs

caps

s.c.

bold
1
2

NB! — Lai labojumi būtu pārskatāmāki, tie tekstā vienmēr jāpapildina ar attiecīgām korektūras zīmēm
lappušu malās.
— Norādījumi un komentāri uz lappušu malām vienmēr jāapvelk, tā norādot, ka tie nav teksta daļa.
— Ja vienā vārdā ir vairākas kļūdas, labāk pārrakstīt visu vārdu, īpaši – ja tajā ir mazāk par pieciem burtiem.

