Hjælp til Adobe® Illustrator® CC

Visse links leder måske til engelsk indhold.

Juli 2016

Indhold
Nyheder
Oversigt over nye funktioner
Creative Cloud

1
2
12

Creative Cloud-computerapp

13

Gennemse, synkroniser og administrer aktiver

26

Creative Cloud Libraries

32

Tilføj skrifttyper fra Typekit

37

Del filer, biblioteker m.m.

43

Start af Creative Cloud-apps

49

Arbejdsrum

54

Generelt om arbejdsrum

55

Tilpasning af arbejdsrummet

62

Værktøjer

67

Værktøjsgallerier

71

Sikker tilstand

81

Galleri med udsnits- og beskæringsværktøjer

85

Konfiguration af flere tegnebrætter

86

Gendannelse af dokumentdata efter et nedbrud

93

Angive indstillinger

95

Touch-arbejdsrum

97

Vise illustrationer

102

Gendannelse, fortrydelse og automatisering

105

Oversigt over tegnebrættet

106

Filer og skabeloner

108

Brugertilpassede værktøjspaneler

112

Tegning

115

Grundlæggende om tegning

116

Tegning med pen-, pencil- eller flare-værktøj

121

Tegne enkle linjer og former

131

Redigere kurver

136

Tegning af pixeljusterede kurver til webarbejdsforløb

145

Justering af stisegmenter

148

Forbedringer af ankerpunkter

151

Eksempelvisning af elastikfunktion til værktøjet Pen

154

Forbedret blyantværktøj

155

Brug af billedvektorisering

158

Om perspektivgitter

161

Brug af dynamisk vektorisering | CS5 og tidligere versioner

164

Perspektivtegning

170

Symbolismeværktøjer og symbolsæt

181

Symboler

185

Automatisk oprettelse af hjørner | Illustrator CC

194

Farve

196
Om farver

197

Vælge farver

200

Sådan bruger og opretter du farveprøver

203

Farvegrupper (harmonier)

211

Oprettelse af farvetemaer med Kuler

225

Åbn panelet Color-temaer

227

Farvejustering

230

Maling

235
Om maling

236

Mal med fyld og streger

237

Dynamisk maling-grupper

247

Pensler

254

Gennemsigtighed og blandingstilstande

269

Forløb

278

Oversigt over panelet Forløb og farveforløbsværktøjet

279

Oprettelse og redigering af mønstre

281

Anvendelse eller redigering af et forløb

284

Mønstre

287

Masker

292

Optegning af et objekt

295

Billeder i pensler | Illustrator CC

299

Markering og arrangering af objekter

300

Markering af objekter

301

Gruppere og udvide objekter

312

Flytte, justere og fordele objekter

314

Rotere og spejle objekter

320

Lag

325

Låse, skjule og slette objekter

330

Dublere objekter

332

Stable objekter

334

Omformning af objekter

336

Transformere objekter

337

Scaling, shearing, and distorting objects

339

Omforme med hylstre

345

Kombinere objekter

348

Skære og opdele objekter

356

Udsnitsmasker

358

Arbejde med Live-hjørner

361

Live former

366

Oprette former med værktøjet Opret form

371

Oprettelse af nye former med værktøjerne Shaper og Opret form

373

Oprettelse af 3D-objekter

379

Blande objekter

388

Omforme objekter ved hjælp af effekter

392

Berøringsunderstøttelse forbedrer dine arbejdsforløb

393

Berøringsbaserede værktøjer og forbedringer | Illustrator CC

395

Import, eksport og lagring
Indsaml aktiver, og eksporter i batches

398
399

Creative Cloud Libraries – samarbejde, synkronisering og deling af aktiver
404
Import af illustrationsfiler

411

Importere bitmapbilleder

416

Import af Adobe PDF-filer

418

Importere EPS-, DCS- og AutoCAD-filer

420

Import af illustrationer fra Photoshop

422

Lagring af illustrationer

425

Eksport af illustrationer

432

Oprette Adobe PDF-filer

440

Adobe PDF-indstillinger

444

Placering af flere filer | Illustrator CC

449

Kædeoplysninger

451

Ophævelse af integrering af billeder

453

Pakke filer

454

Del på Behance

456

Udtræk CSS | Illustrator CC

460

Filoplysninger og metadata

464

Tekst

466
Import og eksport af tekst

467

Opret tekst

470

Oprettelse af tekst på en kurve

479

Skalere og rotere tekst

483

Stave- og sprogordbøger

484

Skrifttyper

486

Find manglende skrifttyper (Typekit-arbejdsforløb)

489

Tekstforbedringer

494

Om at arbejde med Typekit-skrifttyper

495

Tegn- og afsnitsformater

497

Oprettelse af sammensatte skrifttyper

499

Opdatering af tekst fra Illustrator 10

502

Linje- og tegnafstand

503

Tabulatorer

506

Specialtegn

509

Formatering af asiatiske tegn

513

Formater tekst

520

Formatere afsnit

530

Orddeling og linjeskift

534

Arabisk og hebraisk tekst

536

Berøringsbaserede værktøjer og forbedringer | Illustrator CC

543

Understøttelse af indisk med de nye tekstombrydere | Illustrator CC

546

Oprettelse af specialeffekter

548

Attributter for udseende

549

Arbejde med effekter

554

Oversigt over effekter

557

Oprettelse af en skyggeeffekt

562

Skyggeeffekter, skær og udtynding

563

Oprette skitser og mosaikker

564

Grafikformater

566

Webgrafik

570

Bedste fremgangsmåder for oprettelse af webgrafik

571

Udsnit og grafikobjekter

574

SVG

578

Oprette animationer

583

Udskrivning

586

Oprettelse af dokumenter til udskrivning

587

Ændring af sidestørrelse og -retning

590

Udskrivning af farveseparationer

592

Kontrolmærker og beskæringer

595

PostScript-udskrivning

597

Udskrive med farvestyring

600

Udskrive og gemme gennemsigtige illustrationer

602

Overprint

608

Angive skæremærker til beskæring eller justering

611

Udskrive forudindstillinger

612

Udskrive forløb, masker og farveblandinger

614

Udskrivning

617

Diffusering

618

Pakke filer

622

Hvid overprint | Illustrator CC

624

Automatisering af opgaver

625

Datastyret grafik via skabeloner og variabler

626

Automatisering med handlinger

630

Automatisering med scripts

636

Diagrammer
Oprettelse af diagrammer
Tastaturgenveje

637
638
653

Standardtastaturgenveje

654

Tilpasning af tastaturgenveje

672

Systemkrav
Systemkrav | Illustrator

674
675

Nyheder

1

Oversigt over nye funktioner
Illustrator CC (2015-version) (juni 2015, november 2015, juni 2016)

Til toppen

Nyheder og ændringer i Illustrator CC 2015.3
Nye funktioner i juni 2016

Hurtig eksport

Startoplevelse

Forbedringer af Live-former

Nye funktioner i november
2015

Forbedringer af Creative Cloud
Libraries

Til toppen

Hurtig eksport
Nu kan du samle elementer på en smart måde og eksportere dem til flere filtyper og skalaer.

