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dokumentation - a5 folder
Opgaven
En kollega og jeg fik til opgave at lave en 
nyopsætning af en a5 folder på 20 sider 
med nogle elever som har skrevet om deres 
yndlingsværktøj. Kravene var at billedet af 
værktøjet helst skulle være større end bil-
lederne af eleverne. Rubrikken skulle være 
stor og rubust og der blev ønsket figursats. 
Der var ikk noget der måtte gå til kant. 

Farver
Vi har valgt at have teksten sort da det giver 
ro med de farvede billeder og blå bokse. Vi 
har valgt at bruge den blå farve til kasserne 
fordi det ikke er en farve der springer i øj-
nene med det samme, men stadigvæk giver 
den effekt vi ønsker om at samle tingene.

Form
Vi har brugt kasser til at samle tingene hvor 
vi har brugt en blanding af gestaltreglerne 
om forbundethed og lukkethed. Forbun-
dethed fordi der er to blå kassr og lukkethed 
fordi der er en kasse for oven og for neden 
som giver en lukkende effekt om teksten.

Layout
Vi er kommet med udkast til forside, side 2 
og til selve indholdssiderne og sendt dem 
til godkendelse. 

Processbeskrivelse
Vi startede med at se kundens ønsker igen-
nem og tegnede derefter skitser til infosi-
derne.  Vi har derefter fritagt værktøjerne 
og lavet infosiderne i Indesign. Derefter 

tegnede vi skitser til forsiden og satte den 
op i Illustrator. Vi fik nu teksten til side to og 
fik frie hænder så vi tegnede skitser og sat-
te siden op i Indesign. Layoutet på siderne 
blev godkendt og der kom herefter korrek-
turrunder på teksten. Hele vejen igennem 
har vi haft kontakt med kunden over mail. 

Kvalitetsvurdering
Vi har haft nogle problemer da vi har haft 
nogen begrænsninger. Der var intet der 
måtte gå ud over kant og værktøjet skulle 
gerne være større end eleverne. Dette vold-
te os lidt problemer da der var meget tekst 
på nogen af siderne. 
Vi er gået på kompromis med måden at 
lave nogen ting på, da vi har brugt usynli-
ge kasser til at skubbe tekst sammen for, at 
undgå for store floder de steder hvor vi ikke 
kunne bruge Horizontal Scale og Tracking. 
Med de begrænsninger og kompromiser er 
jeg blevet ret godt tilfreds med resultatet 
da vi har opfyldt kundens ønsker på bedst 
mulig måde. 
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Process & skitser

Skitser til indholdssiderne:

Skitser til forside:

Kundekontakt Brainstorm Idéudvikling Korrektur
Færdig 
produkt
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tyPografi                                             

I første omgang havde vi ikke planlagt at lave 
spalter, så vores dokument opsætning så ud 
som på billederne til venstre.

Da teksten blev for tung at læse lavede vi 
2 spalter inde i Text Frame Options med 
en gutter på 6mm. Dette gjorde at teksten 
virkede mere luftig og overskuelig at læse.Vi 
brugte grids for at teksten i de to spalter til at 
stå på samme linie så det ikke så rodet ud.

Vi fik lavet 3 mastersider. På mastersiderne A 
og B har vi sat pagina og blå bokse på. Forskel-
len er at Pagina er i hver sin side. På mastersi-
den C er der kun pagina sat på.



Portfolio 2017 | Typografi & Workflow 5

På billedet vises hvordan vi har lavet vores 
pagina på mastersiderne.

Vi har arbejdet i layers for at gøre det nem-
mere for os selv at holde styr på tingene. Det 
gør det også nemmere at undgå at rykke på 
de forkerte ting.

Vi har brugt paragraph styles for at teksterne 
kommer til at være ens på en hurtig måde i 
stedet for at sidde og gøre det enkeltvis hver 
gang. Det spare os for en del arbejde og tid.

Fonten vi har brugt til rubrikkerne er Stencil 
da den er robust og anderledes. Vi har valgt 
fonten Myriad Pro til brødteksten fordi den 
ikke havde fødder, så den er lettere at læse. 

stencil
Myraid Pro Bold
Myriad Pro Regular
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Vi har gjort brug af Text Wrap for at 
få skabt en figursats. Vi har sat den til 
Wrap around object shape med offsets 
på 6mm da vores gutter også er 6mm.

For at få teksten til at gå uden om billederne 
har vi fritlagt billederne af værktøjerne i 
Photoshop og lavet en path på dem som vi 
har gemt. Derefter har vi placet pathen ind 
i Indesign-dokumentet hvorefter vi gjorde 
som på billederne til højre.

Vi har brugt horizontical scale og Track-
ing hvis teksten har stået for langt fra 
hinanden, hvis dette ikke var nok har vi 
puttet usynlige kasser ind for at skubbe 
teksten og få det til at se godt ud hvilket 
var en prioitering fra vores side.
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den færdig folder
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