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TYPOGRAFI
INTRO: 

Lavet til en Fasttrack side til BK Connect. Den 
er lavet som udgangspunkt i forhold til de gamle 
fasttrack sider.



TYPOGRAFI
DREAMWEAVER - BK CONNECT FASTTRACK 
BUILD

Designet på siden var allerede lavet på de forige  
fasttrack sidder, så dem har jeg brigt som min egen 
form for Wireframe til at designe denne side, og jeg 
havde modtaget et Worddokument med hvordan 
siden nogenlunde skulle se ud.

1 Jeg startede med at opdele siden i de Sections 
og Div´er som jeg viste der skulle være. Det gav 

et bedre overblik over hvor de forskellige elementer 
skulle være henne.

2 I min CSS har jeg været inde og definere  
Fonten og Font Størrelsen. Fonten som jeg har 

brugt er SinewsSansPro, som vi bruger på hele siden 
i forskellige Styles. 

3 Selve siden er lavet så alting er Midtercentreret og  
indholdet har fået en Maxbredde i forhold til selve 

siden størrelse. Siden er opbygget således at den er 
Responsiv til en hvis grad. Kunden ønskede at den 
kun var responsiv ned til Ipad størrelse.

4 Siden er en Enkelt Side så der er ikke meget at 
kunne udforske, eller blive forvirret over. Der er  

nogle forskellige emner på siden, som bliver adskilt af 
forskellige Baggrundsfarver, en tydeligt Header og 
oftes en Underrubrik.

5 Selve siden, Css´en, Fonten og Images  
(content) er lagt struturet så andre ville kunne  

arbejde videre på den i tilfælde af at jeg ikke selv var 
i stand til det.

6 Inde i koden har jeg også skrevet nogle Kom-
mentare, så alting var mere overskueligt. Med  

opdeling af selve koden kan man bedre finde rundt i 
hvad der nemt kan blive et maridt for en nytilkommen.
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GRAFISK DESIGN
INTRO: 

Lavet til en Fasttrack side til BK Connect. Den 
er lavet som udgangspunkt i forhold til de gamle 
fasttrack sider.



GRAFISK DESIGN
DREAMWEAVER - BK CONNECT FASTTRACK 
BUILD

Med udgangspunkt I kernefagligheden fra før. Her 
vil jeg fortælle mere om hvordan jeg nåede selve  
resultatet og opfyldte kundens ønsker.

1 For at fremhæve selve udbyderen så har jeg 
brugt nogle af deres Farver. Den orange er en af  

deres Primære farver, og den grønne er en af deres 
Sekundære. Ved brug af disse farver skaber man en 
forbindelse mellem flere af deres produkter. Fonten 
er også den samme de bruger til alle deres produkter.

2 Selve billederne er screenshots fra selve BK 
Connect (72ppi), som skal give kunden en  

bedre forståelse af hvad opdatering handler om. Uden  
billeder eller illustrationer kan det være svært 
at forstå hvad der er opdateret. Igen gjort for  
brugervenlighedensskyld.

3 Som på en hver side så har man det vigtigeste 
først. I Dette tilfælde så et Fix af de felj der  

eventuelt har været. Lavet i en Table for at skabe et bedre  
overblik over alle de Isssues der nu engang var.

4 Det endelig resultat blev en enkeltside som 
der bliver Linket til gennem selve Softwaren. 

Siden er rummelig, overskuelig og simpel. Ligesom  
kunden ville have det. De mange baggrundskift og de  
forskellige tabels var ikke noget de ville have i 
starten, men efter at have set hvordan det funge-
rede, blev vi enige at have dem på siden alligevel. 
Nede i bunden har vi også en Footer med diverse  
kontaktinformationer til selve udbyderen. 

SECONDARY ICE:

RGB: 178 / 199 / 191

HEX: #B2C7BF

Orange:

RGB: 213 / 121 / 31

HEX: #D5791F
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GRAFISK PRODUKTIONS-
FORSTÅELSE
INTRO: 

Kusmi projektet fra specialfag emballage, 
som jeg tog på SDE i Odense. Dette var mit  
slutprojekt som jeg bestod med. Selve projektet 
skulle være inovatitvt og miljøvenligt.



GRAFISK PRODUKTIONS-
FORSTÅELSE
INDESIGN - KUSMI TEA

Jeg har taget udgangspunkt i deres nuværende  
produkter. Jeg har valgt at gøre det billigere for 
producenten, bedre for miljøet og brugervenligt 
for brugeren.

1 Der var mange problemstillinger jeg 
kunne arbejde med. Jeg har valgt de tre  

vigtigeste ting.

