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Typografi



Opgave: Denne her opgave gik ud på at lave en 
kogebog, ud for nogen opskrifter og billeder jeg 
fik udleveret. Det var valgfrit hvordan det skulle 
se ud.

Baseline grid
Det første jeg gør når jeg skal gøre et dokumet 
klar til tekst, er at lave Baseline grid. 
Det gør jeg ved at gå op i window - show basline 
grid. Jeg sørger for at den rigtig fony er valgt, 
punkt størrelsen og skydningen er den jeg vil 
bruge. Så laver jeg et lille x, og trykker ctrl + B - 
options - First baseline - offset: x height.

Derefter måler jeg fra lille x, ned til papir kant, og 
trykker ctrl + K, og derefter ctrl + 8. I start skriver 
jeg det jeg målte siden til at være, og den linje 
afstand jeg har valgt. 
For at rette bunden til, måler jeg fra papir kant, 
op til den baseline streg omkring min margin. Og 
derefter skriver du det tal du har målt dig frem til. 

Modul opbygning
Jeg starter altid med at vælge en anden farve til 
mine rulers, for at de ikke blender ind med mit 
baseline grid. 

Så går jeg ind i create guides - 
Numbers = det alt du gerne vil have 
Gutter = 2x din linje afstand (det tal jeg fik da jeg 
målte fra lille x til papirkant)

UDREGNING AF MELLEMRUBRIK PÅ ÉN LINIE
Brød 9/11: 2 x brødtekstens skydning 
minus mellemrubrikkens skydning.

2 x 11 = 22 – 1 x 12 = 10 pt
Space before: 7pt (2,469mm)
Space after: 3pt (0,706mm)

 





Design



Opgave: Jeg fik en opgave  sammen med to andre, om at 
lave en app, til nogen drenge der gerne vil starte en virk-
somhed. Deres virkesomhed hedder Shipster, og skulle 
burges på Roskilde Festival. Meningen er at man går ind på 
appen, og vælger om man vil være runner eller kunde. Så 
kan du efter hvad du vælge, bestille vare, eller komme med 
varene.

Vi havde frie hænder til opgave, vi kunne selv bestemme 
alt, farve font og udtryk. Det skulle bare passe til Roskilde 
Festival.

Vi startede med at finde ud af hvordan, den første side 
skulle se ud. Vi valgte et baggrunds billede af en koncert, 
fordi det er det Roskilde Festival går ud på. Så det syntes 
vi var meget relevant at få ind, billedet går igennem hele 
appen. 

Vi har vaglt at holde appen i 3 forskellige farver. Sort, hvid 
og orange, den orange farve som Roskilde Festivalen også 
bruger, så man får noget genkendelighed i appen til festi-
valen. 

Vi valgte at lave en burger menu i appen, for at gøre det 
nemmer for vores bruger, på den måde kunne vi også have 
flere ting ude i vores menu, end hvis den stod i toppen. Vi 
har lavet burger menu, så den kommer ind fra venstre sid-
de, for det var det vi syntes gav bedst mening og virkede 
mest naturligt. 

I bunden af vores app, har vi valgt at lave 3 forskellige ikon-
er, en for profil, en for søg og en for indkøbskurve. Det har 
vi valgt at gøre fordi, det er nemmer og mere overskueligt, 
lige hurtigt at kigge ned på et ikon, end det er at skulle til 
at læse sig frem til hvad det er. Folk vil gerne have det går 

hurtigt på en app, så hvis det tager for lang tid at finde ud 
af hvad de enklte ting er, så vil folk højt sandsygligt lade 
vær med at bruge det.

Ikonerne har vi også lavet orange for at det passer ind i 
resten af vores app, det er en gennemgående ting, at vores 
knapper er orange. 

Så har vi valgt der skal være et tracking system så man kan 
holde øje med hvor langt ens vare er, og det har vi lavet 
nemt og overskueligt, på den måde at der er 5 steps, og 
der står ud for hver cirkel, hvad den cirkel betyder, og når 
den så igen er blevet orange, så betyder det at din vare er 
f.eks. Betalt og registreret. Og til Runner delen, der er der 
selføgfelige et sted de kan trykke af hvor langt de er, plus 
et kort så de kan se hvor de skal hen af.

Når Runneren skal ind og vælge et job, syntes vi selv at det 
var meget rart, hvis det var os der skulle tage jobsne, at 
der stod hvor mange vare, hvad det vejer til sammen, hvor 
langt man skal for at aflevere varen og hvor mange penge 
du får for det.





Grafik 
og billede



Opgave: Denne her opgave fik jeg ude i 
skolepraktikken.
Det var en skole der gerne vil gøre 
deres gange mere spænende ved at 
udsmykke deres døre. 

Vi var en gruppe, der lavede forskellige 
forslag, og de kunne så bedst lide stilen 
lowpoly. 

