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Opgaveeskrivelse
Opgaven er at lave et produktmagasin for VERMUND 
designmøbelfabrikanten, der skal vise et udvalg af deres 
produkter, samt inspirere til indretning med dem. 

Målgruppe
Produktbladet skal være til stede hos forhandlere, hvor 
kunder skal inspireres til køb og indretning. Målgruppen 
er typisk privatkunder (25-45 år) og erhverskunder så 
som arkitekter og diverse virksomheder.

Opsætning
Dokumentet er sat op med 24 sider i et kvadratisk 
format, med samme bredde som A4 (210mm) og med  
3mm bleed. Der er sat en margin med 10mm til top, 
bund og yderkant og 16mm til inderkant.

Typografi
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Layout
Layoutet er løst sat op efter et 2-grid, hvor 
layoutet primært bliver delt på midten, for at 
give balance mellem detaljerigt billedmateriale 
og fyldestgørende tekst, samt mulighed for 
skiftende layout i dokumentet.

Master page
Master pages bliver brugt i forbindelse med 
paginering og grid.

Paragraph, character og object styles
Der er brugt 6 paragraph styles og 7 character 
styles, samt GREP og nested styles til styling 
og fremhævning af produktnavne.

Brødtekst 
Brødteksten er sat op med fast for og bag-
kant, hvor den følger grundlinjenettet med en 
skydning på 13. For at sikre en optimal spacing 
er ‘HJ violations’ slået til, hvor justification og 
orddeling er tilpasset i styles. 

Mellemrubrik
Afstand på mellemrubrik er udregnet således: 
13pt+13pt-14pt=12pt = 8pt før og 4pt efter

Indholdsfortegnelse:
Kolumnetitler hentes og der tilføjes tal. Table of 
content paragraph style er tilføjet for at styre 
tabs-længde.

Typografi og ombrydning



9

Fritlægning/masker
For at skabe dynamik og for at gøre de meget 
stillestående objekter mere levende er yderele-
menter fra nogle billeder blevet fritlagt, hvilket 
giver det en slags 3D effekt.

Retouchering
I fritlægningen af designeren, er der brugt clone 
stamp tool og clone source til at skabe de man-
glende detaljer af skuldrene.

Grafisk billedbehandling
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Vermund Produktkatalog - Billedbehandling

Fritlægning
Billedet af stolen på stranden er fritlagt med 
pen tool og tilpasset med select and mask og 
brush tool.

Røg blev tilføjet over skorstenen, ved brug af 
screen blending mode og en gradient blur. 

Blending/Sammenkopiering
Dydbeskarphed tilføjet med blur gallery og 
field blur, for yderligere at hjælpe med blendin-
gen af stolen. 
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