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opGaven
Opgaven var en nyopsætning og gik ud på at 
lave en folder i A5, på 20 sider. Herunder for- og 
bagside, info side, samt 17 sider om EUX-elever 
der hver fortæller om deres yndlingsværktøj.
Vi har været to om opgaven, en kollega og jeg. 
Under hele forløbet har vi haft mailkontakt til 
kunden, EUX-lærer Arne Ladegaard. Desuden 
har vi også haft kontakt med eleverne, som vi 
har modtaget rettelser fra, og har derved lavet 
korrektur på opgaven efter deres ønske.

af krav var der følGende
Layoutet måtte ikke gå til kant, og billederne af 
værktøjet, skulle være større end billederne af 
personerne. 
Rubrikken ønskes stor, med en kraftig font, og 
rundt om brødteksten ønskes der en figursats. 
På forsiden ønskes en stor rubrik, med en angi-
vet tekst samt logo, og på bagsiden blot et logo.

arbejdsGanG/process:
• Kiggede på kravene.
• Tegnede skitser.
• Påbegyndte opgaven i InDesign, hvorefter 

der kom flere idéer til. Bl.a. de blå bokse, for at 
danne en ramme om hver elev. 

• Mens vi ventede på svar fra kunden, begyndte 

vi på fritlægningen af værktøjet i Photoshop, 
med quick-selection-tool, og lavede en work-
path. Senere placerede vi billederne ind og 
satte ting ind og lavede textwrap.

• Til forsiden brugte vi Illustrator til at lave Ima-
getrace på værktøjet.

• Efterfølgende har vi mailet med kunden, om 
korrektur, som vi har foretaget.

• Sendt ordren via mail som PDF, efter godken-
delse.

I processen har vi modtaget kollegialt support i 
form af idéer til forbedringer af layout, fx to spal-
ter i stedet for en.
Kravene fra kunden har haft indflydelse på op-
gavens endelige resultat. Ellers har havde jeg 
nok personligt valgt at lave et layout som gik til 
kant, da der er bredere layoutmæssige mulighe-
der. Vi er blevet lidt begrænset ift. det, fx kunne 
nogle af værktøjerne have været endnu større,  
og billeder og tekst kunne måske have været 
sammensat på en anden og mere kreativ måde.
“Kill your darlings”, er derfor blevet brugt i første 
fase, da jeg havde idéen om at ville lave layoutet 
til kant. Men dette ønskede kunden ikke, da de 
selv skulle printe.

layout
Vi er kommet med et udkast til layoutet på selve 
indholdssiderne, for-og bagside, samt info-side, 
og har sendt dem til godkendelse hos kunden.
Kigger man på kompositionen, har vi valgt at 
bruge blå kasser til at “samle” tingene. Her har vi 

brugt gestaltreglerne, da de blå kasser skaber en 
forbindelse mellem billeder og tekst. I og med at 
der er en kasse foroven og forneden giver det en 
lukkethed omkring teksten.

typoGrafi
Rubrik: ”stencil” str. 20 pt. Vi valgte denne 
font, da den var stor og kraftig som kunden øn-
skede, desuden signalere den noget maskulint 
og robust, og noget håndværk. Tømrerblyanten 
har eks. en streg som ikke altid har samme tyk-
kelse når den skriver, og dette illustrerer fonten 
godt.
Alle andre fonte: ”Myriad Pro regular.” Navne i str. 
16pt, stillinger i str. 12 pt, og brødteksen str. 11 
pt.

illustrationer: 
Billederne er dem som kunden har valgt. Dog 
har vi selv valgt forsiden. Her faldt valget på at 
lave Imagetrace, da det giver et lidt tegnet og 
rough-look, som matcher godt til rubrikkernes 
store og robuste font. Desuden var det oplagt at 
signalere at denne folder handler om værktøj.

former
Vi har valgt regtangulære former da det er mere 
maskulint. Desuden er det med til at skabe en 
rød tråd gennem folderen, da elevernes sider el-
lers er meget forskellige. 
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farver
Lyseblå (alm. cyan, CMYK 100-0-0-0, med en 
opacity på 10%) er en fortrinsvis neutral farve 
som passer godt til illustrationerne, da den ikke 
tager opmærksomheden. Desuden giver det en 
lidt “blå bog”  fornemmelse over folderen. 
Sort (100%) har vi valgt, da den skaber ro over 
siden modsat alle de farvede billeder.

kvalitetskontrol
Opgaven er lavet til print, og er derfor konverte-
ret til PDF. Der er ingen skæremærker sat på, da 
layoutet ikke måtte gå til kant, da kunden selv 
ønskede at printe det endelige resultat (på A4.)
Resultatet er bl.a. sendt i spreads, for bedre at 
kunne give et helhedsindtryk.
Korrektur er fortaget af kunden selv og eleverne, 
og vi har derefter rettet det de har bedt om. Ef-
terfølgende har gunden har godkendt det.

I selve InDesign dokumentet er sprog er er ind-
stillet til dansk, for at orddelingen bliver korrekt.  
Derudover er brødteksten ”aligned to grid”  så 
det holder en pæn lige kant, og følger linjerne på 
modstående side, og der er lavet paragraph-sty-

les for at holde styr på tekstens forskellige ind-
stillinger. Herudover er der lavet masterside og 
layers for at holde tekst og billeder adskilt.

kvalitetsvurderinG
Under forløbet har vi haft nogle begrænsninger.
Fx at layoutet måtte ikke gå til kant, og nogle 
steder var der for meget tekst. Enkelte steder 
blev vi nødt til at gå imod kundens ønske om 
at billedet af værktøjet skulle være større end 
personen, da eleverne havde skrevet for meget 
tekst ift. hvad der kunne være på en side. Det-
te viste sig dog ikke at være noget problem for 
kunden.

Vi er gået lidt på kompromis med det grafiske 
regelsæt noglesteder, da vi fx har brugt usynlige 
kasser til at skubbe til textwrappen, for at und-
gå  for store floder, de steder hvor vi ikke kunne 
gøre god brug af horizontal scale og tracking.
Desuden er resultatet blevet testet af objektive 
personer, her i blandt eleverne i folderen og vo-
res kollegaer.
Men alt i alt med de begrænsninger og kom-
promisser vi har haft, er jeg blevet tilfreds med 
resultatet.
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skitser

De skitser vi lavede over indholdssiderne, 
hvorpå eleverne skulle være sammen med 
teksten om deres yndlingsværktøj.
Det blev ikke til så mange, da vi hurtigt var 
klar over hvilken retning vi ville i.

Skitserne som vi lavede til forsiden 
af folderen.
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GrundopsætninG

Vores grundopsætninger for dokumentet i 
InDesign.
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Image Trace-billederne  til forsiden, blevet lavet 
i Illustrator. Her placede vi det rigtige værktøj 
ind. hvorefter vi klikkede på ”Image Trace” og 
valgte ”3 colors”. Herefter trykkede vi ”Expand” 
og ungroup’ede billedet, dernæst slettede vi 
baggrunden, og grupperede igen billedet, 
hvorefter vi designede resten af forsiden og 
satte det ind i InDesign.

Vores master side som vi brugte til ind-
holdssiderne. Vi havde en anden master 
side til info-siden, hvor der kun var sidetal 
på.
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præsentation

Bagside Forside Info-side Elev side/indholdsside
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præsentation
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