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Adobe Illustrator er det mest brukte tegneprogrammet innen 2D illustrasjon/tegning og design. 
Programmet er nå i sin �2 versjon og har gått gjennom mange forandringer siden det kom på 
markedet i �987. Det var lenge et program kun beregnet til trykk og printbaserte oppgaver, men 
etterhvert har det blitt like naturlig å lage skjermbasert grafikk i programmet. Men Illustrator har 
beholdt sitt visuelle grunnprinsippet veldig lenge: du tegner på et A4 ark som du ser på skjermen 
og du vet dermed størrelsen på illustrasjonen når du printer den ut. Tegninger laget i Illustrator 
er basert på vektorgrafikk, og ikke pixler som i Photoshop. Når du tegner, setter verktøyet ditt 
punkter og programmet lagrer opplysninger om utseende til streken mellom disse punktene. Alle 
tegninger laget med vektorgrafikk er oppløsningsuavhengig kan dermed skaleres opp kraftig 
uten at kvaliteten blir dårlig.  
For de som er vant med håndtegning på papir, kan det være en stor overgang å begynne å tegne 
med mus eller digital penn og tegnebrett, på skjerm. Men etter en del øvelse vil de fleste be-
herske tegneverktøyene og sette pris på mulighetene programmet gir.

Jeg kommer her til å gå i gjennom de viktigste verktøy og funksjoner i programmet, samt 
hvordan et nytt dokument lages, lagres, printes og eksporteres til trykk og skjermbruk.

MENYER og snarveier:

FILE
Alle som har jobbet med et eller annet dataprogramm tidligere vet at under FILE-menyen finner 
man som regel komandoer for å:

lage nytt dokument/new  Cmd+N
åpne dokument/open  Cmd+O
lukke dokument/close  Cmd+W
lagre dokument/save  Cmd+S
lagre dokument med et nytt navn og format/save as  Shift+Cmd+S
eksporter til et annet format/export
arkstørrelse/page setup  Opt+Cmd+P
skriv ut/print   Cmd+P
osv

Illustrator har i tilleg et valg som heter Place/Plaser - for å plassere/importere et foto i dokumen-
tet

EDIT:
Under EDIT-menyen finner vi, som vanlig, også:

angre siste komando/undo Cmd+Z
klipp ut/cut   Cmd+X
kopier/copy   Cmd+C
lim inn/paste   Cmd+V
lim inn forran/bak  Cmd+F / Cmd+B
slett/clear
osv
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OBJEKT:
Under Object-menyen finner du valg for håntering av tegnede objekter i dokumentet ditt:

transform - skalere, rotere, speivende osv
arrange - flytt objekter opp og ned i rekkefølgen
group/grupere- grupér flere objekter  Cmd+G
lock/lås - lås et objekt    Cmd+2
hide - gjør et objekt usynlig   Cmd+3
expand - skill strek og fyll osv
rasterize - gjør et tegnet objekt om til pixelgrafikk
Join/slå sammen 2 punkter   Cmd+J
Clipping Mask/lag maske   Cmd+7
Compound Path/lag hull i et objekt  Cmd+8

TYPE
Type-menyen dreier seg om tekst. Her er valg for: 

skriftstørrese/size
skrifttype/font
outline - gjøre teksten om til objekt
change case - gjør allt om til små eller store bokstaver
show hidden character- vis usynlige tegn  Opt+Cmd+I
Create Outlines/gjør tekst om til objekt  Shift+Cmd+O

SELECT:
Meny for å velge/markere objekter etter fyll, strek osv

all - velg/marker alle objekter   Cmd+A
deselct - avmarker alle objekter   Shift+Cmd+A
inverse - valg/marker omvendt
same - velg/marker alle objekter med samme strektykkelse, fyllfarge, gjennomsiktighet osv

VIEW:
Meny for å slå av eller på visningen av div funksjoner for å gjøre tegnejobben lettere.

outline/preview - vis tegningen med fyll og strektykkelse eller uten Cmd+Y
fit in window - vis hele tegningen på skjermen    Cmd+0
hide/show edges - markeringsfargen på et objekt slås av eller på  Cmd+H
hide/show artboard - vis/ikke vis arkstørrelsen på dokumentet
show/hide page tiling - vis/ikke vis printområde
show/hide rulers - vis/ikke vis linjaler     Cmd+R
snap to point - får punktene til å lime seg til hverandre

Og under WINDOW-menyen finner vi, som også er vanlig i de fleste programmer, alle palettene 
som kan ligge framme på sjermen. Gå hit og velg paletten hvis du ikke finner den på skjermen:

farge/colors
pensler/brushes
historie/history
lag/layers
avsnitt, skriftsnitt/paragraph
streker/paths
verktøy/tools
osv
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VERKTØY:
Verktøypaletten i Illustrator har etterhvert blitt veldig omfattende og det har kommet en del nye 
til i løpet av de siste versjonene av programmet. Som du ser har også mange verktøy under-
menyer. Jeg skal her gå igjennom de viktigste. 
 