Nu kan du eksportere individuelle illustrationer eller hele tegnebrætter til forskellige filstørrelser og formater
med et enkelt klik på en knap. Funktionen egner sig godt til mobil- og internetarbejdsgange og sikrer, at du
kan bruge tiden på at gøre designet perfekt og ikke på manuelt gentagne eksportarbejdsforløb.
Med den nye dialogboks Eksporter til skærme (Filer > Eksporter > Eksporter til skærme)
kan du eksportere tegnebrætter eller grafik med forskellige filindstillinger.
I det nye panel Eksport af aktiv (Vindue > Eksport af aktiv) kan du samle aktiver, som
du ofte redigerer og eksporterer.

Dialogboksen Eksporter til skærme.

Dialogboksen Eksport af aktiv.
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Du kan finde flere oplysninger om denne forbedrede funktion i afsnittet om samarbejde i artiklen Indsaml
aktiver, og eksporter i batches.

Til toppen

Forbedringer af Live-former
Gør mere med Live-former

Live-former er blevet forbedret for at gøre dit arbejdsforløb nemmere. Dette er sket på baggrund af feedback
om den måde, brugere angiver forskellige former på. Nogle markante ændringer er:
Afgrænsningsrammen er blevet forenklet for at give en enklere oplevelse, når der
arbejdes med live-former.
Når du arbejder med figurværktøjet, kan du vise eller skjule afgrænsningsrammen (slå
til/fra vha. (Win) Skift + Ctrl + B, eller (Mac) Skift + Cmd + B).
Polygoner:
Nu bevarer polygoner deres egenskaber for live-form, når den oprindelige live-form
ændres (skaleres, vrides, omformes, osv.)
Widgetten Radius tegnes ikke som standard ved90 gradersvinkel.
Hvis en polygon ændres, er der en ny indstilling tilgængelig, der gør polygonens side lige
lange.

Du kan finde flere oplysninger om dette forbedrede værktøj i artiklen om Live-former.

Til toppen

Forbedringer af Creative Cloud Libraries
Biblioteker er blevet forbedret for at give mere kontrol under samarbejde med andre brugere
(skrivebeskyttede biblioteker) og større integration med Adobe Stock (nu med over 50 millioner elementer).
Panelet Biblioteker i større format. På computere med skærme, der er større end 1680px, åbner panelet
Biblioteker i en større form, der strækker sig lodret langs skærmens højre hjørne.
Bedre integration med Adobe Stock
Køb i app for Adobe Stock-billeder. Når du har søgt efter et billede i Adobe Stock via
panelet CC Libraries og har indsat det i dit dokument, vises nu et indkøbskurv-ikon, som
du kan bruge til at igangsætte købsprocessen direkte fra aktivet. Derudover viser panelet
Kæder også et indkøbskurv-ikon ud for ikke-licenserede Adobe Stock-billeder, der er
placeret i dit layout. Her vil et klik på kurv-ikonet også påbegynde købsprocessen.
Åbn i Adobe Stock. Når du søger efter et aktiv i Adobe Stock, kan du ikke alene
downloade aktivet til din computer eller CC Library, men også placere aktivet direkte i dit
dokument.
Du kan finde flere oplysninger om denne forbedrede funktion i afsnittet om samarbejde i artiklen Creative
Cloud Libraries.
Se, hvordan det fungerer ›

Til toppen

Arbejdsrum for Start og Seneste filer
Nu tilgængelig i alle sprogversioner af Illustrator
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Start-arbejdsrum. Når du starter Illustrator, eller når du lukker alle Illustrator-dokumenter, vises et nyt Startarbejdsrum. Du har nem adgang til dine senest anvendte filer, CC Libraries og begynderskabeloner med
Start-arbejdsrummet. Hvis du foretrækker de gamle dialogbokse, kan du stadig trykke på Ctrl/Cmd + O for at
åbne dialogboksen Åbn eller Ctrl/Cmd + N for at åbne dialogboksen Nyt dokument.
Arbejdsrummet Seneste filer. Hvis du har et dokument åbent, kan du se de seneste filer, du har arbejdet
på, ved hjælp af arbejdsrummet Seneste filer (Ctrl/Cmd + O eller Vindue > Arbejdsrum > Seneste filer). Du
kan aktivere arbejdsrummet Seneste filer i dialogboksen Indstillinger ved at markere afkrydsningsfeltet Vis
arbejdsrummet "Seneste filer", når du åbner en fil (Illustrator > Ctrl/Cmd + K > fanen Generelt).
Du kan finde flere oplysninger om de nye arbejdsrum i artiklen om nye arbejdsrum.
Du kan finde flere Illustrator-specifikke oplysninger i artiklen Generelt om arbejdsrum.

Til toppen

Nyheder og ændringer i Illustrator CC 2015.2
Nye funktioner i november 2015

Forbedringer af Creative Cloud
Libraries
Arbejdsrum for Start og Seneste
filer
Shaper-værktøj
Nye live former

Autohjælpelinjer
Nye SVG-eksportindstillinger
Forbedringer af Touch-arbejdsrum
Mobilapps
Nye funktioner i juni
2015

Dynamiske symboler

Til toppen

Forbedringer af Creative Cloud Libraries
Søg nu efter dine aktiver i biblioteker og Adobe Stock. Arbejd med dine eksisterende eller ældre farver ved at
importere farveprøver og -grupper. Du får bedre support til afsnits- og tegntyper i biblioteker, så du også har
større kreativ kontrol over din tekst.
Se, hvordan det fungerer ›
Du kan finde flere oplysninger om denne forbedrede funktion i afsnittet om samarbejde i artiklen Creative
Cloud Libraries.

Til toppen

Arbejdsrum for Start og Seneste filer
Tilgængelig i engelske sprogversioner af Illustrator

Start-arbejdsrum. Når du starter Illustrator, eller når du lukker alle Illustrator-dokumenter, vises et nyt Startarbejdsrum. Du har nem adgang til dine senest anvendte filer, CC Libraries og begynderskabeloner med
Start-arbejdsrummet. Hvis du foretrækker de gamle dialogbokse, kan du stadig trykke på Ctrl/Cmd + O for at
åbne dialogboksen Åbn eller Ctrl/Cmd + N for at åbne dialogboksen Nyt dokument.
Arbejdsrummet Seneste filer. Hvis du har et dokument åbent, kan du se de seneste filer, du har arbejdet
på, ved hjælp af arbejdsrummet Seneste filer (Ctrl/Cmd + O eller Vindue > Arbejdsrum > Seneste filer). Du
kan aktivere arbejdsrummet Seneste filer i dialogboksen Indstillinger ved at markere afkrydsningsfeltet Vis
arbejdsrummet "Seneste filer", når du åbner en fil (Illustrator > Ctrl/Cmd + K > fanen Generelt).
Du kan finde flere oplysninger om de nye arbejdsrum i artiklen om nye arbejdsrum.
Du kan finde flere Illustrator-specifikke oplysninger i artiklen Generelt om arbejdsrum.