A Ikke miljøvenlig matriale / bedre muligheder
B Dyr at transportere
C Ikke brugervenlig

2 Inden jeg gik i gang skulle jeg finde ud af 
hvilket papir/karton som det skulle printes 

på. Jeg valgte Arktika, som er FSC mærket. 
Anbefalet raster op til 80 l/cm (200 lpi). Offset 
farver er bedst til denne slags papir og hermed 
kan man sige at det har en høj Bulk ( let og tykt).

3 Til diverse billeder som der bliver brugt på 
produktet, så er farveprofilen CMYK og PPI 

på 300, selvom papiret kan klare 400.

4 Selve Stansnigen har sin egen Bleed lavet 
på 3mm fra kanten af til Baggrundsfarven, 

mønstre og diverse billeder, fungerende ligesom 
en almindelig Bleed i et Indesign dokument. 
Der vil også være en Udstandsning i låget af  
kassen med folio hen over hvor man har 
mulighed for at se produktet.

5 Til denne stans har jeg valgt at bruge  
Overprint da det skaber det bedste resultat 

for dette produkt, eftersom at der er så meget 
farve på æsken. 
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BILLEDBEHANDLING
INTRO: 

Lavet i forlængelse med Kusmi Projektet. Selve 
billedet er lavet af ud fra en video på youtube, 
dog med mit eget præg på det.



BILLEDBEHANDLING
PHOTOSHOP - ELEPHANT

Ideen startede da jeg syntes at der manglede 
noget farve til selve emballagen rundt om  
teemballagen. 

1 Jeg startede med baggrunden. Himlen blev 
lagt ind og fik en Gradient på sin Mask  

så skyerne neddenunder kunne blende fint  
ind i med himlen. Efter det har jeg lagt en  
Color Balance og en Curve på, med nogle 
småjusteringer i maksen.

2 Bag efter har jeg fritlagt isbjerget med Quick 
Selection Tool. Herefter er de blevet lagt ind 

i billedet med en mask på, hvori at jeg har med 
Pencil Tool ”fjernet” bunden af bjerget i masken 
for at få den til at blende ind med skyerne, og 
derefter rette til med skygge og lys. Elefanten, 
træet og trætoppen fik samme tur.

3 Træets rødder er lavet med Smudge Tool. 
Efterfølgende har de fået en omgang Noise 

for sat skabe fornemmelsen af rødder. En masse 
lys og skygge med Dodge og Burn Tool.

4 Fuglene er lavet med en Brush, som jeg har 
download til formålet. Lianerne er også lavet 

med Pencil Tool. Farvet og rette til. Sneen er 
også bare Pencil Tool med farven hvid.

5 Til sidst har hele billedet fået lidt Color Bal-
ance og Curves til finjusteringer, og lidt lys 

orange farve til at give det kolde billed lidt farve 
og en masse skygge rundt kanten for at skabe 
et fokus på elefanten. Lavet med Pencil Tool.

6 På selve emballaggen har jeg skuet ned for 
Opacitien på billedet da der skal være tekst 

hen over den.
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GRAFIK
INTRO: 

Lavet i forlængelse med Kusmi Projektet. Selve 
stansen er lavet ud fra et andet projekt af.  
Mønsteret er taget ud fra en tebeholder og 
med Magic Wand Tool, klippet ud og åbnet i  
Illustrator.



GRAFIK
ILLUSTRATOR - STANS

Emballagen rundt om er lavet på samme møde, 
så derfor bliver den ikke vidst her.

1 Jeg startede med at skitsere kassen.  
Bagefter klippet ud og prøvet af inden 

den blev digital. I Illustrator lavede jeg et  
Gridsystem på 10/5 og slog Snap to Grid til.

2 Efterfølgende blev der lavet kasser i de 
forskellige størrelser med Rectangle Tool 

og rettet til med pen tool. Dette blev lavet i et 
lag for sig selv.

3 Laget blev låst og jeg lavede et nyt lag 
ovenpå hvor jeg med Pen Tool tegnede 

kanten op. Indeni hvor jeg vidste hvor der skulle 
foldes, tegnede jeg med en Dashed Line.

4 Til sidst lavede jeg en Offset Path på 
3mm hvor der er plads til at billedere og  

farver kan ligge op af. Ligesom en bleed i et  
Indesign dokument.

ILLUSTRATOR – MØNSTRE

1 Åben fra Photoshop af. For at gå fra pixel 
til vector skal men igennem en række ting

2 Når den er åbnet så skal man i topbaren 
klikke på pilen ved siden af Image Trace, 

og så vælge Silhuette. Når det så er gjort så 
skal man vælge Expand. Svære er det ikke.

3 Derfra kan man gøre hvad man vil med 
vectorfilen. Jeg farvede den i en guldfarve 

så den passede til den røde boks.
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