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OPRETTELSE AF DOKUMENT
Format: A4 Portræt (210 x 297 mm)
Antal sider: 8
Facing pages
Bleed: 3 mm

MASTERPAGES OG PAGINA
Gennemgående elementer indsættes på mine 
Master pages - her bruges logo og pagina.

Disse er sat op, så de altid holder venstre/højre 
kant med margin i pågældende side (Pic 2).

BASELINE GRID
For at sikre at min tekst holder register, la-
ver jeg et grundlinjenet (Baseline Grid). Det-
te startes hvor jeg vil have, at min brødtekst 
skal starte. Jeg har valgt at, den skal starte ved 
margin i toppen.

Afstanden mellem linjerne i grundlinjenettet 
indstilles til at være den samme som skyd- 
ningen på min brødtekst (Pic 3).

FONTVALG
Virksomhedes Office font Myriad Pro bruges.
Myriad Pro er en sans-serif font med et 
stort udvalg af forskellige vægte. Min brød- 
tekst med denne font er sat til størrelse 11/14.

MELLEMRUBRIK
Font: Myriad Pro Bold - 12/15 pt.
Jeg har lavet denne større og tykkere end 
brødteksten for at skabe balance og kontrast.
Mine udregninger ser således ud:

Skydning brødtekst = 14 pt
Skydning mellemrubrik = 15 pt

1 linje: (14 x 2 = 28) - 15 = 13
Space before: 10 pt
Space after: 3 pt
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PARAGRAPH STYLES
Al tekst er opsat via Paragraph Styles.
Dette gøres for at:

• Kunne ændre font, farver mm. hurtigt
• Automatisere evt. brug af Next Style

CHARACTER STYLES
• Nem måde at ændre enkelte skriftsnit til 
f.eks. bold eller italic.

DEN GODE LINJELÆNGDE
For at gøre dokumentet let læseligt, har jeg 
valgt at lave teksten i to spalter for at holde 
en fornuftig linjelængde. Denne er i gennem-
snit på 54 enheder, hvilket er indenfor den 
gode linjelængde, som ligger fra 50-55 en-
heder. Er linjelængden over 65 enheder, kan 
teksten blive vanskelig at læse.

FIND/ERSTAT
Jeg har brugt denne funktion for at tjekke min 
tekst inden korrekturlæsning (Pic 4) for bl.a.:

• Dobbelt ordmellemrum
• Mellemrum før millimeter (mm)
• Erstatning af ordet ”fiksér” til ”fastgør”

PREFLIGHT
I dette dokument har jeg lavet en Preflight-pro-
fil som gør, at jeg hurtigt kan finde diverse fejl, 
som jeg sætter regler for - heriblandt (Pic 5):

• Overset tekst
• Style override på Paragraph Styles
• Missing Font eller Glyph
• For lav opløsning på billeder
• Overprinting
• Blanke sider
• Skjult indhold udenfor siderne
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