
Original  

Vi tar helst emot Ditt original digitalt. 

Pappersoriginal 
Vill Du lämna Ditt original på papper, tänk på att originalet måste vara mörkt (helst 
svart) mot vit bakgrund och minst i den storlek som Du tänkt Dig trycket, och att det 
måste vara tydligt. 
Blyertsteckningar är inget bra, utan MÅSTE fyllas i med svart tusch, och sedan ska 
blyertsen suddas bort. 
Förminskning/anpassning av tryck kan vi göra men det är alltid att rekommendera att 
originalet är större eller lika stort som det tryck du vill ha. 

Digitala original 
Digitala original ska vara sparade i PC Adobe Illustrator EPS-format eller Corel Draw .cdr 
format. 
Vi tar även emot PDF-filer.  
 

OBS !!!  

Men i vilket format som du än väljer, så MÅSTE all text göras om till kurvor (se 
nedan), ELLER använda typsnitt bifogas separat. 
 
JPG-filer och andra filformat sparade i hög upplösning kan gå att använda för vissa tryck.  
Om Du bara har Ditt original i JPG-format eller något annat format, konsultera oss om 
det går att använda. 
Men det måste absolut vara sparat för PC och i hög upplösning (minimum 300dpi).  
GIF -format är ett webanpassat format, och går ej att använda till högklassiga 
tryck. 

 

Adobe Illustrator: 
All text i Ditt original MÅSTE göras om till kurvor, och det gör Du så här: 
1.) Gör först en backupkopia på Ditt alster, eftersom text som gjorts om till kurvor ej kan 
redigeras efteråt. 
2.) Markera texten 
3.) Tryck på "Type" i menyn överst bredvid "Object". 
4.) Välj "Create Outlines". 
 

Upprepa samma procedur på all text 

5.) Spar för PC som Illustrator .EPS.  
OBS! vi kan ej ta emot Mac-filer, utan Du måste spara som PC. 

6.) Om Du inte har gjort det tidigare, skriv ut Ditt original så att Du ser att det ser bra 
ut, men notera att när man gjort om text till kurvor, kan den i vissa fall se otydlig ut på 
skärmen. Detta är helt normalt. När det sedan skrivs ut/används kommer det att se bra 
ut. 

OBS! Vi refererar här till engelska versionen av detta program. Om du har det svenska, 
eller en senare utgåva av detta program, kan du behöva välja ett annat alternativ för att 
göra om till kurvor - se din manual eller hjälpfil i detta fall. 



 

Corel Draw: 
All text i Ditt original MÅSTE göras om till kurvor, och det gör Du så här: 
1.) Gör först en backupkopia på Ditt alster, eftersom text som gjorts om till kurvor ej kan 
redigeras efteråt. 
2.) Markera texten 
3.) Tryck på "Arrange" i menyn överst bredvid "Layout". 
4.) Välj "Convert to curves". 
Upprepa samma procedur på all text 

5.) Spar för PC som Corel Draw .cdr -fil, välj version 8 kompabilitet.  

6.) Om Du inte har gjort det tidigare, skriv ut Ditt original så att Du ser att det ser bra 
ut, men notera att när man gjort om text till kurvor, kan den i vissa fall se otydlig ut på 
skärmen. Detta är helt normalt. När det sedan skrivs ut/används kommer det att se bra 
ut. 

OBS! Vi refererar här till engelska versionen av detta program. Om du har det svenska, 
eller en senare utgåva av detta program, kan du behöva välja ett annat alternativ för att 
göra om till kurvor - se din manual eller hjälpfil i detta fall. 

 

PDF-filer 
Vi kan även ta emot PDF-filer. 
Om Du har gjort Ditt alster i Adobe Illustrator, eller Corel Draw MÅSTE Du först 
konvertera eventuell text till kurvor, se ovan. 

1.) Spar sedan som .PDF, "Press ready". OBS! Se till att rutan "Embed all fonts" 
INTE är iprickad. 
2.) Om Du inte har gjort det tidigare, skriv ut Ditt original så att Du ser att det ser bra 
ut. 

 

Tänk alltid på, att Ditt original är så bra som möjligt. 
Behöver Du hjälp med att modifiera eller skapa nytt original så kan vi hjälpa dig med 
detta. 

 


