
Typografi & ombrydning 

Portfolio| Hovedforløb 2 Af Siw Lysholt Jørgensen



Hovedforløb 2 Portfolio | Siw Lysholt Jørgensen

Typografi & ombrydning

2

Opgave:
Opgaven er selvopfundet og er derfor en nyop-
sætning. Jeg har lavet en brochure om top 10 se-
værdigheder på Bornholm, da jeg selv har været 
på Bornholm og synes at det er en fantastisk ø. 
Hovedfokus har været på opsætning af teksten. 

De fleste af billederne har jeg selv taget og 
nogen få af billederne samt hele teksten har jeg 
fra google.

Kundekontakt
Jeg har ikke haft nogen kundekontakt, så jeg har 
fået feedback fra kollegaer

Programvalg:
Jeg har brugt InDesign til opsætning af teksten 
og Photoshop til at redigere billeder. 
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Dokument:
Dokumentet har jeg gjort lidt mindre end en 
A4, da der er noget der går til kant, men det kan 
samtidig printes på en A3. Af samme grund har 
jeg valgt at bruge bleed. Jeg har valgt 12 sider 
da det går op i 4 så der ikke er nogen blanke  
sider. Jeg har valgt at køre med to spalter så si-
derne og linjelængderne bliver mere overskue-
lige at læse.

Specifikationer:
• 196mm x 283mm
• 12 sider
• 2 spalter med gutter på 8mm
• 3mm bleed
• Opsat i spreads
• Hæftning i ryg

Margins:
• Top: 25mm
• Inderside: 10mm
• Yderside: 20mm
• Bund: 30mm
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Masterpages:
Jeg har lavet 3 masterpages da jeg har noget i 
både top og bund på de fleste sider, men har no-
gen enkelte hvor der enten ikke skal være noget 
i bunden, eller hvor der ikke skal være noget i 
toppen. 

På min masterside hvor jeg har det hele  med 
har jeg indsat pagina, trompet og kolumnetitel.

Jeg har justeret mit baseline grid ved at tage 
min top margin i mm + med 2/3 af min pt stør-
relse på min brødtekst. 
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Typografi:
Jeg har brugt fonten Calibri næsten hele min 
brohure igennem fordi den har forskellige vari-
anter. Calibri er en Sans font der er enkel og som 
er med til at gøre teksten letlæselig.

Jeg har brugt fonten Georgia Bold Italic til 
mine rubrikker for at fremhæve dem. Fonten er 
en dekorativ font og kan ikke bruges til brød-
tekst.

Calibri Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!?

Calibri Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!?

Calibri Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!?

Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!?

Georgia Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
1234567890!?
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Paragraph - og Characterstyles:
Jeg har brugt Paragraphstyles da det gør det 
meget hurtigere at sætte teksten op, og for at 
sørge for at teksten er ens hele veje igennem 
brochuren.

Jeg har brugt Characterstyles da jeg har skul-
le bruge dem i mine Nestedstyles, og for at jeg 
kunne lave pagina og kolumnetitel i den samme 
tekstboks.

I både Paragraph- og Characterstyles har jeg 
gjort brug af mapper for at have et bedre over-
blik over mine styles.

Foruden Paragraph- og Characterstyles har 
jeg brugt Tracking funktionen, da det kun har 
været nogen af linjerne det har været nødven-
digt ved.

Layers:
Jeg har brugt Layers for at kunne holde bedre 
styr på mit dokument, så jeg ikke kom ud for at 
rykke en tekstboks når jeg ville rykke et billede.
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Automatisk indholdsfortegnelse:
Jeg har lavet indholdsfortegnelsen ved hjælp 
af funktionen ”Table of Contents”. Sidetallene 
er højrestillet ved hjælp af  Tabs-værktøjet. Det 
samme gælder for at udpunkteringen slutter 
det samme sted.

Uncial:
Mit uncial dækker over 3 linjer og 4 karaktere. 
Ved de to første bogstaver er der brugt Keer-
ning-funktionen så man har hele ordet samlet 
og så b´et holder kant til venstre. 2. og 3. linje er 
rykket ud fra bogstavet med en Tab så man kan 
se at det er et ord for sig selv. 

Figursats:
Jeg har brugt figursats i min brochure for at ska-
be noget mere liv. Luften om min figursats er 
minimum en linjes højde og maksimum 8mm 
svarende til min gutter.
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Arbejdsproces:
Jeg startede med at finde teksten og billederne. 
Derefter satte jeg teksten ind og begyndte på op-
sætningen. Undervejs som opsætningen skred 
frem redigerede jeg billederne og satte dem ind. 
Jeg lavede indholdsfortegnelsen til sidst, så den 
ville tage alle sider og overskrifter med. 

Kvalitetsvurdering:
Jeg er ret godt tilfreds med resultatet og jeg har 
fået positiv tilbagemelding på de der har set min 
brochure. Jeg har prøvet at udfordre mig selv 
lidt ved at bruge noget af det man ikke bruger til 
daglig, det har derfor været en lærerig opgave.  