Til toppen
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Shaper-værktøj
Konvertér dine naturlige, flydende bevægelser til perfekte, geometriske former. Og brug dem derefter som
almindelige former – kombiner, slet, udfyld og omdan dem – for at oprette redigerbare designs. Du kan bruge
Shaper-værktøjet i begge – de traditionelle arbejdsrum og i det touch-optimerede arbejdsrum Touch.
Se, hvordan det fungerer ›
Du kan se flere oplysninger om det nye værktøj i artiklen om Shaper-værktøjet.

Til toppen

Nye live former
Flere af Illustrator Shape-værktøjerne er nu fuldt ud live, interaktive og dynamisk redigerbare, så du hurtigt
kan ændre og forbedre traditionelle vektorformer uden at skulle anvende specialeffekter eller bruge andre
værktøjer.
Se, hvordan det fungerer ›
Du kan finde flere oplysninger denne forbedrede funktion i artiklen om Live-former.

Til toppen

Dynamiske symboler
Symboler kan nu dele en masterform, men kan modificeres til at få forskelligt udseende såsom strøg,
udfyldning og uigennemsigtighed. Skalér, roter, genspejl og skråtstil dem uden at behøve at bryde linket til
det overordnede symbol.
Se, hvordan det fungerer ›
Du kan finde flere oplysninger om denne nye funktion i artiklen om Dynamiske symboler.

Til toppen

Autohjælpelinjer
Du kan nu justere og sætte mellemrum mellem objekter ved hjælp af de forbedrede Autohjælpelinjer i
Illustrator CC 2015. Se de nye tip til at tegne perfekte former som f.eks. firkanter og cirkler uden at bruge
kontroltaster og genvejstaster.

Til toppen

Nye indstillinger for SVG-eksport
Et nyt arbejdsforløb for SVG-eksport (Filer > Eksporter > SVG) gør det muligt at eksportere weboptimerede
SVG-filer til dine web- og skærmdesignarbejdsforløb. Du kan også vælge at eksportere individuelle objekter i
forhold til hele tegnebrættet.
Se, hvordan det fungerer ›
Du kan finde flere oplysninger om denne forbedrede funktion i afsnittet om indstillingerne for eksport af
weboptimeret SVG i artiklen SVG.

Til toppen

Forbedringer af Touch-arbejdsrum
Touch-arbejdsrummet for Windows-tabletter indeholder Shaper-værktøjet, nye live former, forbedrede
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autohjælpelinjer, en funktion til let at zoome ved hjælp af en mus og support til HP Sprout.

Til toppen

Mobilapps
Integration af Adobe Capture CC
Brug en iPad, iPhone eller Android-telefon til at forvandle et hvilket som helst billede til et produktionsklart
aktiv. Udtræk et farvetema, eller opret en pensel,, form eller vektorgrafik, og gem derefter aktivet i dine
Creative Cloud Libraries til brug i Illustrator.
Adobe Illustrator Draw til Android
Opret vektordesigns i frihånd på din Android-telefon med Adobe Illustrator Draw-appen, og send derefter dit
arbejde til Illustrator på din computer for at finpudse det yderligere.
Forbedret Comp CC-integration og iPhone-understøttelse
Du kan nu bruge Comp CC til at udforske layout-muligheder på både din iPhone og din iPad. Aktiver i Comp
kan sammenkædes, så når du redigerer dem i Illustrator eller en anden Creative Cloud-computerapp,
opdateres de øjeblikkeligt i Comp.

Til toppen

Nyheder og ændringer i Illustrator CC 2015
Juni 2015

Sammenkædede elementer i
biblioteker
Adobe Stock
Zoom, panorer, rul hurtigere
10 x større zoom-forstørrelse
Sikker tilstand

Mobile Creative Cloud-apps
Creative Cloud Charts (prøveversion)
GPU-ydeevne
Værktøjsforbedringer
Forbedringer af Touch-arbejdsrum
Andre vigtige forbedringer

Genoprettelse af data i dine filer

Til toppen

Sammenkædede elementer i Creative Cloud Libraries
Rediger én gang, og opdater overalt.

Grafik i Creative Cloud Libraries knyttes nu sammen, så når de ændres, har du og dine teammedlemmer
mulighed for at opdatere dem på tværs af alle projekter i CC Illustrator, Photoshop CC eller InDesign CC,
hvor de bruges. Adobe CreativeSync styrer dine biblioteker og holder alting opdateret, så du har dem lige ved
hånden og får et problemfrit arbejdsforløb. Alle projekter er altid opdateret med de seneste ændringer!
Du kan finde flere oplysninger om denne forbedrede funktion i afsnittet om samarbejde i artiklen Creative
Cloud Libraries.

Til toppen

Adobe Stock
Millioner af billeder af høj kvalitet. Inde i Illustrator.
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Søg i 40 millioner fotos, illustrationer og vektorer.

Med Adobe Stock kan du købe, få adgang til og administrere afgiftsfri billeder af høj kvalitet og i høj
opløsning direkte fra Illustrator CC, Photoshop CC, InDesign CC og andre Adobe-computerapps.
Du kan gemme billeder direkte til Creative Cloud Libraries. Du kan købe licens til et billede med det samme
eller gemme et eksempel med vandmærke eksempel i en comp. Takket være Adobe CreativeSync kan du
straks få adgang til dine billeder på tværs af dine stationære og bærbare enheder og endda dele dem med dit
team. Når du er klar til at bruge versionen uden vandmærke, kan du licensere billedet til brug direkte i
Illustrator.
Du kan finde oplysninger om brug af Adobe Stock under Sådan bruger du Adobe Stock.
Du kan finde svar på spørgsmål om Adobe Stock-tjenesten under Ofte stillede spørgsmål om Adobe
Stock.

Til toppen

Zoom, panorer, og rul 10 x hurtigere
På alle måder – 10 gange hurtigere.

Panorer, zoom og rul op til 10 gange hurtigere takket være forbedringer i Mercury Performance System, der
gør GPU'en hurtigere på både Mac og Windows.
Zoom er nu animeret, så du hurtigt kan zoome ind og ud af dit dokument ved at køre til venstre og højre. Du
kan også klikke og holde zoomværktøjet hen over et sted for at zoome ind dynamisk.
Se denne video om ydeevneforbedringerne i Illustrator CC 2015.
Du kan se flere oplysninger i vidensbaseartiklen om funktionen GPU-ydeevne.

