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InDesign

Et grundkursus

Det sidste
❖

Kontrolpanel —> indstillinger længst til højre

❖

Quick apply (cmd/ctrl+return)

❖

Andre tekstindstillinger

❖

Layout

❖

Fonte

❖

Faste indstillinger

❖

Opgave

❖

Genvejstaster

Kontrolpanel
og quick apply

❖

Hypernation (6, 3, 3, 25)

❖

Justification (75, 100, 125)

❖

Underline/ StrikthroughAdobe

❖

Single-line composer

Andre tekstindstillinger
❖

Spelling: Menulinie —> Edit —> spelling —> check
spelling

❖

Find/change: Menulinie —> Edit —> find/change

❖

Tabs: Menulinie —> Type —> tabs Tabulator
indstilling for størrelsen af et indryk - Husk at
markere al tekst : CTRL+A

Layout
❖

Footnotes: Menulinie —> Type —> document footnote options

❖

Tables: Indsæt en tabel i dit tekstfelt Menulinie —> table —> insert
table. Se kontrolpanelet for at ændre på antal, størrelse, farve osv.

❖

Grids & Guides: Menulinie —> view —> grids & guides —>
show/hide/lock. baselinegrid

❖

view -> grids & guides -> show baselinegrid
1. Fastsæt linieafstanden i din tekst
2. Edit –> preferences –> grids (cmd+k)
3. Sæt increment every til den samme pt størrelse
som linieafstanden.
4. Gå til panelet paragraph –> align to baselinegrid
(panelets nederste højre hjørne)

Fonte

www.fontsquirrel.com & www.dafont.com -Download —>
åben/installer filen/filerne – de burde nu være installeret.

Faste indstillinger
❖

Lav dine indstillinger på fx swatches, stroke, character, adv. tekstindstillinger før du åbner et nyt dokument

❖

At gemme - Menulinie —> file —> save CTRL + S

❖

Menulinie —> file —> save as CTRL + SHFT + S

❖

.INDD - almindelig Indesignfil

❖

.IDML (InDesign Markup) - Kan åbnes af ældre versioner af InDesign

Package
❖

Menulinie —> File —> package - bruges til at skabe en folder, som indeholder dokumentet samt alle dens
links og de fonte som er blevet brugt.

At eksportere
❖

.JPeG - Komprimerer billedet og formindsker kvaliteten. Godt til deling på nettet. Dårligt til tryk

❖

.PNG - Siden bliver tranparent/gennemsigtig, så kun indhold står frem.

❖

.PDF (Print) -Adobe PDF presets: Press Quality - til filer der skal trykkes

❖

Smallest File Size - til fx korrektur eller til udgivelse på nettet (sæt evt flueben i general —> include —>
hyperlinks)

Opgave
Sæt artiklen op, gerne som et magasin. Se næste slide.
(lånt fra http://www.tv2lorry.dk/artikel/282248
Noma-kok skal lære danskerne om vild mad
Med 8,5 millioner kroner fra Nordea-fonden i ryggen skal stjernekokken Rene Redzepis organisation MAD
starte kurser, der skal lære danskerne at lave mad af råvarer, der vokser vildt i naturen.
Da organisationen er non-profit bliver alle kurserne gratis for de mad- eller naturelskere, der ønsker at deltage.
- Hos MAD har vi længe arbejdet på at formidle nogle af restaurant Nomas kulinariske idéer til et større
publikum, og det her er resultatet af det, siger Rene Redzepi i en pressemeddelelse.
- En af grundstenene i køkkenet på vores restaurant er råvarer fra den vilde natur, og disse store
smagsoplevelser vil vi gerne dele med hele Danmark.
Projektet har i høj grad sigtekornet rettet imod børn og unge. Derfor bliver en del af kurserne rettet specifikt
mod folkeskolen.
- Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi - og især vores børn - lærer og oplever, hvad der er spiseligt i naturen.
Det giver os en helt reel forståelse af, hvordan vi er en del af et større økosystem, siger Rene Redzepi.
- Når vi igennem et bæredygtigt forbrug af naturen lærer, hvordan vi skal behandle den, så er det lettere for os
at forstå vores afhængighed af den. Det ser jeg som en af de vigtigste erkendelser, hvis vi skal gøre vores vaner
grønnere.
Kokken, der nu vil med danskerne i naturen, blev en kulinarisk stjerne, i takt med at restauranten Noma, hvor
han var chefkok, steg i graderne hos de internationale madanmeldere.
Noma blev kåret til verdens bedste restaurant i 2010, 2011, 2012 og 2014, og Rene Redzepi blev kåret af Time
Magazine til en af verdens 100 mest indflydelsesrige personer i 2012.

Opgave
Sæt artiklen op, gerne som et magasin
Format:
145 mm bred
225 mm høj
facing pages
3 sider
s 2 er til overskrift + evt form/billede
s 3 til tekst og diverse indhold

Indsæt
Mindst 2 billeder - gerne med billedtekst
Brug textwrap
En form (cirkel, stjerne, hjerte...)
Lav evt formen som et anchored object

Der skal typograferes:
Overskrift - Giv den evt en eﬀect
Rubrik
Brødtekst
Fakta ... i en boks for sig. Brug rectangle
tool, og giv den runde hjørner.
Brug mindst 2 forskellig fonte - brug evt
en font til overskriften du har
downloaded fra dafont.com.
Sæt teksten op i kolonner
Brug farver - husk at lave dem som
Swatches!
Lav Styles til de forskellige formater

Marginer :
15mm (25mm bund)
Bleed:
1p0 = 4,233
Masterpage
lav sidetal (evt. designe dem)
Hyperlink
indsæt et link til en hjemmeside
Export
Pdf (husk include hyperlink)
Husk at holde styr på tingene i
dine layers

