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Opgave
Jeg har valgt at lave et indstik til et magasin. Ef-
tersom at jeg selv har rejst en del, synes jeg der-
for at det ville være oplagt at lave et indstik om 
rejser. Opgaven er en nyopsætning, og er selv-
opfundet, derfor har der ikke været kundekon-
takt, men jeg har modtaget kollegialt feedback.

Arbejdsprocess
• Tegnede skitser. Havde nogle idéer som jeg fik 

skitset ned, gik derudover på Pinterest og fik 
idéer som der blev arbejdet videre med.

• Tegnede flyet med ”pen tool” i Illustrator.
• Oprettede InDesign dokument, og tilrettede 

opsætningen.
• Oprettede ”master side” og forskellige ”layers.”
• Fandt tekst, og begyndte så småt at lave for-

skellige ”paragraph styles.”
• Fandt billedere og gik igang med billedbe-

handlingen (levels, workpath, stamptool m.m.)
• Indsatte billederne, og satte ”text wrap” til.
• Justerede teksten til og tilpassede laypotet.

Typografi
Jeg valgte at bruge fonten ”Myriad Pro Regular”, 
som min brødtekst, da det er et enkelt og læsbar 
font, hvilket er godt til et magasin for at øge bru-
gervenligheden.
”Brush Script MT Italic” har jeg brugt som font 
til ovenpå billederne og til citatboksen. Den er 
valgt da den ligner lidt en håndskrift, og derfor 
bringer noget personlighed ind i indstikket.

Rubrikken og mellemrubrikkerne er Candara, 
der er valgt pga. dens bløde former, som sup-
plere billedfonten godt. Sidehovedet og sidefo-
dens font er ”Ariel Regular”, som er skrevet med 
caps lock. Den er valgt da det er en sans serif 
font, som er klassisk, smal og enkelt.

• Myriad Pro Regular
• Brush Script MT Italic
• Candara Regular / Candara Bold
• Arial Regular

Illustrationer
Jeg valgte at tegne et fly der stiger som illustra-
tion, da jeg synes at fly et et godt symbol på rej-
ser. Jeg valgte desuden at der efter flyet skulle 
være en stroke, som kunne danne en fin ramme 
i toppen af mit indstik.
Derudover har jeg valgt at bruge forskellige bil-
leder som repræsenterer typisk besøgte sevær-
digheder som illustrationer, fordi det netop er et 
rejseindstik jeg har lavet.
Oprindeligt havde jeg valgt at ville lave en text-
wrap omkring Eiffel tårnet, men den var endnu 
lidt for teknisk svært for mig at fritlægge. Derfor 
faldt valget i stedet på Frihedsgudinden, som 
jeg lavede en workpath på i Photoshop, inden at 
satte den ind i mit design.

Former
Jeg har valgt at bruge bløde, og rektangulære 
former. De bløde former er bl.a. fonten på bille-

derne, det opstigende fly og Frihedsgudinden, 
der hjælper med at bløde det lidt hårdere udse-
ende op.
De rektangulære former (billeder, stroke i top 
og bund, citatboks m.m.) giver en skarphed, og 
et moderne look. Hvilket var det jeg ønskede at 
mit indstik skulle udstråle.

Farver
Mørkeblå farve: CMYK koden 100-99-39-38.
Jeg valgte den mørkeblå farve da den associere 
til himmel og hav, og da man ofte ser den ved 
flyselskaber.
Sort: 100% sort. Er en klassisk farve, der bringer 
ro over brødteksten, og ikke stjæler alt opmærk-
somheden.
Hvid: 100% hvid. Renhed og lethed til indstikket.

Kvalitetsvurdering
Jeg er rigtig godt tilfreds med resultatet, men 
grundet tidspres nåede jeg ikke alle de typogra-
fiske ting som jeg først have tænk skulle med, 
her i blandt uncial. Jeg blev lidt begrænset i min 
fritlægning, men synes at jeg fandt en god løs-
ning på problemet. Men alt i alt en god opgave, 
hvor der er plads til forbedring og efterfølgende 
øvelse i de ting der har drillet. 
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Inspiration
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Skitser
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Tekstmæssige valg

Dokumentopsætningen valgte jeg ud fra idéen 
om at indstikket skulle være i et magasin. Derfor 
faldt valget på indstillingen ”print” i en stående 
A4 størrelse. 
”Bleed” blev sat til 3mm, da det er en god ind-
stilling , når man gerne vil have noget til at gå 
til kant.

Ind- og udvendige margener satte 
jeg til 25mm for at skabe luft til tek-
sten. 
I top og bund valgte jeg at sætte den 
til 30mm, både for at skabe luft, men 
også for at give plads til mastersiden. 
Jeg valgte to spalter, for at øge læser-
venligheden.

