
ALEXANDER WYBRANDT 

TYPOGRAFI & 
OMBRYDNING
ALEXANDER WYBRANDT    WYBRANDT.COM  



ALEXANDER WYBRANDT 

Ud og Se: Moby 
Dette er en fiktiv opgave som jeg har lavet.  
Et udkast til den næste artikel omkring moby i  
Ud og Se’s næste nr.
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SPECIFIKATION

Kunde  DSB - Ud og Se

opgave  Artikel til næste nr. 

programmer  Indesign, Photoshop, Illustrator

Format  210 mm x 275 mm

Antal sider  8 

Farveprofil   Fogra39 

Billedformater  Jpeg 300 ppi

Bleed   3 mm

Afsender

DSB er en offentlig virksomhed, der driver persontrafik på 
statens jernbanenet i danmark 

Modtager

Alle danskere i landet. Så det er alt fra børn til voksne.

Dokumentet

Artiklen skal passe ind i målene 210 mm x 275 mm 
Margin er fordelt med 12 mm i toppen,
24 mm i bunden og 12 mm i siderne. Jeg gør brug af 3 
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

Ud og Se er et magasin som skal være let at læse, uden 
at man mister sin læserytme.  
Times new roman regular bruger jeg til brødteksten, da 
den har et snit som er let for øjet at læse hurtigt. Fonten 
kan læses i længere tekster uden at man kan risikere 
at tabe linjen når man læser pga brug af fødderne på 
fonten.  
 
Til Citater og mellumrubrikker bruger jeg fonten Myriad 
pro, 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 flere artikler 
med samme opsætning, samt gøre det nemmere at 
lave mere generelle ændringer i løbet af opsætningen. 
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
Myriad Pro

Aa
Franklin gothic 
demi italic

Aa
Times new 
roman

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 og citater holder 
ikke register, så de er lette at rette 
til, og have den rigtige afstand fra 
brødtekst. 

Margin er sat til 
top: 12 mm 
bund: 24 mm
sider: 12 mm

Der er gjordt plads i bunden til 
sidetal og grafik 

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

kæmpe om opmærksomheden med 
mellemrubrikken, som også er 9 pt. 

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

brødtekst og mellemrubrik.
Skiftet fra en Serif font til en 

Sans-serif font, gør også at det er 
lettere at skelne imellem hvad der er 

mellemrubrik og hvad der er brødtekst 

MELLEMRUBRIK 

CITAT

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 
med side antal + grafik.  
Disse bliver slettet fra forside og 
bagside 

Ud og Se’s layout er en magasin 
opstilling, så med facing pages kan 
jeg rekonstruere layoutet som der 
kræves i et magasin  
 

Indstilling af sprog, og korrekt 
opsætning af Citationstegn
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For at lave et citat 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.  

Citater har fået et ekstra mellemrum 
imellem spalterne for at få et look som 
fremkommer lidt skævt og på den 
måde skaber lidt kontrast i opstillingen
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Færdige  
resultat


