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MAGASINET K

Til kernefagligheden Typografi og Ombrydning har jeg valgt at lave mit 
fiktive magasin, K. 



Opgave:
Design, layout og opsætning af magasinet K.

Opgavebeskrivelse:
Idéen var at lave et magasin med bladet M! og andre 
modeblade, som bagtanke. Bladet skulle være til 
kvinder, som vil læse om det nyeste mode, slader og 
nyde synet af flotte mænd. 

Målgruppen:
Magasinet henvender sig mest til kvinder, som gerne 
vil have inspiration og information omkring mode 
og det nyeste slader. Målgruppen er rigtig bred, den 
er for kvinder mellem 16-28 år.

Workflow:
Det hele starede ud med at jeg kiggede efter inspi-
ration i forskellige magasiner og bolig blade, for at 
se hvad de havde i deres blade. Dernæst lavede jeg 
skitser, hvorefter jeg kunne begynde.

Program:
Photoshop, Illustrator og InDesign.

Format: 
Almindelig A4-side. (210 x 297 mm)

Opsætning: 
I opsætningen er facing pages blevet brugt. Denne 
indstilling gør, at man har et større overblik over 
opslagene og kan nemmer forstille sig det færdige 
produkt.

Bleed: 
Min bleed er 3 mm.

Marginforhold: 
Topmargin: 18 mm bundmargin: 22 mm indermar-
gin: 13 mm ydremargin: 15 mm.

Spalter: 
Jeg har valgt at bruge 3 spalter, da det giver et mere 
rolig overblik.

Paragraph Styles:
Det er her jeg har stylet mit tekst. 

Layers: 
Jeg har brug layers, for at gøre det nemmere, at holde 
styr på de forskellige elementerne under redigering.

PROCESSEN



Grundlinje: 
Mit grundlinjenet er blevet sat til 13 pt, hvilket er det 
samme som skydningen i brødteksten. 

Autopagina:
Jeg har lavet autopagina på mine mastersider, ved at 
gå i type - insert special Character - markers - Cur- 
rent page number.

Rubrikkerne: 
Mine rubrikker varriere alt efter indhold i magasinet.

Text Wrap:
 Jeg har gjort brug af text wrap enkelte steder.

Unicial: 
Jeg har arbejdet med unicial over 3 linjer. Der knibes 
i første sætning, og så laves der en-space på de efter-
følgende.

PROCESSEN



Brødtekst:
Minion Pro (regular) 10 pt med en skydning på 13 
pt. Minion Pro er en antikva skrift.

Mellemrubrikker:
I mine mellemrubrikker har jeg også valgt at bruge 
Minion Pro (bold).

Sådan har jeg udregnet min mellemrubrik på 1 linje. 

Brødtekst 10/13 pt. mellemrubrik 11/15 pt. Ved 1 
linjes mellemrubrik. En linjes mellemrubrik fylder: 
15 pt. det vil sige vi skal bruge 2 linjers brødtekst: 2 x 
13 pt. = 26 pt. 
Beregning af luft: 26 - 15 (som mellemrubrikken fyl- 
der) = 11 pt i rest til luft ialt. Luften fordeles 2/3 dele 
over og 1/3 del under. det betyder 3 pt under og 8 pt 
over.

Knibning:
Der er knebet i rubrikker, hvor det har været nød-
vendigt. Dette gør, at det bliver flotter optiske.

Minion Pro
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abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå 
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