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SÅDAN DUFTER MIN DRØMMEKVINDE, DET HAR JEG LÆRT, RASKE PENGE, CLAUS
JUNI 2016 BEHIM 1
HOLM, MÅNEDENS BABE, TEAM TVILLING, LAKRIDSKONGEN OG MEGET MEGET MERE!

OPGAVEBESKRIVELSE (FIKTIV)
Til dette magasin har jeg samlet en lang række interviews, tekster
og billeder. Mine tanker og ideér er gået på at udvikle et mandemagasin til hverddagsmanden.
SPECIFIKATIONER
Kunde: BEHIM
Opgave: Design, layout og opsætning af magasinet
Programmer: InDesign, Photoshop og Illustator
Farverum: CMYK (RGB workflow)
Format: 210 x 280 mm.
Bleed: 3 mm.
Tryk: Digital print
MÅLGRUPPE
Aldersmæssigt er målgruppen ved de 16-40 årige af mandelige
læsere.
IDÉGENERERING
Jeg starter arbejdsprocessen med at udarbejde et mindmap. Igennem denne forsøger jeg at spore mig ind på, hvad mit magasin
skal indholde. Efterfølgende laver jeg research på nettet og andre
blade for at finde inspiration til opsætning og fonte.
OPRETTELSE AF DOKUMENT
Format: 210 x 280 mm.
Antal sider: 28 + 4
Opsætning: Facing Pages
Bleed: 3 mm bleed til beskæring
MARGINFORHOLD
Top: 32,33 mm.
Bottom: 21,77 mm.
Inside: 15 mm.
Outside: 20 mm.

24-dels metoden: 210/24=8,75
Top: 3x8,75=26,25 mm.
Bottom: 5x8,75=43,75 mm.
Inside: 2x8,75=17,5 mm.
Outside: 4x8,75=35 mm.

Min margin er udregnet med udgangspunkt i 24-dels metoden. Men jeg har ændret i forholdene, så de passer bedre til mit
design.
SPALTE / 6 GRID
Jeg vælger at arbejde ud fra et 6-grid med 5mm gutter i midten.
Jeg har valgt at arbejde med 6, da det både kan deles op i 2, 3, 4
og 6 dele, hvilket giver mig friere tøjler, når jeg sætter magasinet
op. Jeg indsætter mit grid med Create Guides indstillingerne.

