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Typografi og Ombrydning

Der er gjort brug af 8-dels metoden for at skabe opti-
male marginforhold.1 Linjelængden er ca. 54 anslag, 
som ligger inden for den gode læselængde.2

Der er omløbende tekst samt gjort brug af et baseli-
ne grid, som er tilrettet efter margin.1

Der er plads til teksten og der er derfor brugt mel-
lemslag fremfor indryk.1
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Derudover er der oprettet relevante paragraph sty-
les med relevant navngivning og rækkefølge, dette 
er med til at skabe overblik i arbejdsdokumentet.3

Brødteksten er 11/13, med hensyn til alle aldre.4

Farveskift i rubrikkerne er oprettet med nested sty-
les, på den måde skal jeg ikke manuelt ind og tilføje 
farven hver gang.5
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Grafik og Billedbehandling

For at skabe en folder med liv i har jeg gjort brug af 
fritlagte hunde på forskellige måder.

Forsiden er gjort levende med en out-of-the-box ef-
fekt for at skabe opmærksomhed og få folk til at tage 
et eksemplar.1
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Derudover er der fritlagt hunde vha. channels samt 
efterfølgende finjustering. Billederne er selvfølgelig 
blevet sat ind som en photoshop fil og anvender alfa 
kanalen til text wrap.2

Hunden med græsbaggrund er skabt af to billeder. 
Hunden er fritlagt og græsset er indsat bag hunden 
i indesign, det giver mulighed for at finjustere det i 
forhold til designet.3
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Grafik Design

Den grafiske linje i folderen tager udgangspunkt 
i hunden og dens farver og udtryk. Farverne #ffffff 
(hvid), #a9603d (brun) og #201310 (Mørkebrun/næ-
sten sort) er direkte taget fra tri-color versionen.
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De organiske former har hentet inspiration fra hun-
denes pels, pletter og poter. Det er ikke blot grafik-
ken på siderne, men også alle rubrikkerne, som har 
fået en font, der fremstår med mere organiske for-
mer end selve brødteksten.

Da det handler om hunde, må folderen også gerne 
fremstå legende. Det er en skæv og sjov hund og det 
skal folderen også indikere til læseren. På den måde 
får man en mere fyldestgørende oplevelse af indhol-
det og dens hovedrolle, hunden.