Til toppen

10 x større zoom-forstørrelse
64.000 % op fra 6.400 %

Arbejd med større præcision, og foretag præcise og nøjagtige ændringer med det nye zoomniveau på 64.000
%. Tidligere var det maksimale zoomniveau 6.400 %.

Til toppen

Sikker tilstand
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Diagnosticer og løs opstartsproblemer.

Med Sikker tilstand kan Illustrator starte, selv hvis der er filer, der skaber alvorlige nedbrud (for eksempel
beskadigede skrifttyper, forældede plug-ins eller forkerte drivere) i systemet. Du kan vælge at diagnosticere
årsagen til fejlen. Når programmet startes efter isolering og deaktivering af filer, der kan forårsage nedbrud,
er Illustrator i Sikker tilstand.

Dialogboksen Sikker tilstand beskriver problemer, der forårsager nedbrud.

Dialogboksen Sikker tilstand viser oplysninger til at diagnosticere og løse problemområder, hvilket giver dig
mulighed for at løse eventuelle problemer. Når du er færdig, skal du markere alle problemer som løst og
sætte Illustrator til at genstarte i normal tilstand ved den næste genstart.
Du kan finde flere oplysninger i Sikker tilstand.

Til toppen

Genoprettelse af data i dine filer
Mist aldrig dit arbejde igen.

Hvis du ofte glemmer at gemme dine åbne projekter, kan du risikere at miste tid og arbejde, hvis programmet
lukker forkert, før du kan gemme filerne. En forkert lukning kan forekomme, hvis Illustrator går ned, der er en
fejl i operativsystemet, eller der opstår et strømsvigt.
Når der opstår en sådan fejl, skal du blot starte Illustrator igen, hvorefter dit arbejde kan gendannes. Hvis
årsagen til fejlen er en beskadiget skrifttype eller en inkompatibel driver eller plug-in, giver Illustrator dig
mulighed for at diagnosticere problemet og rette eventuelle fejl.
Yderligere oplysninger finder du i artiklen om gendannelse af dokumentdata efter et nedbrud.

Til toppen

Integration med Creative Cloud-mobilapps
Adobe Comp CC, Illustrator Draw, Photoshop Sketch og meget mere!
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Illustrator kræver ikke længere, at du skal være i dit studie eller på dit kontor for at være kreativ og produktiv.
Du kan konstant udvikle dine ideer, opdagelser og tanker til fantastiske illustrationer og projekter – alt
sammen, mens du er på farten – ved hjælp af Adobes mobilapps. Nogle få eksempler:

Adobe Comp CC. Du kan trække kreative elementer ind i Comp fra dine eller dit teams delte
Creative Cloud-biblioteker og derefter straks sende dine layouts til Illustrator. Al din tekst, dine
billeder og dine illustrationer er levende og fuldt redigerbare.
Comp til iPad kan hentes som en omkostningfri overførsel via iTunes App Store.

Illustrator Draw. Du kan arbejde med dine yndlingsværktøjer til vektortegning og
favoritfunktioner i én moderne, strømlinet grænseflade. Du kan tegne streger, figurer og
frihåndsillustrationer med ti tegnelag og et fotolag. Creative Cloud-forbindelsen gør det nemt
at finpudse i Illustrator CC eller Photoshop CC.
Draw til iOS (iPhone, iPad og iPad Mini) er tilgængelig som en omkostningsfri overførsel via
iTunes App Store

Adobe Shape CC. Fotografer et hvilket som helst objekt, design eller figur – og konverter
dem til vektorformer gennem et par enkle trin. Gem de resulterende vektorer i Creative Cloud
Libraries, og få adgang til dem, eller finpuds dem i Illustrator eller Photoshop.
Shape kan hentes som en omkostningfri overførsel via iTunes App Store.

Adobe Brush CC. Brug din iPad eller iPhone til at designe smukke pensler i høj kvalitet ud
fra billeder af alt, hvad der inspirerer dig. Gem pensler i dit Creative Cloud Library, og få
adgang til dem hvor som helst på tværs af Photoshop og Illustrator!
Adobe Brush til iOS kan hentes som en gratis overførsel via iTunes App Store.

Adobe Color. Gengiv inspirerende farvekombinationer på en sjov og intuitiv måde, uanset
hvor du ser dem. Peg blot kameraet på noget farverigt, så finder Adobe Color CC straks en
farveserie frem.
Color til iOS (iPad, iPad Mini, iPhone og iPod Touch) og Android kan hentes som en
omkostningfri overførsel via iTunes App Store.

Til toppen

Creative Cloud Charts (eksempel)
Omdan data til fantastisk infografik og meget mere.

Skab, rediger, farvelæg og generer fantastiske infografikker!

Skab grafer og diagrammer ud fra dine data ved hjælp af en simpel og intuitiv grænseflade. Erstat
9

standarddiagramelementer med Illustrator-vektorgrafik, og skab brugerdefineret infografik, diagrammer og
grafer. Du kan bruge den browserbaserede brugergrænseflade til hurtigt at importere data fra dine datafiler
(filer af typerne .csv, .xls eller .xlsx) og omdanne dem til grafiske repræsentationer. Du kan bruge Creative
Cloud Libraries til at dele og bruge diagrammer på tværs af projekter og teams.
Du kan finde yderligere oplysninger i Creative Cloud Charts.
Bemærk: Creative Cloud Charts (Preview)-funktionen er aktiveret for alle amerikanske (en_US) og engelske
(en_GB) Illustrator CC 2015-brugere.

Til toppen

GPU-ydeevne
Udnyt styrken i din GPU! Nu også til Mac!

2015-udgaven af Illustrator CC udnytter nu bedre styrken i GPU'en til at gengive indhold – hvilket betyder
hurtigere grafikgengivelse ved zoom, panorering og rulning. Hver illustrationstype er blevet omskrevet, så den
beregnes og gengives af den grafiske processor. GPU-forbedringer er nu også tilgængelige på Mac.
Du kan se flere oplysninger i vidensbaseartiklen om funktionen GPU-ydeevne.

