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JW Jyderup Menighed
8-sidet folder til en lokal kampagne
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SPECIFIKATION

Kunde  JW Jyderup Menighed 

Opgave  Folder 

Programmer  Indesign, Photoshop, Illustrator

Format  86,5 mm x 230 mm

Antal sider  8 

Farveprofil   Fogra39 

Billedformater  Jpeg 300 ppi

Bleed    3 mm

KRAV
• God læsbarhed
• Luftigt layout med  

velovervejet ombrydning
• Relevante og sigende billeder
• Fleksible designs til fremtidige 

udgivelser (f.eks. Forside/bagside)

GRUNDLÆGGENDE FORARBEJDE
Tekst er blevet defineret i Paragraph/Character 
styles for at holde en rød tråd i folderen og arbejde 
effektivt. Farverne er defineret i Swatches.  
Grundlinjen er indstillet i Preferences Sprog for 
dokumentet er sat til Dansk. Faste elementer er  
blevet sat op i Masterpages.

Brødteksen holder register, så alle linjer står over-
for hinanden.

Ombrydningen er tjekket for floder og horeunger ved 
at bruge justification i Paragraph style opsætningen til 
at rette tekster.

Aa
Nimbus Sans 
Becker DCon 

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.

LOREM IPSUM?

TEKST OMBRYDNING
Brødtekst har fast for og bagkant og 
holder register for at læseligheden bliver 
god og konsistent. Bullet/faktabokse samt 
titler holder ikke fast for og bagkant eller 
register for at give frihed til at lave et 
udtryksrigt design. 
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Folderens layout er et 2-sidet 
opslag, så med facing pages 
kan jeg rekonstruere layoutet, 
som der kræves i en folder. 
 

Med mange overlappende 
billeder og elementer 
med text wrap, er det 
nødvendigt til tider at 
overskrive styles manuelt.

Teksten inde i faktabokse er stylet,
objektet har indermargen samt text 
wrap og dropshadows der skaber 
dybde i designet.

H&J er en hjælp til at se dårlig 
ordmellemrum eller tekstspaciering.
Gul markering hjælper til at 
orientere hvor der kan være 
potentielle problemer.

Text wrap på en PSD-fil
gør det muligt at køre kontur 
rundt om elementet ved at 
bruge ”Alpha Channel”

ALEXANDER WYBRANDT 

Der er sørget for at 
billeder går udover 
dokument 3mm 
for at sikre at det 
beskæres korrekt 
hos trykker



FILTRER
Nogle af billederne skulle 
danne rød tråd med resten 
af de illustrerede tegninger i 
folderen. Dette blev opnået med 
photoshop filtret ”cutout” samt 
farveredigeren og fritlægning.

WORKFLOW
Når man arbejder med mange 
billeder i et Photoshop dokument,
kan det være en fordel at arbejde 
med ”smart objects” indtil man har 
sit ønskede layout. Derefter kan det 
være en god idé, at  
rasterisere sine smartobjects, for at 
dokumenteret ikke fylder for meget, 
samt at det kan sænke performance 
i photoshop betydeligt.Fremsendt billedmateriale 
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SMART-FILTRER
Gør jeg brug af for at arbejde 
non-destructive. Det sikrer at 
jeg kan gå tilbage til original-
laget uden at være bekymret 
for tabt data.



MASKNING
Fritlægning med Pen-tool.
Det gør at billedet også kan få et 
mere illustrativt look.

Bil og baggrund sepereret,
Maskning på baggrund og  
stroke på bilen for at få 
det illustrative udseende.

PERSPEKTIV
Tilretning af dårligt perspektiv
ved bug af lens correction, 
og brug af liquify tool. Billedet 
er blevet taget af en højere 
person, og derfor kan skuldre 
f.eks. fremstå bredere end i 
virkeligheden.

FRITLÆGNING
Stort arbejde i at fritlægge hår.
Først øger jeg kontrasten 
imellem baggrund og håret så 
meget jeg kan, for at ”select and 
mask” fungerer optimalt. Derefter 
fritlægger jeg krop og ansigt.
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