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InDesign Et grundkursus



Hvad lavede vi sidst?
❖ Nyt dokument

❖ Eksisterende dokument

❖ Ændre på setup af dokument

❖ Workspace (arbejdsområde)

❖ Navigation

❖ Tools

❖ Kort introduktion til import af tekst og billeder

Brug 15 min. på at gennemgå ‘lektion 1’ programmet



Hjælpepanelerne

❖ Vises til højre på din skærm

❖ Hvis de ikke ligger fremme kan de findes og tilføjes til 
panelerne under menuen ‘window’

❖ Kan gemmes: Menulinie —> window —> workspace 
—> new workspace

Brug 5 min. på at opsætte dine hjælpepaneler



De vigtigste er
❖ Pages

❖ Layers

❖ Links

❖ Colour

❖ Stroke

❖ Swatches

❖ Gradient

❖ Effects



De vigtigste er
❖ Align

❖ Text Wrap

❖ Transform

❖ Hyperlinks

❖ Character

❖ Paragraph

❖ Paragraph Styles

❖ Character Styles



Pages
❖ Oversigt over dine pages

❖ Omarrangér ved at trække

❖ Hold ALT nede for at kopiere side

❖ Ændre størrelsen på én page

❖ Masterpage

❖ Objekter sat ind her, gælder på alle pages

❖ CTRL + SHFT + venstreklik på masterpage objekt for at redigere i alm page

❖ Panel —> Allow Document Pages to Shuffle (fjern flueben)

❖ Redigering i margins, columns og gutter for hele dokumentet

❖ Sidetal Menulinie —> type —> insert special character —> markers —> current page number

Brug 5 min. på at arrangere et dokument - formål - opsæt (Brochure, plakat, bog andet)



Layers

❖ Markér, gem væk eller lås dine objekter

❖ Organiser i grupper og lag

Brug 10 min. på at indsætte forskellige objekter, organisér i 
grupper, giv dem et navn, skjul, lås og gem væk



Links
❖ Oversigt over dine links

❖ Links bliver linket til en destination/placering

❖ Edit, update link eller relink

❖ Hold øje med gul advarselstrekant (link manipulated) og 
rødt spørgsmålstegn (missing link)

Brug 5 min. på at arbejde med links. edit, update og relink. 
Forsøg bevidst at flytte en fil fra sin destination og se hvad 
der sker



Color
❖ CMYK, RGB eller Gråtoner - Forskel

❖ “Bland” dine egne farver 

❖ Nogle gange ændrer dit color-panel sig til at vi kun 
kan vælge sort/hvid. Ændr’ indstillinger i panelet til 
CMYK

Brug 10 min. på at ‘prøve’ colors



Stroke

❖ Vælg tykkelse på din streg

❖ Afslutning / hjørner

❖ Align stroke

❖ Striblet linie m.m.



Swatches

❖ Gem dine farver eller gradienter

❖ Påfør til fill, stroke eller type (T)

❖ Dobbeltklik på swatch —> dialogvindue “swatch 
options” —> colourmode —> forsk. colourbooks (fx. 
pantone)



Gradient

❖ Træk i sliders

❖ Tilføj flere håndtag ved at klikke imellem 2 
eksisterende

❖ Radial eller linear gradient

❖ Brug evt værktøjet Gradient tool

Brug 10 min. på at udforske gradient