Til toppen

Forbedringer af Touch-arbejdsrum
Billedplacering
Nu kan du placere et billede (rasterformat) i Touch-arbejdsrummet.
Fordelingsindstillinger i panelet Juster
Tidligere havde panelet Juster ikke fordelingsindstillinger. Nu kan brugere anvende de to mest populære
justeringsindstillinger i justeringspanelet i Touch-arbejdsrummet.
Gendannelse af værktøjer til standard
Nogle af værktøjerne i Touch-arbejdsrum har indstillinger, som Tegn fra midtpunkt i tilstandene
Formværktøjer, Flet og Træk fra i værktøjet Opret form. Når man skiftede mellem værktøjer, kunne man ofte
glemme, at en indstilling var aktiveret, da det samme værktøj blev brugt tidligere. Dette gik ud over
produktiviteten. Hver gang, der sker en ændring af værktøjer i Touch-arbejdsrummet, bliver det aktive værktøj
nu tilgængeligt med standardindstillingerne.
Vendeknapper til variabel bredde
Stregindstillinger i Touch-arbejdsrummet har en metode til at anvende profiler i variabel bredde på stier, så
de ser organiske ud. Profiler i variabel bredde er baseret på en vilkårlig retning (den ene ende tynd, den
anden tyk). Med introduktionen af vendeknapper til disse profiler har du nu bedre kontrol over de profiler med
variabel bredde, du bruger på kurver i Touch-arbejdsrummet.

Til toppen

Værktøjsforbedringer

Krumningsværktøj
Separat indstilling til elastikfunktionen
Elastikindstillinger for værktøjerne Pen og Krumning blev bundet til én enkelt værdi. Illustrator-holdet har
erfaret, at brugere foretrækker denne værdi til værktøjet Krumning i stedet for til værktøjet Pen. Begge
værktøjer har nu adskilte værdier, så brugerne har uafhængig kontrol over begge værktøjer.
Sammenføjning af to kurver
Værktøjet Krumning virker kun med én sti ad gangen – den aktive sti. Det er nu muligt at sammenføje en
ikke-aktiv sti og fortsætte med at arbejde med den.
Start fra begge ender
Værktøjet Krumning havde en fast arbejdsretning – selv når en sti blev afmarkeret og markeret igen. Nu kan
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brugere altid vælge, hvilken ende af en åben kurve, de vil starte med at arbejde på. Hvis du vil kunne tegne
fra det andet slutpunkt, skal du trykke på Esc for at fravælge det aktive krumningspunkt, klikke på slutpunktet
og flytte det lidt og derefter fortsætte med at tegne med værktøjet Krumning.

Værktøjet Opret form: fritegningstilstand
Værktøjet Opret form havde tidligere lineær tilbagemelding til indstillingerne Flet og Subtraher. Nu kan dette
værktøj bruges i fritegningstilstand. Denne tilstand er som standard slået til. Skift indstillingen i værktøjets
indstillingsdialogboks for at gå tilbage til den gamle lineære feedback. Dette er også tilgængeligt i Toucharbejdsrummet.

Blyantværktøj: Deaktiver automatisk lukning
Selvom de fleste brugere elskede automatisk lukning i værktøjet Blyant, var der nogle brugere, der selv ville
bestemme, hvornår kurven lukkede. Indstillingsdialogboksen til værktøjet Blyant har nu mulighed for at styre
automatisk lukning.

Til toppen

Andre vigtige forbedringer

Kopier og indsæt hexadecimale værdier
Når brugere kopierer en hexadecimal værdi fra andre programmer, vælger de sandsynligvis symbolet '#'
sammen med den faktiske hexadecimale værdi. Feltet Hex i panelet Farve accepterer kun rene hexadecimale
værdier, og det er nødvendigt at foretage gentagne og præcise kopier-indsæt-handlinger, indtil det kun er
den korrekte værdi, der indsættes. Nu fjerner dette felt automatisk indsatte tegn, der ikke er en del af den
hexadecimale værdi. Dette gør det meget lettere at indsætte hexadecimale værdier med kopier/sæt ind.

Brugte farveprøver på forløbsstop
Der er tidspunkter, hvor forløbsstop defineres af en farveprøvefarve. Tidligere var det ikke muligt at
identificere denne farveprøve, når der var dobbeltklikket på farvestoppet. Nu er det sådan, at hvis der bruges
en farveprøve på farvestoppet, bevarer og fremhæver det den anvendte farveprøve, når farvestoppet bruges.

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
Juridiske meddelelser | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online
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Creative Cloud
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FÅ SUPPORT > SUPPORT TIL CREATIVE CLOUD

Brug Creative Cloud-computerappen til at administrere dine
apps og tjenester
Gælder for Creative Cloud
Indhold
Download apps, del filer, find skrifttyper og stockbilleder og mere – alt sammen fra Creative Cloud-computerappen.
På denne side

Installer Creative Cloud-computerappen
Adobe Creative Cloud-computerprogrammet er dit centrale sted til håndtering af mange apps og tjenester, der er inkluderet i dit Creative Cloudmedlemskab. Du kan også synkronisere og dele filer, håndtere tusindvis af skrifttyper, få adgang til biblioteker med lagerfotos og designaktiver og
vise og opdage kreativt arbejde i fællesskabet. Creative Cloud-computerappen er dit vindue til det hele.
Når du downloader dit første Creative Cloud-produkt, installeres Creative Cloud-computerappen automatisk. Hvis du har Adobe Application
Manager installeret, opdaterer den automatisk til den nye Creative Cloud-computerapp.
Hvis du ikke har Creative Cloud-computerappen installeret, kan du downloade den manuelt. Følg disse trin for at gør dette:

1. Gå til siden Creative Cloud-computerapp.

2. Klik på knappen Download.

3. Følg vejledningen på skærmen.
Bemærk:
Vi anbefaler ikke, at du fjerner Creative Cloud-computerappen. Men hvis du har brug for at fjerne den, skal du se Fjern Creative Cloudcomputerappen.
Tip:
Du kan downloade mobilapps på din mobilenhed ved at gå til Kataloget over mobilapps.

Download og installer apps
Her kan du se, hvordan du downloader, installerer og opdaterer dine apps ved hjælp af Creative Cloud-computerappen. Du kan også gennemse
apps efter popularitet, kategori og version for at finde nye apps.
Tip:
Du kan downloade mobilapps på din mobilenhed ved at gå til Kataloget over mobilapps.

1. Du kan få adgang til Creative Cloud-computerappen ved at klikke på Creative Cloud-ikonet, der er placeret på proceslinjen (Windows)
eller i Apple-menulinjen (Mac OS).
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Tip:
Som standard startes Creative Cloud-computerappen, når du logger på din computer. Hvis du ikke kan se ikonet til Creative Cloud, har du
muligvis afsluttet programmet. Sådan kan du starte det igen:
Windows: Vælg Start > Programmer > Adobe Creative Cloud.
Mac OS: Vælg Start > Programmer > Adobe Creative Cloud > Adobe Creative Cloud.
2. Klik på fanen Apps, hvis den ikke allerede er markeret. De senest installerede apps på computeren vises øverst i panelet. Listen kan omfatte
tidligere installerede versioner.
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3. Rul ned for at finde yderligere apps. Du kan også filtrere efter kategori eller softwareversion.

