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OPGAVEBESKRIVELSE
Jeg har valgt at lave et fiktivt magasin, der 
omhandler børn og bolig. Her har jeg ind-
samlet forskellige interviews og billeder.

IDÉ
Jeg kom på idéen, da jeg altid har ville lave 
et boligblad, men syntes tit, at de mangler 
indhold. De fleste boligblade indenholder 
bare mange sider fyldt med billeder. Så fik 
jeg idéen til børn og bolig, da jeg også ger-
ne vil lave noget med børn og min kusine 
lige havde fået en lille søn. Desuden er der 
også mange udfordringer i, at lave et blad 
der omhandler de to emne og stadig hol-
de det enkel og pænt, da man tit forbinder 
børneblade med sider der er meget over-
pyntet, hvor boligblade er stilrene.

RESEARCH
Jeg startede med, at kigge forskellige bla-
de igennem for, at få en idé om hvilke em-
ner der var i de to blade. Så lavede jeg en 
mindmap, over de ting jeg ville have med. 
Efter det kontaktede jeg B.la. Julie Berthel-
sen, MinStreg og KlipKlap for et interview.

MÅLGRUPPE
Den primært målgruppe er kvindelige læ-
ser, men mænd kan også sagtens læse det. 
Bladet henvender sig til kvinder i en bred 
aldergruppe. Det kan ligger helt ned fra 16 
til 37 år. Da vi jo ser, at det er mere og mere 
udbredt bland unge piger, at få børn tidlig.

MARKEDSFØRING
Der udkommer Børn & bolig 14 gange år-
ligt. 12 almindelige udgaver og to Børn & 
Bolig special udgaver.

PROGRAMMET
Adobe InDesign CS6 / CC 
Adobe Photoshop CS6 / CC
Adobe illustrator CS6 / CC

FORMAT
Dokumentet format er sat til 280x210mm, 
med 3mm bleed.

OPSÆTNING
Jeg har brugt Facing Pages til min opsæt-
ning. Denne indstilling gør, at jeg kan se 
hvordan siderne ser ud overfor hinanden.

MARGINFORHOLD
Top: 30 mm.
Bottom: 19.87mm.
Inside: 15 mm.
Outside: 20 mm.

Jeg har taget udgangspunkt i 24-delings-
metoden, men har ændret i forholdene, så 
de passer bedre til min pagina, overskrif-
terne osv. 

SPALTER
Jeg har valgt at bruge 3 spalter, med 5 mm 
gutter. 

LAYERS
Jeg har arbejdet med layers, for at gøre det 
nemmere, at holde styr på, hvilke elemen-
ter der skal indeles i hvilke grupper. Det gi-
ver mig et bedre overblik, om hvad der er 
tekst, billeder, osv. 

MASTERPAGE
Jeg indsætter pagina på mastersiderne.
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GRUNDLINJE

MAJUSKEL
MINUSKEL OVERLÆNGDE

UNDERLÆNGDE

X-HØJDE}Børn og bolig 

FONTVALG (BRØDTEKST)
Til brødtekst, har jeg brugt Myriad Pro re-
gular. Myriad Pro er en sans-serif, som har 
nogle åbne former, gode proportioner og 
en knibning, som gør den både behagelig 
og letlæselig. Dens x-højde giver behage-
lig læsbarhed, hvilket er vigtigt i forhold til 
tekstmængden i
Fonten er sat til left justify og har en font 
størrelse på 9 pt og en skydning på 12 pt.
Min brødtekst er sat til Align To Grid.

RUBRIKKER
Igennem blade er der en række forskellige 
rubrikker for at skabe varriation. Dette gi-
ver et unikt og spændende layout. Ved alle 
mine rubrikker har jeg brugt optical.

CITATER
Til mine citater i bladet, har jeg brugt Myri-
ad Pro - Semibold Italic.

MELLEMRUBRIKKER
I mellemrubrikker har jeg valgt, at bruge 
Myriad Pro bold 10 pt med en skydning på 
13 pt.

BASELINE GRID
Min baseline grid er indstillet efter brød-
teksten skydning. Dette gør jeg for, at sikre 
mig, at alle tekster starter samme sted på 
alle sider.

AUTOPAGINA
Jeg bruger masterpages til mine automati-
ske sidetal. Masterpages ligger på et layer 
for sig. Pagina er placeret ved hjælp af In-
sert Special Character – Markers – Current 
Page Number.

TEXTWRAP
Jeg har kun brugt Text Wrap ved citater og 
billeder.

I-TEST
Til at justere brødteksten laver jeg i-testen. 
I-testen justerer i justification – word-spa-
cing. Jeg laver i-testen for, at sikre mig min-
dre floder i min tekst. 

UNICIAL
Jeg har brugt unicial på enkelte få artikler. I 
første anslag knibes der udenfor tekstfeltet 
for, at holde optisk forkant. Der laves blød 
returns på 2. og 3. linje, derefter laves en 
en-space på begge linjer.

TABS
Jeg har arbejdet med tabs i min indholds-
fortegenelse for at holde linje.

PARAGRAPH STYLES
Dette værktøj sørge for, at mine tekster bli-
ver ens. Jeg bruger også mine paragraph 
style til, at lave nested style. Dette gør mit 
arbejde mere effektivt.

CHARACTER STYLES
Jeg bruger Character styles til at lave ne-
sted styles, og til at fremhæve ord.
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