Dittokan’s grafiske tjekliste – for levering af trykmateriale
Beskæring

Billeder / Illustrationer

Farver

Billeder, der går til beskæring, skal være
trukket ud over formatet. Der SKAL være 1 mm.
beskæring hele vejen rundt, feks. en label i format
100 x 50 mm , så skal den færdige PDF fil være
2 mm
sikkerheds102 x 52 mm, (inkl. beskæring).

Billeder og andre elementer skal være i korrekt
farverum (CMYK).
Billeder skal være i høj nok opløsning til tryksagsproduktion. Illustrationer til storformat skal være i
Vector grafik.

Alle farver i 4-farve tryksager skal
separeres i CMYK. Husk også billeder
skal konverteres til CMYK.

Trykmetode

HUSK: Du kan ikke sammenligne
farven på din skærm med farven på
print eller tryk.

afstand

Bleed/
Beskæring

1 mm

Undgå tekst og væsentlige illustrationer på de yderste
2 mm på etiketten hele vejen rundt, pga. beskæringen.

Etikettryk

Antal ppi
300

HUSK: Alt tekst, som er sort,
skal være 100% sort og ikke 4
farvet.
Stregkoder skal også laves i
100% sort.
Se billedet til højre som anvisning for
hvordan du sætter farven til 100%.

Programmer

RGB/CMYK

Oplys gerne hvilket program, der er anvendt og hvilken version.
Brug ikke Illustrator eller Photoshop til en ombrydningsopgave.

Det er vigtigt at dit dokument arbejder med CMYK og ikke RGB.
Du kan tjekke dette i dit dokuments titel, som vist herunder.

Microsoft Office har ikke en grafisk programflade, og egner sig generelt ikke til grafisk
produktion.

Id

Ai

Ps

W

Hvilke programmer til hvad?

Id

Layout-design og printopgaver. F.eks. magasiner, visitkort, flyers, storformat
osv. InDesign er designet til primært tekstombrydning og til at samle og forene
elementer fra Illustrator og Photoshop.

Ai

Her laver du vektorgrafik. Vektorbaserede illustrationer kan skaleres op og ned
og mister ikke deres opløsning. Det vil sige, du kan gøre dem meget store eller
meget små, og de vil stadig være skarpe i udseendet. Det er derfor, man bruger
Illustrator til at lave bl.a. logoer og illustrationer i.

Ps

I Photoshop arbejder man i pixels. Photoshop er opfundet til redigering af
fotografier, og det er derfor også eminent til det formål. Men programmet har
udviklet sig, og i dag laver man både billedredigering, grafik til websites og
webannoncer i Photoshop.

OBS: Word, PowerPoint og Excel genererer alle
RGB-farver, og de kan IKKE bruges til at generere
trykklare pdf-filer.

RGB

CMYK

Tjek næste side for mere info omkring
eksportering af PDF filer til tryk