Svart pil

Tryllestav

Pennesplitt

Linjeverktøy

Pensel

Rotér/speilvend

Warp tool

Symbol sprayer Mesh-tool

Eyedropper Tool/Pipette/linjal

Live-paint

Slice-tool

Hand/Printområde

Hvit pil

Lasso verktøy

Tekst verktøy

Objekt verktøy

Blyant

Skalér verktøy

Free transform tool Graf verktøy

Graderings verktøy

Blend tool

Live paint selction

Saks/Kniv

Zoom verktøy

Strekfarge

Ingen farge

Fyllfarge

Sist brukte farge
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Svart og Hvit pil: 
Svart pil markerer hele objektet uansett hvor på objektet du klikker. 

Hvit pil markerer den streken eller punktet du klikker på, og nå kan du dra i streken eller punk-
tet for å forandre formen eller slette den delen av streken. 
Klikker du på fyllfargen markeres hele objektet. Hvit pil brukes mye når streken i objekter skal 
bearbeides. Holder du inne ALT-tasten når du bruker hvit pil, fungerer den som svart pil

Pennesplitt: 
Et ypperlig tegneredskap. 
Vil du ha rette streker klikker du deg bortover arket og det dannes rette streker mellom punk-
tene.  
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Vil du ha kurvete streker må du holde musetasten nede når du klikker, og dra den ut i den retnin-
gen du vil at streken skal fortsett. Du vil nå se at musa henger fast i noen armer som stikker ut 
fra punktet og du kan bøye dem til slik du selv vil, og streken følger etter. Når streken er slik du 
vil ha den, slipper du musetasten og flytter musen for å lage et nytt punkt et annet sted på arket. 
Skal du lukke en form må du som siste punkt klikke oppå det første. For å tvinge strekene til å 
holde seg i vannrett, loddrett eller 4� grader, holder du inne SHIFT-tasten

 
Streken kan senere forbedres og bearbeides ved hjelp av hvit pil. Med den får du tak i armene 
som stikker ut fra hvert punkt, og kan dra i dem for å forbedre kurven, flytte punktet osv. 

Har du tegnet rette streker vil det ikke være armer fra punktene, men hvis du bruker Converter 
Ancher Point Tool og klikker og drar på punktet kommer armene fram. Med dette verktøyet 
kan du også skille armene fra hverandre slik at inn og ut-streken fra punktet kan gå i forskjellige 
retninger. Du får også tak i dette verktøyet med ALT-tasten når pennesplitten er valgt. 
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Alle streker kan bearbeides senere og nye punkter kan legges til og fjernes langs hele streken. 
Legg til nye punkter ved å klikke på streken med pennesplitten, fjern punkter ved å klikke på 
punktene med pennesplitten.

Strekverktøy: 
Verktøy for å tegne rette eller buete linjer, eller spiraler osv. Klikk og dra for å få den lengden, 
kurven du vil ha. Innstillingene til tegneverktøyet får du ved å dobbelklikke på det i paletten.

Objektverktøy: 
Verktøy for å lage kvadrater, sirkler, stjerner osv. Klikk og dra ut den størrelsen på formen du 
trenger. Hvis du bare klikker en gang på arket vil du få opp en box der du kan skrive inn ver-
dier på objektet du vil lage. Hold inne SHIFT for å dra ut kvadrater/sirkler. Hold inne ALT for 
å dra ut firkanter/ovaler osv med senterpunkt der du klikket ned. Du kan også kombinere begge 
tastene.



8

Pensel/blyant: 
Til å tegne mer fritt med, det er også et viskelær tilgjengelig under blyant. Du kan velge 
tykkelse på pensel og blyant etter behov. Klikk og dra for å få den streken du vil ha. Fungerer i 
utgangspunktet som en vanlig blyant/pensel. Streken kan senere bearbeides med hvit pil og pen-
nesplitt

Rotér/speilvend/skalér/skråstill/free transform: 
Verktøy til å forandre tegnete objekter, skalere dem i alle retninger, rotere og speilvende. Marker 
objektet med en pil, velg et av disse verktøyene og dra i objektet til det har forandret seg slik du 
vil. Alle objekter/streker har et senterpunkt som vises som en sirkel med kors i midten.  
All skalering, rotering, speilvending osv skjer ut i fra dette punktet. 
 
