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prodUKT & mÅLgrUppE
i samarbejde med virksomheden Euro poultry, har jeg 
udarbejdet et magasin, som skal henvende sig til mål- 
gruppen unge og børnefamilier i alderen 18-30 år. det 
er et magasin, som skal skabe opmærksomhed på bbQ 
Wing’its nye produktserie, og de muligheder der er for 
tilberedning med grill. fra virksomhedens side, har det 
været vigtigt at magasinet skiller sig ud, fra konkurren-
terne på markedet, ved et moderne udtryk der bryder 
rammerne og appellere til målgruppen.

formaT
•	 antal sider – 24 sider inkl. for- og bagside
•	 format – 210 mm x 210 mm med 3 mm bleed
•	 farveprofil – iSo coated v2 (330%)
•	 papir – 170 g multidesign bestrøget papir

maSTEr & margin
for at lette arbejdsprocessen, har jeg valgt at arbejde 
med masters, i forhold til margin og pagina. den valgte 
margin til magasinet, bryder de traditionelle rammer, da 
både indre, ydre og bund margin har samme størrelse på 
25 mm og en top margin på 20 mm. disse forholdsvise 
store margins giver mere luft til layoutet, og skaber en 
bedre læsevenlighed.

pagina
pagina er indsat på masterpages, da de derved auto-
matisk indsættes på de underlæggende sider. pagina er 
tilføjet en paragraph style med font og størrelse.

grUndLinjEnET
grundlinjenet er baseret på brødtekstens linjeafstand i 
dokumentet. da jeg gør brug af en skydning på 13 pt, er 
det den linjeafstand jeg indstiller grundlinjenettet med 
under præferencer og hjælpelinjer. Ved at bruge grund-
linjenet, er jeg sikker på, at teksten holder register, når 
jeg bruger spalter. det sikrer også at teksten bliver pla-
ceret ensartet med samme skydning på alle sider.

LayErS
for at have kontrol med alt indhold i magasinet, har lay-
ers været vigtigt. masters, billeder, tekst, logo m.m. har 
hver især fået et individuelt lag. Herved kan jeg oprette 
og redigere bestemte objekter, uden det påvirker andet 
i dokumentet.

Typografi
brødTEKST – newjunemedium str. 9/13 pt med ju-
steret sats. det giver en god læsbarhed, fordi linjerne 
på den måde hverken flyder sammen eller har for stor 
skydning. brødteksten er låst til grundlinjenet, og holder 
dermed register.

oVErSKrifT – Schkorycza bliver brugt til overskrifter/ 
display typografi, med varierende punktstørrelser fra 
130-30 pt, alt efter hvor mange karakterer der er i det 
enkelte ord. fordi fonten er mere end 14 pt, har jeg ud-
lignet satsen og tilrettet den ved hjælp af knibning og 
spatiering.

mELLEmrUbriK – Schkorycza str. 23/27 pt er låst til 
grundlinjenet for at holde register. af den grund har jeg, 
via paragraph style, justeret skydningen mellem mellem-
rubrikken og brødteksten ved at tilføje 3 pt i funktionen 
baseline shift.

STyLES
paragrapH STyLES – er tilføjet på alle tekster, så jeg 
kan styre udseendet. det glæder bl.a. font, størrelse, 
skydning, spatiering, orddeling, sprog m.m.

CHaraCTEr STyLES – har jeg tilføjet paragraph styles, 
som skulle have en bestemt farve på fonten fx ingredi-
enser, mellemrubrikker og body text.

jUSTifiCaTion
da brødteksten er justeret sats, er det meget vigtigt 
at være opmærksom på, at der ikke opstår floder eller 
for mange orddelinger, især når det handler om spalter. 
derfor har jeg fra start været inde og finde fontens ord-
mellemrum, og justere det ved hjælp af metoden ”lille i”. 
derefter har jeg ved hjælp af paragraph composer kun-
ne optimere floder og orddelinger med blød retur i de 
enkelte afsnit og omkring figursats.

TEXT Wrap
på nogle af siderne har jeg valgt at lave figursats med 
konturombrydning, altså en tekstombrydningsramme 
med samme form som objektet, for at justere afstanden 
mellem tekst og objekt. det har jeg bl.a. gjort ved den 
grønne grill. det giver et flot grafisk udtryk og en ander-
ledes visuel tekst.

indryKning og mELLEmSLag
da jeg ikke synes indrykning, af tekstafsnit, passer i 
designet på magasinet i forhold til målgruppen, har jeg 
valgt at lave mellemslag, når et nyt afsnit starter.

UnCiaL
Uncial er brugt i magasinet, for at skabe blikfang. Un-
cialerne går over 3 linjer og 2 karakter, for at skabe dy-
namik, og få en passende størrelse på fonten. jeg har 
knebet forbogstavet for at fjerne kød, så den holder op-
tisk kant med margin. derefter har jeg knebet det første 
bogstav efter uncialet, så læsbarheden øges og ordet 
hænger sammen. Uncialerne er lavet med tabs og blød 
retur, for at justere 2. og 3. linje på plads.
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