MASTERPAGES OG PAGINA
Jeg laver en A- og en B-Master til henholdsvis positiv og negativ
paginering. Jeg bruger Current Page Number til at automatisere
pagina. Med automatisk pagina får jeg den korrekte paginering
på alle mine sider.
Jeg indsætter en kolummmetitel sammen med min pagina på
min masterpages, for at sikre mig at den er på alle sider.
BASELINE GRID
For at sikre at min tekst holder register, laver jeg et baseline grid
(grundlinjenet). Jeg indstiller mit baseline grid efter brødtekstens
skydning, og sætter det til at starte i topmargin (topmargin +
brødtekstens x-højde(1,53)). Dette gør, at alle tekster starter samme sted på alle sider.
FONTVALG (BRØDTEKST)
Myriad Pro regular 9/12: Myriad Pro er en sans-serif, som har
nogle åbne former og gode proportioner. Dens x-højde gør at
den både er behagelig og letlæselig.
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. Jeg har
indryk med 9pt.
FONTVALG (RUBRIKKER)
Rockwell: Rockwell er en såkaldt slab-serif font. Fonten er karakteristisk ved tykke, blok-agtige seriffer. Slab-serif fontene er popular, da det er en iøjnefaldende fonte til rubrikker til fx. artikler,
reklamer og plakater. Rockwell skaber kontrast til de rene linjer,
som Myriad Pro står for i brødteksten.
Bebas Neue: Bebas Neue er også en sans-serif (grotesk) fonten,
som findes i forskellige varianter. Den har meget velkendte rene
linjer og kvadratiske former.
Gotham: Gotham er en sans-serif (grotesk) og har nogen gode
runde former.
Bauer Bodoni: Bauer Bodoni er en meget brugt antikvaskrift, der
udtrykker stil og finesse. Den er meget elegant i sit udtryk.
FONTVALG (RUBRIKKER OPSKRIFTER)
Jeg har valgt, at opskrift rubrikkerne i magasinet skal være varierende alt efter indhold og stemning. Det giver et nuanceret, unikt
og spændende layout.
RUBRIKKER - OPTICAL
Alle mine rubrikker er sat til optical, som juster knibning/spatiering af mine rubrikker automatisk.
I-TESTEN
Min brødtekst er sat til left-justify. Jeg bruger i-testen til at finde
det korrekte ordmellemrum. Jeg retter i ”Desired” under ”Justification” indtil de to i’er står under hinanden. Jeg laver i-testen for, at
mindske eventuelle floder.
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PARAGRAPH STYLES
Jeg bruger Paragraph Styles til mine rubikker og brødtekst osv.
Paragraph Styles sikrer mig, at samtlige tekster bliver ens og det
effektivisere mit arbejde. Jeg bruger også mine Paragraph Styles
til bl.a. at lave Next Styles.
CHARACTER STYLES
Jeg bruger Character Styles til magasinets fremhævelser, Nested
Styles osv. Det er en nem og hurtig måde af ændre fonten til f.eks.
bold eller italic.
OBJECT STYLES
Jeg gør brug af Object Styles til de objekter, som er gengangere i
løbet af magasinet. F.eks. CD-anbefaling, med deres stroke.
NESTED STYLES OG NEXT STYLES
Med Nested Styles og Next Styles kan man kombinere styles og
derved automatisere sin process. Jeg har brugt nested Nested
Styles og Next Styles flere steder i magasiner. F.eks. til koncert
kalenderen.
MELLEMRUBRIKKER
Myriad Pro Bold: 10/13 pt.
Jeg har udregnet mellemrubrikker til både 1 og 2 linjer.:
Skydning brødtekst = 12 pt, Skydning mellemrubrik 13 pt
1 linje: (12 x 2 = 24) - 13 = 11 Space before: 8 pt (2,822 mm)
Space after: 3 pt (1,058 mm)
2 linjer: (12 x 3 = 36) - 26 = 10 Space before: 7 pt (2,469 mm)
Space after: 3 pt (1,058 mm)
Hvis vi så tager udgangspunkt i reglen om, at der ca. skal være 2/3
luft over og 1/3 under en mellemrubrik, så har jeg valgt at fordele
3 pt under og resten af luften over.
MANCHET
Jeg har valgt at lave manchetter som indledning til forskellige
artikler i magasinet. Manchetten adskiller sig lidt fra brødteksten,
ved at være bold. Font, størrelse og skydning er det samme som
min brødteksten.
GENERERING AF QR-KODER
Med InDesigns ”Generate QR Code” funktion har jeg genereret en
QR code der henviser til hjemmesiden.

TEXT WRAP
Jeg gør brug af Text Wrap flere steder for at bryde de skarpe og
stramme linjer. Text wrap giver et mere levende indhold.
Jeg fritlægger f.eks. mine billeder i photoshop og kan derefter
bruge Largest Arena med Detect Edges.
TABS
For at få et overskueligt look på opskrifterne, har jeg valgt at bruge tabs, for at holde kant med de efterfølgende linjer.
TABEL
Jeg indsætter en tabel med information omkring de højtaler der
er blevet testet af magasinet. Jeg styler min tabel ved, f.eks. at
skifte farve i hver anden række.
UNICIAL
Jeg bruger unicial. Jeg laver et blankt anslag før unicialet, og
kniber derefter udenfor tekstfeltet for at holde optisk forkant. Der
laves bløde returns på 2. og 3. linje for at holde linjerne adskilt fra
unicialet. Der indsættes en en-space.
CITAT
For at bryde teksten forskellige steder har jeg valgt, at lavet et
citat, enten i teksten eller som et grafisk element.
BILLEDEFFEKT MED OUTLINES
Jeg laver en ”Create Outlines” på min rubrik. Rubrikken bliver
konverteret, hvorefter jeg kan indsætte et billede.
ANCHORED OBJECT
Jeg har brugt anchored object, for at sikre at min tekst og billeder
altid holder samme placering i forhold til hinanden.
LAYERS
Jeg har arbejdet med layers, for at gøre det nemmere, at holde
styr på, hvilke elementer der skal indeles i hvilke grupper. Det giver mig et bedre overblik, om hvad der er tekst, billeder, osv.
FIND/ERSTAT
Jeg har brugt find/erstat til bl.a. at tjekke for:
• Dobbelt ordmellemrum
• citationstegn
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