Senterpunktet kan flyttes ved 
hjelp av disse verktøyene, ta tak 
i punktet og dra det dit du vil ha 
det, og start roteringen osv. Et 
senterpunkt kan godt ligge langt 
utenfor objektet. For numerisk 
skalering/rotering dobbelklikk på 
verktøyet.

Tekstverktøy: 
Verktøy for å skrive tekst. Klikk og dra for å lage en tekstblokk. Klikk for å lage punkt å skrive 
utifra. Klikk på en tegnet strek for å få teksten til å følge streken. Fungerer eller som et vanlig 
tekstverktøy som du sikkert kjenner fra word. Tekst kan være uten fyll eller strek. Alle tekst-
blokker og streker kan også manipuleres med hvit pil.

Senterpunkt
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Mesh tool: 
Verktøy for å lage ekstra-streker og punkter inni 
et tegnet objekt, for å kunne gi fyllfargen nye 
farger og forløpninger på spesielle plasser.

Graderingsverktøy: 
Klikk og dra en fargegradering, enten lineær 
eller rund, inni et markert objekt. For å lage 
fargegraderingene går du til WINDOW og 
finner fram GRADIENT-paletten. Her kan du 
bestemme antall,-og hvilke farger graderingen 
skal ha
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Eyedropper Tool/pipette:
Sample farge,- strek og tekstverdier over til nye objekter. Marker et objekt med en pil, velg 
pipetten, klikk på et annet objekt, og det markerte objektet får samme fyll og strekfarge og 
tykkelse. Det samme gjelder for tekst. Du kopierer font, størrelse og utseende. 

Saks/kniv: 
Skjære/klippe i en tegning. Klikk eller dra verktøyet over en strek/objekt og det kuttes av på det 
stedet. Objektet må være markert skal kniven virke.

De fleste verktøy har innstillinger enten om objektet som skal lages eller manipuleres, eller om 
selve verktøyet, og du får de fram ved å dobbelklikke på verktøyet i verktøypaletten eller klikke 
med verktøyet en gang på arket.
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LAG NYTT DOKUMENT:

Filemeny  >  New 

Her lager du et nytt dokument. Velg arkstørrelse fra de forhåndsinnstillingene som finns, eller 
skriv inn eget mål på dokumentet. Velg om det skal være liggende eller stående, CMYK eller 
RGB. 

Valg av CMYK/RGB vil påvirke hvilke valg du får av farger i dokumentet. Skal det være et 
dokumet som skal til print/trykk velger du CMYK, skal det til skjerm velger du RGB (forskjel-
len mellom CMYK og RGB forklares i Photoshop på 1-2-3)

Men alle valg du gjør her kan forandres senere. FILE  >  DOKUMENT SETUP

Størrelsen på arket du lager har heller ikke egentlig noen stor praktisk betydning, du kan tegne 
utenfor arket hvis du må. Men å få printet objekter som ligger utenfor arket kan være litt knøv-
lete, så det beste er å flytte objekter du vil printe, inn på arket.
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Slik ser vanligvis skjermbildet i Illustrator ut. 
Verktøypalett til venstre, option/valg-palett for verktøy/valgt objekt øverst på skjermen, 
og paletter til høyre. Arket som er definert som A4 ved dokumentets opprettelse, vises 
som et hvit kvadrat med svart kant. På arket har jeg tegnet en mindre tegning.

En tegning i Illustrator er i utgangspunktet bygd opp av former fyllt med farger som legges over 
hverandre etterhvert som du lager dem. Objektene kan bytte plass i rekkefølgen ved å velge  
OBJECT  >  Arange  >  bring to front/send to back for å flytte dem i forhold til hverandre.
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Forandre fyll,- strekfarge og tykkelse.

Alle objekter og strekes som lages har i utgangspunktet hvitt fyll og � pt. svart strek. For 
å forandre disse verdiene gjør du slik: Pass på at objektet er markert, velg FYLL eller 
STREKFARGE i verktøyspaletten, 

gå til COLOR/SWATCHES-paletten og velg farge. 
Strektykkelse finner du i STROKE-paletten.

Om disse palettene ikke er framme på skjermen finner du de under WINDOW-paletten.

