
Vejledning, layoutfil til papkrus

Format 

• Stanseskabelonen skal benyttes. Stanseskabelonen er firkantet, men koppen er konveks.  
 Designet bliver maskinelt konverteret og justeret til en konveksoverflade. Det sikre et  
 korrekt udseende hver gang. 

• Filerne skal være i PDF format. Formatet skal være 1:1 
 
• De brugte farver skal være i CMYK-format. 

• Papkruset er ved enkeltlags ubestrøget og man bør derfor forvente at papiret suger lidt farve. 

• Den maksimale mængde farve pr. punkt er 280 % og den minimale er 5 % pr. farve. 
 Undgå at indsætte egne skæremærker.  

• Vær opmærksom på, at man sjældent kan se mere end 120 grader af papkruset, og  
 elementer der dermed overstiger 1/3 af skabelonens omkreds kan være svære at se uden  
 at papkrus bliver drejet. Brug evt. guides mærket med ”3. del” for at se om dit grafiske element  
 passer mellem linierne. 
 
 
 
 
Tekst, objekter og billeder  

• Al tekst skal omdannes til objekter og bør ikke rasteriseres. 

• Tekststørrelsen bør ikke være mindre en pkt. 6 og pkt. 5 ved inverteret tekst. 
 Ved en lille tekststørrelse bør baggrunden så vidt muligt være simpel. 

• Alle billeder skal være på mindst 250 DPI. 

• Undgå billeder i formaterne *.png, *.bmp og *.gif 

• Alle elementer skal være indlejret og ikke linket. 
 
 
 
 
Beskæringszone 

• Der bør ikke røres ved de låste elementer. 

• Der bør ikke være elementer uden for den synlige zone (stiplede gule linie), baggrunden bør 
 fortsætte til sikkerhedsgrænsen (komplette gule linie). 
 
 
 
 
Objekter ved samlingen 

• Bemærk: Ved samlingen kan trykket ved kopfoldningen rykke sig op til 2 mm op eller end. 

• For at sikre et konsistent design, skal man være særligt opmærksom på at kanterne i højre og  
 venstre side matcher hinanden i sådan en grad at en evt. baggrund ville ”fortsætte”.  
 Objekterne/baggrunden skal matche ved den synlige zone (stiplede gule linie), men bør  
 fortsætte til sikkerhedsgrænsen (komplette gule linie).


