
1

Print
 Redigering
for trykksaker
  og print

Grunnregler og viktige uttrykk
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Få det ned på papir

Trykkekunsten er av de største oppfinnelsene i 
menneskenes historie, kanskje en større oppfinnelse 
enn internett når det kommer til stykket. I likhet 
med internett, ble trykkeprosessen en suksess på 
grunnlag av tidligere oppfinnelser – nemlig 
skriftspråket og fremstillingen av papir. 

Internett organiserer allerede velkjente formater 
(digitalisert lyd, bilder, video og ikke minst tekst) og 
tilfører dem interaktivitet, universell tilgjengelighet 
og søkbarhet. Men det var trykkeriene som la 
grunnlaget for at lesekunsten ble utbredt slik at 
vitenskap, kultur, meningsytringer og nyheter kunne 
nå ut til alle.

Trykksakredigering

Fram til slutten av 1980-årene bar produksjonen av bøker, 
aviser og magasiner fortsatt preg av å være et håndverk – i alle 
ledd. Riktig nok var fotosatsen blitt vanlig fra 1960-tallet, slik 
at oppsett av tekst, grafiske elementer og bildeplassering kunne 
foregå på papir. Ved hjelp av spesielle reprokameraer, foto-
grafiske rastreringsteknikker, tape og maskering, ble filmsett 
laget for hver enkelt trykkfarge, som grunnlag for trykkplater.
 Der trykkfarge skal treffe papiret, er filmen sort, resten er 
transparent. Gjennom en fotokjemisk prosess blir de mørke 
partiene i filmen omgjort til opphøyde (for offset) eller ned-
senkede (for dyptrykk) områder på en trykkplate. Disse 
områdene blir påført sverte, som så blir satt av på papir i 
trykkeprosessen. 
 Før fotosatsen måtte tekst settes i bly – manuelt eller 
maskinelt via punching – og trykkplatene settes sammen for 
hånd; blytekst for seg og støpte gjengivelser av bilder for seg.
 
I dag foregår praktisk talt all trykksakproduksjon på data-
maskiner, helt fram til utkjøring av filmsett eller trykkplater. 
Og offset er den vanlige trykkprosessen for magasiner, aviser, 
reklamemateriell og andre trykksaker.
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Blysats:
Støpte bokstaver ble satt 
sammen på skinner til 
setninger, og skinnene satt 
sammen til tekstpartier.  
I trykkeprosessen påføres 
bokstavene sverte og sverten 
presse mot papiret.
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Offsetplater:
Moderne offset bruker 
trykkplater for å overføre 
trykkfarge til papir. Platene 
er av metall og produseres 
direkte fra pc, eller via 
negativ film (bildet), der 
avtrykket retusjeres og så 
overføres til trykkplate i en 
fotokjemisk prosess. 
 
Hver trykkfarge har sin 
plate. I vanlig fargetrykk 
benyttes fire trykkplater, en 
for cyan, en for magenta, en 
for gul og en for sort 
(CMYK).
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4 fargers offsetpresse:
Papirark føres gjennom fire 
fargetromler i raskt tempo, 
der de påføres én farge av 
gangen. Det ferdige 
resultatet tørkes og tas 
videre for kutting, falsing 
og annen etterbehandling. 
En, to- og trefargers trykk 
behandles i egne trykk-
maskiner. Det fins også 
offsetanlegg som trykker 
mer enn fire farger, f.eks. 
CMYK pluss spesialfarge 
eller ferniss.
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Printere
Printere (skrivere) og 
plottere baserer seg også på 
optisk fargeblanding, der 
fire eller flere farger påføres 
gjennom dyser i ulike 
former for raster (rettlinjede 
mønstre eller stokastisk 
mønster, som innebærer at 
punktene spres mer vilkårlig 
og dermed ikke lar seg 
«avsløre» som raster på 
samme måte som i 
stringente mønstre). 
 
Printere og plottere 
kommer med ulike typer 
logikk og fargetyper, og kan 
skrive ut alt fra små 
etiketter og A4-ark til svære 
bannere i tekstil og plast.
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Trykkfarger:
Når de fire fargene gul, 
magenta, cyan og sort 
påføres hvitt papir – som 
heldekkende farger eller 
som rasterpunkter i ulik 
størrelse – oppstår en 
optisk, «falsk» farge-
blanding. På avstand 
oppfatter øyet riktige farger, 
på nært hold kan vi se de 
små rasterpunktene som 
møter hverandre og lager 
nye farger.
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Fargetest og kalibrering:
Både offsetpresser og profesjonelle printere 
krever justeringer, f.eks. av mengde farge som 
påføres papiret – og ikke minst må de 
mekaniske delene jevnlig justeres slik at 
fargene treffer på riktig plass. Registermerker 
i hver fargepåføring viser hvor fargene skal 
være på papiret. 
 
Bildet viser eksempel på testark for farger, 
fargetoner og riktig treff av farge.
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Programvare
Programmene vi bruker til å sette opp trykksaker 
kalles ombrekkingsprogrammer, redigerings-
programmer, publiseringsverktøy eller desktop 
publishing-programmer (DTP). De har alle til felles 
at de etterlikner de tradisjonelle produksjons-
metodene, der papir, lim, saks, kniv, linjal, 
hjelpelinjer, lysbord, reprokameraer osv. har vært 
standardverktøy.  
Ordene og måten å tenke på viser altså til håndverks-
tradisjoner og fysiske verktøy. Det er nyttig å vite når 
vi lærer oss å bruke slike publiseringsprogrammer.  
I tillegg skal vi være oppmerksomme på at typo-
grafiske regler og funksjoner også er integrert i 
programvaren.  
I dag er Indesign fra Adobe det ledende programmet 
for profesjonell produksjon av print og trykksaker.  
Langt innpå 2000-tallet var Quark XPress bransje-
standarden, og benyttes fortsatt i mange produksjons-
miljøer.