4. Klik på Installer eller Opdater for at installere de valgte apps.
Bemærk:
Du kan søge efter opdateringer manuelt ved at klikke på tandhjulsikonet i øverste højre hjørne af Creative Cloud-computerappen og vælge
Søg efter app-opdateringer i pop op-menuen. Du kan også opdatere Creative Cloud-computerappen og søge efter opdateringer ved at
trykke på Ctrl+Alt+R (Windows) eller Kommando+Alternativ+R (Mac OS).

5. Du kan downloade og installere en tidligere version af en app ved at vælge Vis tidligere versioner fra menuen med filtre. Rul ned for at
finde den ønskede app, og klik derefter i appens menu Installer, og vælg en version fra pop op-menuen Installer.
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Tip:
Det kan tage noget tid at downloade din app, afhængigt af dit netværks downloadhastighed.

Yderligere oplysninger om, hvordan du kan starte din app, kan du se under Download og installer Creative Cloud-apps.
Hvis du skal fjerne en app, skal du se Afinstaller eller fjern Creative Cloud-apps.
Se Fejlfinding i forbindelse med download og installation af Creative Cloud for at få hjælp til installationsspørgsmål.

Synkroniser og del filer
Synkroniser filer fra din computer til Creative Cloud, og få adgang til dem overalt. Filerne er tilgængelige med det samme på alle dine tilsluttede
enheder og computere og på siden Creative Cloud Filer. Hvis du vil synkronisere filer, skal du downloade og installere Creative Cloudskrivebordsappen på alle computere.
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Gør ét af følgende for at synkronisere dine filer:
Kopiér, indsæt, eller flyt filer til mappen eller biblioteket Creative Cloud Filer på din computer.
Du kan åbne biblioteket eller mappen Creative Cloud Filer fra Creative Cloud-computerappen ved at klikke på fanen Aktiver og derefter i
panelet Filer klikke på Åbn mappe.
I en app skal du vælge Filer > Gem eller Filer > Gem som og gå til biblioteket eller mappen Creative Cloud Filer på computeren.
Originalfilerne er altid på din computer eller enhed. Filerne synkroniseres via Creative Cloud til alle tilsluttede enheder.
Du kan se filerne online på siden Creative Cloud Assets. Når filerne er synkroniseret, behøver du ikke at være online, og du kan få dem vist fra
stien/mappen Creative Cloud Filer på din computer.
Du kan finde oplysninger om, hvordan du arbejder med filer, du har overført til Creative Cloud, under Gennemse, synkroniser og administrer
aktiver.

Tilføj skrifttyper fra Typekit
Du kan bruge Typekit-skrifttyper i alle dine Creative Cloud-apps og anden computersoftware.
Vælg en skrifttype fra en af Typekits mange støttepartnere, og synkroniser den derefter til din computer med Creative Cloud. Synkroniserede
skrifttyper er tilgængelige til brug i alle Creative Cloud-apps samt i anden installeret software.
Du skal have et betalt Creative Cloud-medlemskab eller en gyldig Typekit-konto for at kunne synkronisere skrifttyper til din computer.
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Panelet Skrifter viser de skrifttyper, der er synkroniseret til din computer. Gør følgende for at synkronisere skrifttyper:

1. I Creative Cloud for computerappen skal du klikke på fanen Aktiver og derefter på panelet Skrifter.

2. Klik på Tilføj skrifttyper fra Typekit. Der åbnes et Typekit-vindue i din browser.
Hvis det er første gang, du bruger Typekit, skal du klikke på Jeg har ikke prøvet Typekit før og følge vejledningen for at oprette din
konto.

3. Placer din mus på et skrifttypekort i Typekit-vinduet, og klik på + Brug skrifttyper.

4. Vælg skrifttyperne fra den valgte serie, og klik på Synkroniser valgte skrifttyper.

Har du spørgsmål om synkronisering af skrifttyper? Find svar i Tilføj skrifttyper fra Typekit.

Find aktiver i Adobe Stock
Du kan søge efter billeder i Adobe Stock direkte inde fra Creative Cloud-computerappen.
Adobe Stock er en tjeneste, der giver designere og virksomheder adgang til 40 millioner gratis og organiserede billeder, illustrationer og
vektorgrafik i høj kvalitet til deres kreative projekter. Du kan købe et enkelt billede efter behov, eller du kan købe et abonnement til flere billeder.
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1. Indtast nøgleord på fanen Stock for at finde billedet i billedsamlingen, og klik på Start.

2. Hvis du bliver bedt om det, skal du opgive din fødselsdato og klikke på Opdater.
Du ser et Adobe Stock-websted, der viser billeder fra billedsamlingen, som er relevante for din søgning.
Adobe Stock og Creative Cloud Libraries
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Du kan føje et eksempel på et billede med vandmærke fra Adobe Stock-webstedet til ethvert af dine biblioteker. I Creative Cloud-apps, der
understøtter Libraries – Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro og After Effects – skal du blot trække billedet med vandmærke fra Librariespanelet til dit kreative projekt. Når du er klar, kan du også licensere lagerbilleder inde fra bibliotekspanelet i Creative Cloud-computerappen.
Når du licenserer et billede, opdaterer Creative Cloud-apps, der understøtter aktiver, der er knyttet til biblioteket – Photoshop, Illustrator og
InDesign – automatisk alle sammenkædede forekomster af billedet til den licenserede højopløselige version uden vandmærket.
Få flere oplysninger i Brug af Adobe Stock .

Find designaktiver med Market
Creative Cloud Market er en samling af organiseret indhold i høj kvalitet skabt af kreative til kreative. Creative Cloud-abonnenter kan få
omkostningsfri adgang til aktiver fra Market på computer- og mobilenheder (via Creative Cloud-tilknyttede apps) og kan vælge mellem et utroligt
udvalg af vektorgrafik, ikoner, mønstre, grænsefladesæt og meget mere. Creative Cloud-abonnenter kan downloade op til 500 unikke, afgiftsfri
aktiver hver måned. Denne effektive nye tjeneste giver kreative personer let mulighed for at finde aktiver at bygge på, manipulere og ændre, så
de kan komme godt i gang med den kreative proces.
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Få yderligere oplysninger i Creative Cloud Market.

Del og opdag ved hjælp af Behance
Vis og opdag kreativt arbejde på Behance. Som medlem kan du oprette en portefølje med dit arbejde og sende den ud bredt og effektivt. Eller
udforsk det seneste kreative arbejde fra designere verden over ved at gennemse anbefalet eller populært arbejde inden for alle områder.
Log ind, eller tilmeld dig for at få adgang til Behance Activity Feed, Portfolio og Share & Discover New Work. Hvis du allerede har en konto,
bliver du bedt om at logge ind. Hvis du ikke allerede har en konto, kan du nemt og hurtigt tilmelde dig.
Selv uden en Behance-konto kan du undersøge projekter og igangværende arbejde fra Creative Cloud-computerappen ved at bruge panelet
Fællesskab.