Fyllfarge

Strekfarge

Color-palett.: Velg farger ved hjelp av 
CMYK-sliderene, eller skriv inn ver-
diene. Eller velg fra farge-spektrumet 
neders. Her er også “ingen farge” 
tilgjengelig. Vises som hvit kvadrat med 
rød strek over

Swatches-palett.: Velg farger, mønstre 
og graderinger fra de allerede ferdig-
definerte. Alle nye farger, mønstre og 
graderinger du lager, kan du lagre her. 
Dra de fra verktøypaletten og slipp dem 
ned her.

Strok-palett.: Velg tykkelse på streken, 
type avrunding i hjørner, og ender. 
Dashed Line menes om streken skal 
være prikkete, og hvordan.
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Lag/Layers-palett:

Er tegningen din enkel er det ingen problem å opperere med ett lag. Men blir den mer 
komplisert med veldig mange objekter og tekst over hverandre kan det være lurt å dele 
dem opp i flere lag. 

Et lag er som en gjennomsiktig skuff i en komode. Hver skuff kan inneholde så mange 
objekter du vil og trenger. Det øverste laget i paletten er det som ligger øverst på arket, 
og objektene her skygger for de som ligger i lagene under.

Visningen av lagene kan slås av og på etter behov. Hele laget med alle objektene kan 
låses slik at de ikke blir flyttet eller slettet med et uhell. Objekter kan flyttes mellom 
lagene etter behov. Du oppretter også lag etter behov.

Her ser du en enkel tegning, men det viser 
prinsippet for lagpaletten. Den er delt opp i � 
lag. Et lag for himmel, et for fjellet, et som in-
neholder solen og skyene, et for figuren og til 
slutt ett lag for håret.
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Slå av og på visningen av laget 
med å klikke på øyet

Lås et lag med å klikke på hvit 
felt for å få fram hengelås

Farget kvadrat her vises at et eller 
flere objekter i laget er markert. 
Dra i kvadratet her i lagpaletten, 
opp eller ned, for å flytte markert 
objekt mellom lagene.Klikk på 
sirkelen for å markere alle objek-
tene i laget. Dobbelsirkel viser at 
alle er markert.

Klikk her for å få fram div valg for  
markert lag eller selve lagpaletten.

Snarvei for nytt lag

Vil du kaste et lag, tar du tak i det og slipper det ned 
i søppelbøtta her

Alle lag får automatisk sin egen markeringsfarge, 
slik at de er lette å skille fra hverandre. For å gi 
navn til et lag, dobbelklikker du på det og skriver 
inn navnet i boxen som kommer fram. Her har du 
bl.a. også valg for hvilken markeringsfarge laget 
skal ha, og om laget skal printes eller ikke.
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Å bruke foto i Illustrator

Foto brukes ofte som underlag når man tegner i Illustrator, eller som en del av tegningen, 
og det er ingen problemer forbundet med det. Illustratordokumenter kan inneholde så 
mange foto som du vil, men ikke glem å kaste underlagsfotoet når tegningen er ferdig.

For å plasere et foto i dokumentet: FILE-meny  >  Place  >  let deg fram til bildet på 
harddisken. 

Link-funksjon:
Om Link er på, vil det plaserte bildet kun eksistere i Illustratordokumentet som en link/
henvisning til orginalbildet som ligger en spesiell plass på harddisken. Bildet vil ikke 
fysisk være plasert inn i Illustratordokumentet. Flyttes bildet over i en annen mappe, vil 
linken brytes, og programmet finner ikke bildet. Ved print vil det være en preview på 
72 dpi som vises. Derfor er det viktig å hele tiden vite hvor de plaserte bildene er til en 
hver tid, så bildet kan hentes inn igjen hvis linken brytes. Skal dokumentet flyttes til en 
annen maskin eller tas med hjem, må også bildet tas med. Illustratordokumentet vil ikke 
bli tyngre når de plaserte bildene er linket.
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Om Link ikke er på, vil en kopi av det plaserte bildet bli inkorporert i Illustratordoku-
mentet. Dokumentet vil da bli tilsvarende mye tyngre som bildet er, og også mye tregere 
å jobbe med. Men du trenger ikke å ta med bildet hvis dokumentet flyttes. 

Link-paletten gir deg oversikt 
over alle bilder som er plasert i 
dokumentet.

Dette symbolet viser at bildet er 
embeded, det vil si inkorporert 
i bildet, og ikke linket.

