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Flyers og Foldere til  
Knudsen & Hartmann 

Knudsen & Hartmann gav os til firma at udarbejde en 
ny grafisk profil til dem, det indebar nye: salgsmapper, 
visitkort, nyt webdesign og nyt trykt tekstmateriale i 
form af nye flyers eller foldere. 
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SPECIFIKATION

Kunde  Knudsen & Hartmann

opgave  Foldere og flyers  

programmer  Indesign, Photoshop, Illustrator

Format  A4

Antal sider  22 foldere/flyers  ialt ca. 50s.

Farveprofil   Fogra39 

Billedformater  Jpeg 300 ppi / Png for logo

Bleed   3 mm

Afsender

Knudsen & Hartmann har specialiseret sig i kognitiv- og 
metakognitiv terapi samt hypnoterapi af psykiske lidelser  
hos børn, unge og voksne. 

Modtager

Børn, unge og voksne som lider af psykiske lidelser eller 
coaching til firmaer.

Dokumentet

Folderne skal være et opretstående A4 dobbelsiddet, 
sammensat kompendie. 
Margin er fordelt med 22 mm i toppen,
40,00 mm i bunden og 22 mm i siderne. Jeg gør brug af 
2 spalter til inholdet med et spaltemellemrum på 5 mm.

Krav

• God læsbarhed
• Luftigt layout med velovervejet ombrydning
• Relevante og sigende billeder
• Faste elementer i alle udgivelser

Fonte

Knudsen & Hatmann er ikke et firma der udgiver 
tidsskrifter eller magasiner, men er et firma der skal 
hjælper folk med at skabe nogle trygge rammer i deres 
liv, og skal derfor udtrykke stabilitet og troværdighed.  
Myriad pro regular bruger jeg til brødteksten, da den har 
et stabilt og informativt udtryk i dens snit. Fonten kan 
læses i længere tekster uden at man kan risikere at tabe 
linjen når man læser.  
 
Til Hovedrubrikker og mellumrubrikker bruger jeg fonten 
Open Sans, som er en sans-serif font fra Google, som 
er lavet for at kunne skabe et uniformt udtryk igennem 
Printet og digitalt materiale. Den har et godt ”Bold” skrift-
snit, og kan derfor lave nogle flotte bastante titler, både 
når det er udelukkende versaler, og når det er minuskler 

Grundlæggende forarbejde

 Alt tekst er blevet defineret i Paragraph styles og Cha-
racter styles for at gøre det nemt at lave mange folde-
re med samme opsætning, samt gøre det nemmere at 
lave mere generelle ændringer i løbet af opsætningen. 
Punktopsætnings bullet er sat op i Character styles og 
farverne er defineret i Swatches. 
Grundlinjen er indstillet i Preferences og sprog for do-
kument er sat til Dansk. Faste elementer er blevet sat 
op i Masterpages.

Brødteksen holder register så alle linjer står overfor 
hinanden.

Ombrydningen er tjekket for floder og horeunger ved at 
bruge justification i paragraph style opsætningen til at 
rette tekster, i nogle tilfælde har jeg været inde og spatie-
ret nogle ord eller sætninger for at undgå horeunger.  

Aa
Open sans 

Aa
Myriad Pro

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
lorem ipsum dolor sit amet 
lorem ipsum dolor sit amet -  mellemrubrik

lorem ipsum dolor sit amet

lorem ipsum dolor sit amet

Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder. 
Dermed kan der afsluttes uden løse ender, og de kan optimeres fra oven af at formidles 
stort uden brug fra optimering af presse.
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Brødtekst holder register for 
at læseligheden bliver godt og 
konsistent.  
Overskrifterne holder ikke register, 
så de er lette at rette til, og have 
den rigtige afstand fra brødtekst. 
Dette er gjort fordi hver side har 
et top billede som i designet kan 
være to forskellige dimensioner. 

Margin er sat til 
top: 45 mm 
bund: 40 mm
sider: 22 mm

Der er gjort plads i toppen til et 
topbillede som er på alle siderne.  
I bunden er der et footer element 
som har brug for plads.  
 
Der er gjort plads i sidemargenen 
for at der er plads til at skrive 
kommentarer ned, enten fra 
psykologen til klienten, eller 
mulighed for klient at tage notater 

Til brødteksten har jeg givet  
10 pt, for at den ikke skal ligge og 

kæmpe om opmærksomheden med 
mellemrubrikken, som også er 10 pt. 

Men som derimod er i Bold, og på den 
måde har kan hjælpe med at opdele 

brødtekst og mellemrubrik. 

MELLEMRUBRIK 

OVERSKRIFT 

BRØDTEKST
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Grundlinje bliver sat i preferences 

Jeg ligger margen og spalte 
indstillingerne på masterpagen, for 
at den går igen på alle mine sider i 
dokumentet.

Her opsætter jeg også sidefoden 
som går igennem på alle siderne, 
undtagen forside 

Knudsen & Hartmann ønskede at 
folderen skulle ligge i seperate A4 
sider, eller evt. hæftes sammen. 
Så jeg har sættet dokumenterne 
op så de ikke har facing pages, på 
den måde får jeg ikke problemet 
med overlappende skæremærker 
som hvis det lå i et facing pages 
dokument.  
 

Indstilling af sprog, og korrekt 
opsætning af Citationstegn
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For at lave en punktopsilling som 
ville gå i tråd med mit design, så 

havde jeg brug for en ny farve til mine 
bullets. Der er man nøddtil at lave en 
character style for at kunne definere 

en farve som man derefter kalder inde 
i paragraph stylen.  

Faktabokse er justeret så de passer 
inden for min definerede margen. 
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Færdige  
resultat