21

Du kan finde flere oplysninger under Udgiv til Behance fra Creative Cloud eller ved at gå til Adobe Behance-communityforummet.

Hjem og aktivitetsfeed
Aktivitetsstrømmen i panelet Hjem i Creative Cloud-computerappen viser dine interaktioner med Creative Cloud. Her kan du få vist hændelser og
aktiviteter såsom tilgængelighed af nye apps, opdateringer og installationsstatus.
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Log ind for at aktivere Creative Cloud

Aktiver og deaktiver Creative Cloud

Hvis du vil aktivere Creative Cloud, skal du blot logge ind på Creative Cloud med dit Adobe ID. Når du logger ind, aktiveres Creative Cloud-licensen
og alle installerede apps og tjenester, der er knyttet til dit Adobe ID. Du kan derefter bruge dine apps og tjenester normalt.
Du kan logge ind ved at klikke på det nedtonede Creative Cloud-ikon, der er placeret på proceslinjen (Windows) eller i Apple-menulinjen
(Mac OS), for at åbne Creative Cloud-computerappen.
Angiv dit Adobe ID (normalt din e-mailadresse) og din adgangskode, og klik på Log ind. (Hvis Creative Cloud-computerappen åbnes, er du
allerede logget ind.)
Du kan nu bruge Creative Cloud-tjenester, installere Creative Cloud-apps og starte Creative Cloud-apps, som du måske tidligere har
installeret.
Hvis du vil deaktivere Creative Cloud, skal du logge ud af Creative Cloud. Når du logger ud, deaktiveres alle installerede Creative Cloud-apps og tjenester, der er tilknyttet dit Adobe ID på den pågældende computer. Appsene er stadig installeret, men de er ikke længere forbundet med en
gyldig licens. Log ind igen at genaktivere licensen og bruge appsene og tjenesterne.
Hvis du vil logge ud, skal du åbne Creative Cloud-computerappen og derefter klikke på tandhjulsikonet og vælge Indstillinger. Klik
på Generelt, og klik derefter på Log ud.
De Creative Cloud-apps og -tjenester, der er tilknyttet dit Adobe ID, deaktiveres nu på den pågældende computer.
Yderligere oplysninger finder du under Logge ind og logge ud for at aktivere Creative Cloud-apps.

Indstillinger
Klik på tandhjulsikonet for at åbne dialogboksen Indstillinger i Creative Cloud-computerappen, og vælg Indstillinger.
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Dialogboksen Indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse og arbejde med Creative Cloud, herunder ændring af softwareinstallationsssproget,
justere indstillingerne for Creative Cloud-tjenester og logge ud, hvis du midlertidigt skal deaktivere din konto.
Hvis du vil deaktivere alle Creative Cloud-apps og -tjenester, der er tilknyttet dit Adobe ID, skal du klikke på Generelt og derefter klikke på
Log ud. Når du logger ind, deaktiveres alle installerede Creative Cloud-apps og -tjenester, der er tilknyttet dit Adobe ID på den pågældende
computer.
Hvis du vil aktivere automatiske opdateringer, skal du vælge Hold Creative Cloud-computeren konstant opdateret .
Hvis du vil ændre installationssproget eller installationsplaceringen, skal du vælge Indstillinger > Creative Cloud > Apps. Du kan finde
detaljerede instruktioner under Skifte sprogindstillingen for dine Creative Cloud-apps.
Hvis du vil forbinde dit arbejde til lageret med Adobe AEM Assets (Experience Manager), skal du vælge Log ind på AEM Assets. Få flere
oplysninger i Arbejd med AEM Assets.
Brug fanerne Filer og, Skrifttyper og Behance for at ændre deres indstillinger.
For at få vist meddelelser fra Adobe skal du vælge indstillingen Vis OS-meddeleler under hver fane.
Was this helpful?
Yes
No
By clicking Submit, you accept the Adobe Terms of Use.
^ Til toppen

Mere som dette
Download og installer Creative Cloud-apps
Opdater Creative Cloud-apps
Afinstallere eller fjerne Creative Cloud-apps
Log ind og ud for at aktivere Creative Cloud-apps
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Support til Creative Cloud
Læs onlinemanualen, gennemse selvstudier, eller få hjælp. Få mere at vide.

Har du stadig brug for hjælp?

Spørg brugergruppen
Stil spørgsmål og få svar fra eksperter.
Start nu

Kontakt os
Få hjælp fra vores søde supportmedarbejdere.
Start nu
Skift områdeDanmark (Rediger)
Vælg din region
Ved valg af et område ændres sprog og/eller indhold på Adobe.com.
Americas Brasil Canada - English Canada - Français Latinoamérica México United States Europe, Middle East and Africa Africa English België Belgique Belgium - English Česká republika Cyprus - English Danmark Deutschland Eastern Europe English Eesti España France Greece - English Hrvatska Ireland Israel - English Italia Latvija Lietuva Luxembourg - Deutsch Luxembourg English Luxembourg - Français Magyarország Malta - English Middle East and North Africa - English Moyen-Orient et Afrique du Nord Français Nederland Norge Österreich Polska Portugal România Schweiz Slovenija Slovensko Srbija Suisse Suomi Sverige Svizzera Türkiye
United Kingdom България Россия Україна  עברית- ישראל
Asia - Pacific Australia Hong Kong S.A.R. of China India - English New
Zealand Southeast Asia (Includes Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam) - English 中国 中國香港特別行政
區 台灣 日本 한국 Commonwealth of Independent States Includes Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan
Produkter Download Understøttelse & læring Firma
Copyright © 2015 Adobe Systems Software Ireland Ltd. All rights reserved.
Personlige oplysninger Anvendelsesbetingelser Cookies Ad Choices
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Gennemse, synkroniser og administrer aktiver
Din Adobe Creative Cloud-konto leveres med et onlinelager, så dine filer altid er
tilgængelige for dig overalt og på enhver enhed eller computer. Du kan få vist
mange kreative filtyper direkte i en webbrowser på din computer, tablet eller
smartphone. Disse filtyper omfatter: PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG,
Photoshop Touch, Ideas m.fl.

Adobe Creative Cloud-computerprogrammet holder alle filerne synkroniseret.
Alle tilføjelser, ændringer eller sletninger opdateres på alle forbundne computere
og enheder. Hvis du f.eks. overfører en .ai-fil via siden Creative Cloud Assets,
hentes den automatisk på alle tilsluttede computere.