Dette bildet har ikke noe sym-
bol ved siden, det er linket.

Knapp for å relinke bildet.

Knapp for å finne bildet i Illustratordokumentet.

Knapp for å åpne bilde i programmet som laget det.
F.eks. Photoshop

Div nyttige ting:

Gjennomsiktighet/opacity.
Markér objektet, gå til Transparency-
paletten og velg en verdi.  
100% er helt tett. 
Objektene kan også få en såkalt modus, 
det vil si at objektet forholder seg til 
objektet som ligger under, og vises på en 
spesiell måte Det kan bli negativt, vise 
kun lyse farger, mørke farger osv osv. 
Test det ut selv. samme funksjon finns 
også i Photoshop.
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Lage hull i et objekt/
Compound Path
Lag en form, deretter teg-
ner du formen som skal bli 
hullet og legger den øverst, 
der du vil hullet skal være. 
Markér begge objektene,  
OBJEKT-meny  >  Com-
pound path  >  make. Den 
øverste formen har nå 
skjært hull i formen un-
der, og du kan se gjennom 
objektet. Her er det laget 
et sekskantet hull i et svart 
kvadrat, og vi ser tegnin-
gen bak.

Lage en maske:
En maske kan brukes til å 
blokkere ut/ikke vise deler 
av en tegning eller foto. 
Lag formen som skal fun-
gere som maske og plaser 
den oppå tegningen/fotoet 
der du vil ha den. Markér 
tegningen/fotoet og objek-
tet som skal bli masken. 
OBJEKT-meny  >  Clip-
ping Mask  > Make. Allt 
som ligger utenfor masken 
vises ikke nå. For å foran-
dre utsnitt på det som vises, 
ta tak i masken med hvit 
pil og flytt den.

Maske som skjuler allt som ligger utenfor.
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Litt mer om Tekst og Fonter

Fonter oppfører seg ikke som andre tegnede grafiske elementer. Når du skriver bruker du et 
skriftsnitt/en font som ligger lokalt på maskinen din. Du kan velge div fonter utifra hvilke som 
er tilgjengelig. Times, Helvetika, Ariel osv, det finnes tusenvis av dem, og noen standardfonter 
følger med maskinen når du kjøper den. Du velger de innstillingen som passer designet ditt best, 
kursiv, bold, vanlig og hvilken størrelse og spacing mellom bokstavene osv Disse opplysningene 
lagres i dokumentet ditt, og fungerer som en link til den spesielle fonten som ligger lokalt på din 
maskin.
 

Hvis du tar dokumentet med over på en annen maskin, og fonten du har brukt ikke er innstalert 
på den nye maskinen, får du problemer. Skriften vil ikke vises slik du har designet den, men bli 
erstattet av en annen standardskrift. Alle skrifter har sine variasjoner og krever derfor forskjellig 
plass. En setning i 14pt Ariel tar f.eks. mer plass en samme setning i Minion. Derfor forskyver 
all skrift seg når den blir erstattet med en annen type, og konsekvensene kan bli at designen din 
blir helt ødelagt.

Hei på deg, hvordan går det? Dette er skrevet i 14 pt Ariel.
Hei på deg, hvordan går det? Dette er skrevet i 14 pt Minion

FOTBALL
FOTBALL
Her er samme ord skrevet i 8� pt, men i forskjellig font og det er tydelig at størrelsen på dem er 
forskjellig. 

Derfor må du passe på å ta med fontene, når du flytter et dokumet til en annen maskin, hvis 
du har brukt andre en standardskriftene. Det samme gjelder hvis du sender dokumentet til et 
trykkeri og de ikke har samme skrift som du har brukt. (se side 22 for PDF).

Skrift kan også gjøres om til objekt/outlines hvis du ikke vil sende med fonten. Skriften blir da 
ikke en font lenger med skrivemuligheter, men et tegnet objekt. 
TYPE-meny  >  Create Outlines

Du kan nå dra i strekene som på en vanlig tegning med hvit pil, og også legge til/fjerne punkter 
etter behov hvis du vil forandre utseende.
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Pennesplitt og tegning.

Pennesplitten er det mest sentrale verktøyet i programmet, og det er laget mange 
snarveier for redigering av strek, zooming inn og ut, flytting av utsnitt, for å gjøre selve 
tegneprosessen så smidig som mulig

Når du tegner og ser at streken ikke blir slik du vil, og har behov for å rette den opp 
underveis, holder du nede EPPLE/KOMANDO-tasten og siste valgte pil kommer fram 
istedet for penneverktøyet. Hvis det er hvit pil kan du nå gå inn på deler av streken og 
dra den slik du vil, slippe EPPLE/KOMANDO-tasten når du er ferdig og fortsette med 
tegnejobben på den fremdeles aktive streken.  
 
