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Opgavebeskrivelse
Opgaven lød på at lave et trykt produkt 
der kunne ligge i Flensteds mødeloka-
ler. Jeg fik udleveret designmanual, 
billeder, tekst, og tryksager de tidligere 
har lavet.

Afsender og målgruppe
Afsenderen er Flensted. De sælger bl.a. 
kartofler og frædige salater. Flensteds 
primære målgruppe er kunder fra daglig-
varehandelen og foodservicebranchen.

Form
Liggende A4
3mm bleed
Spiral ryg
Hård forside
170g offset papir
Margin: De 3 søjlers princip (a+a=c) 
med medtænkt spiralryg

Idéudvikling



Farver
Jeg har brugt Flensteds mørkegrønne 
farve, dai den er genkendelig og repræ-
senterer dem som virksomhed. Udover 
den grønne er der brugt sort og hvid.

CMYK: 70, 5, 40, 100
RGB: 59, 120, 35
HEX: #3B7823
Opacity: 80%

CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 0,0,0
HEX: #000000

CMYK: 70, 5, 40, 100
RGB: 59, 120, 35
HEX: #3B7823

CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
HEX: #FFFFFF



Font
Har brugt Flensteds font Apex New. Der 
er brugt 3 skriftsnit for at opnå god dy-
namik i det grafiske udtryk. 

Apex New Book
- Brødtekst

Apex New Bold
- Tal i indholdfortegnelse
- Uncial

Apex New Medium
- Rubrikker
- Indholdsfortegnelse
- Mellemrubrikker
- Citatbokse
- Årstal i tidslinje

Illustrationer
Der er både brugt farvede og sort/hvid 
billeder, da det giver en rød tråd til de 
andre materialer de laver. 



Grid
Har gjort mest brug af 3 spalter med 
en gutter på 9mm pga. linjelængderne. 
Jeg har også brugt baseline grid for at 
skabe ro på siderne. 

Styles
Gjort brug af de forskellige styles. Det 
er tidbesparende og nemt at få samme 
udtryk gennem hele tryksagen.



Uncial
Har lavet citationstegn som uncial i bok-
se for at tilføje ekstra visuelle detaljer og 
udskiller sig. 

Figursats
Har gjort brug af figursats for at give liv. 
Text wrappen er sat til 9mm, som er det 
samme som gutteren.
.

Automatisk indholdfortegnelse
Har lavet en automatisk indholdsforteg-
nelse- Er en nem og hurtig måde at få  
rubrikker og tal til at passe sammen.
 



Sammenkopieret kartoffel
Levels og brightness and 
contrast - mere kontrast.
Select and mask, pentool 
og masker til fritlægning

Quick selection tool og 
maske til fritlægning og 
tilpasning.

Channels og levels på 
kanal og brugt masker til 
fritlægning

Justeret en brush for at 
jord flyder ud

Select and mask, Magic 
wand tool og maske til 
fritlægning

Select and mask
Brush på maske med svag 
hardness.
Hue and saturation og 
levels til farvejustering.
Shadow med brush



Brugte billeder



Eksportering
Eksporteres som trykklar PDF med far-
veprofilen Coated FOGRA39 samt med 
bleed og skæremærker.

Kvalitetsvurdering
Jeg er godt tilfreds med resultatet, jeg 
har opfyldt Flensteds kriterier og det har 
et flot enkelt, æstetisk udtryk.
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