 

Jeg valgte kun at have én master-
side, da jeg ønskede at have det 
samme på alle sider, undtagen bil-
ledesiderne.

På mastersiden indsatte jeg sidetal 
ved at lave et tekstfelt, hvorefter jeg 
gik op i ”type”, og ”insert special cha-
racter. Dernæst ”markers” og tilsidst 
”current page number.”



Typografi & ombrydning, samt grafik- og billedbehandling

Susanne Nielsen 6

For at holde det bedste overblik, oprettede jeg for-
skellige lag. En til tekst, en til billeder, en til de blå 
bokse og en til mastersiden, for at der ikke var risi-
ko for at noget blev blandet sammen hvis jeg flyt-
tede på noget, og kunne risikere at det  forsvandt. 

Af ”paragraphstyles” lavede jeg en del, igen for at 
holde styr på opsætningen. 

Jeg oprettede bl.a. en paragraphstyle til brødtek-
sten, som jeg lavede diverse indstillinger til. Fx  
”align to grid”, for at den pænt holdte ”baseline 
grid’ets” linier på alle sider.
Desuden lavede jeg 3 mm indryk ved afsnitsskifte, 
indstillede sproget til dansk, så orddelingen kom 
til at være korrekt. Og valgte bevidst at gå med lige 
bagkant, da den rammede teksten mere ind, og 
var med til at danne det moderne og rektangulære 
look, som jeg var ude efter i mit indstik. 
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Flyet og dens vektorgrafik
Jeg tegnede en skitse af et fly, som jeg valgte 
at optegne med ”pen tool” i Illustrator. På den 
måde var den i vektor format, og jeg kunne der-
ved forstørre og formindske den som det passe-
de mig, uden at bekymre mig om kvaliteten.
Jeg tegnede den i fire lag. Et med kroppen af 
flyet, et med vingerne, et med halen og et med 
den opstigende stroke, inden at jeg grupperede 
dem.

Citatboksen
Jeg startede med at lave den blå boks, hvorefter 
jeg lavede en ny ”paragraphstyle” til den.
Herefter klikkede jeg med ”tekst værktøjet” på 
boksen og skrev citatet. Dernæst højreklikkede 
jeg, og klikkede på ”text frame options” og juste-
rede ”spacingen”.
Hvis ikke det var meningen at jeg ville have mid-
terstillet citatet, havde jeg også benyttet mig af 
”tabulator”-funktionen. 
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Billedbehandling

Derefter fandt jeg ”info”-paletten frem, og brug-
te pipetten til først at suge farve op fra et lyst 
punkt, derefter et mørkt punkt, for til sidst at fin-
de et gråt punkt.
Dernæst gik jeg tilbage i levels, hvor jeg gik ind 
i ”RGB-kanalerne” og justerede både den røde, 
grønne og blå kanal ind, til at være ens.

Alt billedbehandling foretog jeg i Photoshop.
Her gives et eksempel med zebra billedet.

Først dublerede jeg original billedet, herefter 
fandt jeg ”levels”-funktionen frem og justerede 
pilene ind, så de pegede op på histogrammets 
start.
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                 Før

Efterfølgende gik jeg igang med at fjerne stråe-
ne der stak op foran zebraen.
Til det anvendte jeg ”stamp tool” og ”spot hea-
ling tool”, samt en smule ”brush tool”. Desuden 
brugte jeg forskellige størrelser og hårdheder i 
værktøjerne for at opnå det bedst mulige resul-
tat. Jeg anvendte også flere lag.
Efter at jeg var tilfreds med resultatet eksporte-
rede jeg det både som en psd-fil, samt som et 
png-billede.

                                            Efter
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Workpath af Frihedsgudinden

1. I Photoshop brugte jeg ”quick selection tool” 
til at markere den del af billedet jeg ønskede 
at anvende.

2. Herefter klikkede jeg på ”path”, efterfulgt af 
ikonet til højre for”path.”

3. Jeg valgte ”new path.” 
4. Og navngav derefter min path, og klikkede 

”ok”.

5. Straks efter dukkede min nye path op, og jeg 
klikkede på ”Make work path from selecti-
on”-ikonet.

6. Dernæst kom ”work path” frem, og markerin-
gen ændrede sig. 
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Herefter gemte jeg billedet, og placerede det 
ind i mit InDesign dokument. Jeg gik op i ”Ob-
ject”, dernæst ”clipping path” og ”options”, hvor 
jeg angav ”type” til ”photoshop path”. Derefter 
kunne jeg gå over i ”textwrap” og sætte den til 

”wrap around object shape.” Tilsidst satte jeg af-
standen til 8 mm, så den matchede afstanden 
på ”gutteren” mellem spalterne,  og så var text-
wrappen færdiggjort.
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Produkt præsentation
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