Får du svart pil har du ikke denne muligheten, siden svart pil markerer hele streken og 
ingen detaljerte redigeringer er mulig. Derfor kan det være lurt å klikke på hvit pil før 
du setter i gang med en større tegnejobb. 

Spacebar får fram hånden slik at du kan dra deg rundt i tegningen, Spacebar og Shift 
zoomer inn, Spacebar og Shift og Alt zoomer ut.

Hvis du med et uhell klarer å avmarkere streken din underveis mens du tegner, klikker 
du på siste punkt med pennesplitten for å hekte deg på streken igjen, og fortsetter teg-
ningen. 

ALT-tasten får, som tidligere nevnt, fram Converter Ancher Point Tool. Nå kan du dra 
armene, som stikker ut fra hvert punkt og henger sammen, i hver sin retning slik at streken kan 
ha forskjellige vinkler inn og ut av punktet.  

Join:
Vil du slå sammen to punkter til 
ett/lime sammen to ytterpunkter på 
to streker, må du JOINE dem. 

Flytt strekene med ytterpunktetene 
rett oppå hverandre. Du vet de er 
nøyaktig rett oppå hverandre når 
pilen blir hvit

Med hvit pil drar du en markering 
over begge punktene, og OBJEKT-
meny  >  Path  > Join, og OK. 
De 2 ytterpunktene er blitt gjort om 
til ett, og strekene henger sammen.
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Printing. 

Printing i Illustrator er stort sett samme rutine som i alle andre programmer. 
FILE-meny  >  Print.

Velg hvilken printer du vil bruke, hvor mange kopier du skal ha og hvilken arkstørrelse 
du vil bruke og om det skal være liggende eller stående format. Har du laget er doku-
ment som er 2 X 2 meter kan du printe det ut over mange mindre sider. Klikk inn på 
Setup og velg TILING. Det kan være lurt å bruke skjæremerker/crop marks hvis du må 
kutte til arket etterpå.
Du kan også velge fargeinnstilling, papirtyper osv men det går vi ikke inn på nå.  
Det området er for stort til å behandles her.
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Eksportering til Web og PDF.

Skal du bare printe et bilde kan du gjøre det rett fra programmet som Illustratordoku-
ment. 

Skal du sende det til et trykkeri kan det være lurt å gjøre det om til et PDF-dokument. 
PDF er et dokumentformat som “baker inn” alle elementene som er brukt i tegningen, 
foto, strektegninger og fonter, og det vil framstå likt på både PC og Mac. 
Bildet inneholder alle elementene og blir uredigerbart. Du trenger altså ikke å legge ved 
fonter og linkede bilder i en PDF.

Eksporter det som CMYK, 300 dpi så er du sikker på kvaliteten (det innebærer at alle 
foto som er med i dokumntet skal være 300 dpi fra før) 

Slik gjør du: FILE-meny  >  Save As  > PDF. Velg Press Quality og programmet ordner 
resten.

Fargestyring av dokumenten er en vanskelig sak, fargene du ser på skjermen trenger 
ikke å være fargene som kommer ut fra printeren/trykkpressen. Det eksisterer 
mengder med fargeprofiler innebygd i både program, skjerm, printer, scanner, kamra, 
trykkpressemaskin osv. For å få optimal fargegjenngivelse bør det vær overenstemmelse 
mellom disse maskinene, og det er det ikke her på skolen foreløpig.
 
Skal du jobbe mye med trykksaker mot er spesielt trykkeri kan du få fargeprofilen de 
anvender og avstemme program og skjerm etter det.

Skal du bruke en generell fargeprofil som anvendes mye i Norge kan du bruke Europa 
ISO Coated FOGRA27. Den ligger innbakt i alle Adobeprogrammer. 

Skal du eksportere en Illustratortegning til web-bruk, kan du enten lagre det som en 
jpeg via FILE-meny  >  Eksport  > jpeg. Still inn kvaliteten og hold det i 72 dpi og 
RGB. 

Eller FILE-meny  >  Save for Web. Finn den innstillingen som passer tegningen din 
best, om det er jpeg, gif eller png. Gif kan fungere best på tegninger med store ens-
fargede partier. Gif og png kan også ha gjennomsiktig bakgrunn, ikke jpeg. 