Grunnprinsipper i Indesign

Måten å jobbe på i Indesign er basert på et enkelt prinsipp:  
All design foregår ved hjelp av bokser eller blokker. Dessuten 
kan linjer og frittstående tegninger konstrueres eller importeres 
inn i programmet. Alle designelementer kalles for objekter. 
Arbeidsflaten er arket vi har definert størrelsen på, og alt som 
ligger innenfor «arket» blir med i det endelige designet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstboks opprettes ved å 
klikke på tekstverktøyet og 
dra på plass en firkant med 
museknapp holdt inne. Også 
bildeblokker (se venstre 
boks) kan gjøres om til 
tekstblokk. 
 
Bilder hentes inn ved å 
markere bildeblokken og 
klikke på File>Place, og så 
lete frem bildefil (snarvei 
Ctrl+D) 
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Jobbe med objekter

Alle objekter, det være segt bildeblokker, tekstblokker, linjer 
eller frittstående grafiske elementer kan enkelt flyttes, få nye 
høyde- og breddemål, roteres, skråstilles, kopieres og på andre 
måter endre form. De kan også legges foran og bak hverandre, 
de kan endre farger og de kan tildeles en rekke effekter. 
 
Alle disse mulighetene finner du frem til ved å bruke: 
 
A) Verktøyene (stolpe normalt plasser på skjermens  
 venstre side). 
B) Menylinje (toppen) der du manøvrerer deg til ulike  
 innstillinger, hendelser og funksjoner. Like under topp- 
 menyen finner du dessuten en rekke justeringsmuligheter 
 for objektet du jobber med. 
C) Palettene (Windows, normalt plassert på høyre side av  
 skjermen) som viser deg innstillinger knyttet til arbeids- 
 rutiner, for eksempel farger, typografi, avsnitt og streker.

Jobbe med layout-flaten

For å definere ryddige og strukturerte sideoppsett, kan hjelpe-
linjer, rutenett, marginstillinger og spalteinndeling være til god 
hjelp. Indesign har også en automatisk visning av hjelpelinjer 
når det aktive objektet ditt står på linje med andre objekter, er 
midstilt i forhold til siden eller andre objekter, og når det føyer 
seg etter egenskaper i nærliggende objekt-serier. 
 
Utenfor layoutflaten, eller arket ditt, er det god plass til å 
plassere objekter du ikke har funnet plass til enda, eller ønsker 
å vurdere bruken av, Denne plassen utenfor layout kalles 
pasteboard (lysbord). Det er en god regel å slette objekter som 
ikke skal være med i den endelige trykkaken.
 
Pass alltid på at objekter som skal ligge helt inntil arkets kant, 
må trekkes et stykke utenfor arkflaten, slik at trykkeriet har litt 
å gå på når de skjærer til arkene. Slik plassering kalles 
utfallende (bleed) og defineres normalt med hjelpelinjer  
3 millimeter utenfor dokumentkant.
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Opprette maler og nye sider
 
En viktig palett i Indesign er Pages-paletten. Den henter du fra 
Windows på menylinjen hvis du ikke ser den på skjermen. 
 
Fra pages styrer du blant annet sidetall og plassering av sider i 
forhold til hverandre. Vær oppmerksom på at funksjonen som 
bestemmer om du skal ha frittstående sider eller to og to sider 
ved siden av hverandre – spreads, på norsk oppslag eller 
dobbeltsidig –  styres fra File>Document Setup (Alt+Ctrl+P). 
 
Du kan lage dine egne forhåndsdefinerte sider ved å lage 
design i Master-sidene i øverste del av Pages-paletten. Du kan 
også opprette flere maler ved å klikke på opsjonssymbolet (pil 
som peker nedover sammen med streker) øverst til høyre i 
paletten (eller høyreklikke med markøren over masterfeltet). 
 
Skal du ha automatisk sidetall i dokumentet, oppretter du 
tekstblokk i malsiden og setter inn Type>Insert Special 
Character>Markers>Current Page Number. Vær obs på at du 
kan endre formattering på sidetallet akkurat som du vil. 
 
Endringer du gjør i malen vil automatisk tre i kraft på alle 
sider som bruker malen. Unntak er når du har brukt  
 
 

funksjonen «Override all Master Page Items» fra opsjons-
symbolet på en eller flere markerte sider. Master Pages er særlig 
brukt når trykksaker har egne seksjoner med lik layout og/eller 
produseres i stadig nye utgaver (kataloger, magasiner, brosjyre-
serier).

Trykksakoriginal og print 
Når du sender dokument til utskrift, må du passe på at ark-
format, fargemodell og andre innstillinger er i tråd med 
skriverens oppsett. Skal du printe utfallende, krysser du av for 
Crop Marks under Marks and Bleeds, samt krysse av for Use 

Document Bleed Settings. 
 
Dokumenter som sendes til trykkeri eller printleverandør, 
eksporteres som regel som pdf-fil, med innstillinger 
produsenten oppgir. Hvis du ikke har slike opplysninger, kan 
du definere pdf som High Quality Print eller Press Quality. 
Bruk File>Export>Adobe pdf (Print). 
 
Noen printere er satt opp for å skrive ut RGB-farger, men 
normalt skal alle printfiler benytte CMYK-farger.