Jeg fik opgaven at lave Shakespear 
døren. Jeg startede med at at finde 
hans skygger, for at få de rigtig ansigt 
træk, Derefter lavede jeg trekanterne, 
så det blev til et lowpoly potræt. Da jeg 
havde lavede trekanter på hele billede, 
lavede jeg det live paint, og brugte pi-
pette værketøjet for at få den farve der 
skulle være i trekanterne. Og brugte 
farvespanden for at udfylde farven.

Derefter lavede jeg billede til sort hvid, 
og lagde en mørke rød farve over for at 
give det samme udtryk som de andre 
døre. 



Opgave: I SuperBrugsen, havde vi en 
Änglamark side, hvor kødet har en 
grøn emballge, borset fra en. Den ville 
kunden gerne have grøn også. 
Jeg vil forklare hvordan jeg har gjort 
hen ad vejen, med billeder til.
Programmet jeg har brugt er photo-
shop. 

Jeg startede med at lave en paht, på 
det kød jeg skulle bruge til billede, og 
på etikten, som sidder på pakken. 

Jeg kiggede de andre emballager igen-
nem, der er på den side jeg skal have 
kødet ind på, og vurderede at oksekød-
spakken var bedst at bruge. 

Jeg tog etikten for kødet og sat oven 
på oksekødspakken. Derefter tog jeg 
kødet og placeret det oven på oksekø-
det. Man kunne se noget af oksekødet 
under bøffen, så det begyndte jeg er 
fjerne, til det brugte jeg clone stamp 
tool. 

Jeg manglede at få noget skygge på 
kødet, så det ikke lignede noget der 

bare var sat ind. Jeg gjorder kødet 
aktivt, og gik i Select - modify - Expand, 
og den gav jeg 10 px, og derefter i 
Feather Selection og gav den 20 px. 

Jeg zoom ud, og kiggede på hele 
billedet, og syntes at etikten manglede 
lidt. Jeg syntes den var meget gul, så 
jeg vaglte at gå ind og bruge Selec-
tive Color og jurster i den gul farve, og 
i den grønne, for at gøre græsset på 
etikten mere grønt. 

Derefter har jeg fritlagt billedet med 
penne værktøjet, og sat billedet ind i 
avisen. 

UDGANGSPUNKT







Produktion 
forståelse



Opgave: Hvordan vi laver en avis hos Kon-
stellation og Republica, fra start til slut.

Det første vi gør når vi skal starte en avis op, 
det er at vi får et papir af vores projektleder, 
hvor der står hvad der skal være på de for-
skellige sider i avisen, og hvor mange sider 
der er i avisen. 

Derefter kører vi over til kunden, til opstart. 
Hvor kunden fortæller hvordan de gerne vil 
have avisen til at se ud, og vi kan komme 
med input, hvis der er noget vi syntes er 
bedre. Hos kunden ser vi også vores non-
food vare, så vi ved hvad vi har med at gøre, 
når vi skal have taget billeder. 

Når vi så er kommet tilbage, går vi i gang 
med at lave noget vi kalder casidi sider, det 
er firkanter hvor der står varen inden i, og 
det sætter vi så ind i vores dokumenter, til 
når vi skal skitse. 

Så går vi i gang med at skitse avisen, vi deler 
siderne op mellem os. Når man skitser, skal 
man overveje om der skal være baggrund 
på, og hvilken, det skal passe ind i resten af 
avisen. Så skal man vurdere om der skal være 
et miljø billede, eller der bare skal vise packs 
af varen, og det bestemmer vi stort set selv. 
Når vi så har besluttet os for billederne skal 
vi bestille billederne, så vores fotograf ved 
hvad vi skal bruge. 

Udover det, har vi også en fotobrief, hvor vi 
går over og snakke med vores fotograf, om 
hvordan vi gerne vil have det. 

Når skitserne så er færdige, sender vi dem 
til Bangladsh. Også sætter de den op. Så får 
vi den tilbage, også tjekker vi den igennem, 
for det de har lavet. Så har vi noget vi kalder 
rundt om bordet, hvor der er en AD’er på 
og vores projektleder, også kigger vi avis-
en igennem, om der er noget det kan gøre 
anderledes. Også bliver de rettelser lavet. Så 
bliver den lagt op på vores korrektur system, 
som hedder webproof. Og Bangaldsh, retter 
så første korrekturen, også for vi den tilbage 
og retter efter, hvis der er noget de ikke har 
gjort. Når det så er rettet igennem, og vores 
projktleder har godkendt det, ligger vi dem 
op i en 2. korrektur, også kan kunden gå ind, 
enten og skriver rettelser, eller godkende 
siden. 

Når avisen så er helt godkendt fra kunden, 
laver vi proofer, af hele avisen, dem kigger vi 
igennem for, beskræing, vinflakser skygger, 
datoer på packs, regular og medium brød-
tekst, punktummer til sidst i linjerne, årgange 
på vin og luft mellem linjerne.
Så bliver prooferne tjekket igennem af vores 
projektleder, og når hun har godkendt dem, 
så laver vi tryk filer, og net filer. Også bliver 
det sendt til trykkeriet.






