Även små fel kan få stora Konstigkvenser!
Ett av de sista stegen innan trycksaken hamnar i produktion är korrekturläsningen. Hoppa aldrig över det!
Du tjänar på att kontrollera text och bild i din trycksak. Ett enda litet fel kan betyda att en hel upplaga måste
tryckas om. När vi skickar ett korrektur till dig är det din uppgift och ditt ansvar att återkoppla om eventuella
ändringar innan allt går till tryck. Ett ok från dig betyder att du har godkänt korrekturet vi sänt dig.
TIPS! Använd

som checklista!

några tips för effektiv korrekturläsning

Skriv ut på papper
Du ser mycket bättre på papper än på en skärm. Det är lätt att eventuella fel slinker igenom för
att de inte syntes lika tydligt på en skärm som på en utskrift.
Titta på formen
Är bilden/bilderna korrekta? Är placeringen av text och bilder rätt?

Kontrollera vid flera tillfällen
Korrekturläs på nytt efter att du har låtit trycksaken vila ett tag, lägg undan och låt den vila över
natten och titta på den nästa dag. Då kommer du lättare att se eventuella fel i innehållet.

Läs text långsamt
När du läser snabbt ser du hela ordbilder och rättar ofta fel omedvetet. Det gäller särskilt texter du
har skrivit själv! När du saktar ner lästempot kommer du att upptäcka saker du inte såg tidigare.

Läs högt
Du kommer att höra om någon formulering inte fungerar.

Glöm inte detaljerna
Det är lätt att fokusera på rubrik och brödtext. Glöm inte andra viktiga detaljer som t ex bilder,
symboler, bildtexter, sidnumrering, faktarutor m m.

Korrekturläs rättningar
När man gör ändringar i sista stund glömmer man ofta att kontrollera även dessa. Det kan lätt
bli fel när något byts ut eller ändras. Kontrollera ändringar en extra gång.

Låt någon annan läsa igenom
Hur noga du än läser är det lätt att bli blind när du har hållit på med en trycksak länge.
Låt någon annan läsa igenom. Det behövs inte ett proffs. Bara ett par nya ögon.