Hvis du bruger Creative
Cloud for enterprise
med administrerede
tjenester, kan du se:
Gennemse, dele og
administrere aktiver
Angive
synkron.placering

Gennemse aktiver
Synkronisering eller overførsel af filer
Sletning af filer
Lagringsplaner og kvoter
Fejlfinding

Til toppen

Gennemse aktiver
Dine Creative Cloud-aktiver omfatter filer, som er synkroniseret med din computer, aktiver, som er oprettet
med Creative Cloud-kompatible mobilapps, og Creative Cloud-biblioteker. Du kan gennemse alle disse
aktiver med siden Creative Cloud Assets, som organiserer aktiver som følger:

Files viser aktiver, som er synkroniseret med mappen Creative Cloud Files på din computer

Mobiloprettelser viser aktiver, som er oprettet med Creative Cloud-kompatible mobilapps

Biblioteker viser designbiblioteker, som du har oprettet
Bemærk: Selv om du kan udføre mange handlinger, såsom omdøbning, deling, hentning, erstatning og
arkivering, på stationære aktiver (under Filer), kan du kun vise aktiver under Mobiloprettelser og Biblioteker
på siden Creative Cloud Assets.
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Når du klikker på en kategori af aktiver, udvides den for at vise eventuelle underkategorier. Aktiver under Filer
organiseres f.eks. yderligere som Alle, Delt og Arkiveret.

Alle: viser alle filer, som er synkroniseret med mappen Creative Cloud Files
Delt: viser filer, som er delt mellem dig og andre Creative Cloud-brugere
Arkiveret: viser slettede filer

Du kan også gennemse aktiver, som er oprettet med Creative Cloud-mobilapps
under Mobiloprettelser, hvor aktiverne er kategoriseret yderligere, baseret på
den oprettende mobilapp.
Du kan finde flere oplysninger om biblioteker i Creative Cloud Libraries.

Til toppen

Synkronisering eller overførsel af filer
Gør ét af følgende for at synkronisere filer fra din computer:
Kopiér, indsæt eller flyt filer til mappen Creative Cloud Files på din stationære computer.
I en app skal du vælge Filer > Gem eller Filer > Gem som og gå til mappen Creative
Cloud Files.
Du kan åbne mappen Creative Cloud Files fra Creative Cloud-computerappen ved at vælge Aktiver > Filer
og klikke på Åbn mappe.
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Bemærk: Filnavne, som indeholder specialtegn, såsom |, ", ?, <, >, /, *, eller :, synkroniseres ikke. Det
samme gælder for filer med reserverede navne, såsom AUX eller Com1. Hvis du modtager en fejl, skal du
omdøbe filen for at synkronisere den med Creative Cloud. Du kan finde flere oplysninger i Fejl: "Kan ikke
synkronisere filer."

Du kan også overføre filer direkte til siden Creative Cloud Assets med en af følgende metoder.

Overfør og styr dine filer på Creative Cloud via
menuen Handlinger på siden Creative Cloud Assets.

Træk og slip aktiver fra din computer til siden
Creative Cloud Assets.

Erstatning af en fil
Når du overfører filen igen, oprettes en version af filen, og den eksisterende fil erstattes med den nye.
Creative Cloud opbevarer også en kopi af alle de ændringer, du foretager i en fil, og synkroniserer via
Photoshop Touch, Adobe Ideas og Creative Cloud-computerappen.
Hvis du vil erstatte en fil via Creative Cloud Assets-siden, skal du gøre følgende:
1. Find og åbn filen, der skal vises.
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2. Vælg Handlinger > Erstat, eller træk filen fra mappen til browservinduet.
Bemærk: Den nye fil skal have samme filtype som den fil, der skal erstattes. Du kan f.eks. ikke erstatte en
.PSD-fil med en .AI-fil.
Se Ofte stillede spørgsmål til versionering for oplysninger om versionering.

Til toppen

Sletning af filer
Du kan slette filer fra Creative Cloud-webstedet eller Adobe Touch Apps. Du kan også bruge
operativsystemets kommandoer til at slette filer fra mappen Creative Cloud Files på din computer. Alle
filsletninger synkroniseres med din konto, og filerne arkiveres i Creative Cloud. Originalfilerne er altid på din
computer sammen med en kopi, der er tilgængelig i Creative Cloud, så du har adgang til den overalt.

Arkiverede filer vil fortsat optage lagerplads online. Du kan permanent slette eller gendanne filer fra mappen
Arkiver. Permanent sletning af filer frigør lagerkvoten.

Permanent sletning eller gendannelse af filer
Følg disse trin for at slette aktiver permanent:
1. Arkivér en fil fra mappen Creative Cloud Files på din computer, Creative Cloudkompatible Touch Apps eller siden Creative Cloud Assets. Arkiverede filer flyttes til
kategorien Arkiveret under Mine aktiver > Filer.
2. Gå ind på siden Arkiveret, vælg de filer, du vil slette permanent, og klik på Slet
permanent.
3. Klik på Slet permanent i bekræftelsesdialogboksen.
Du kan også gendanne en arkiveret fil:
1. Gå ind på siden Arkiveret, vælg de filer, du vil gendanne, og klik på Gendan.
2. Klik på Gendan i bekræftelsesdialogboksen.

Til toppen

Lagringsplaner og kvoter
Lagerkvoten afhænger af dit Creative Cloud-medlemskab.
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Medlemsplan

Kvote for omkostningsfri lagring

Omkostningsfrit

2 GB

Creative Cloud (Fotografi)

2 GB

Creative Cloud (Enkelt-app og Alle apps)

20 GB

Creative Cloud for teams

100 GB

Du kan se din lagerstatus på fanen Filer under panelet Aktiver i Creative Cloud for computerappen eller på
siden Indstillinger for siden Creative Cloud Activity.

Lagerstatus for Creative Cloud-computerappen

Lagerstatus på siden Indstillinger

Creative Cloud synkroniserer op til 1 GB overløb fra enhver enhed. Herefter stopper Creative Cloudcomputerappen med at synkronisere nye filer og meddeler dig, at kvoten er overskredet. Et rødt udråbstegn
angiver eventuelle filer, der ikke kunne overføres. Du kan stadig flytte, omdøbe eller slette filer. Hvis du vil
fortsætte med at synkronisere filer, skal du permanent slette andre filer for at frigøre plads.
Bemærk: Der bruges en lille lagerplads til administrative formål. Derfor er den faktiske lagerplads lidt mindre
end det, der er afsat. Det varierer fra 100 KB til 500 KB afhængigt af antallet af brugerfiler.

Til toppen

Fejlfinding
Spørg fællesskabet

Kontakt os

Opret, diskuter og bliv en del af vores
fantastiske fællesskab

Start her for at tale med vores
medarbejdere

Se også
Brug Creative Cloud-computerappen til at administrere dine apps og tjenester
Gem og del indhold med Creative Cloud Assets
Del filer, biblioteker m.m.
Samarbejd om mapper og biblioteker
Synkroniser og del dine filer og mapper med samarbejdspartnere (video, 10 min)
Fejl: "Kan ikke synkronisere filer"
Angiv synkron.placering

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Creative Cloud Libraries
Opdateret i Adobe Creative Cloud 2015-udgivelsen

Du kan gøre følgende med biblioteker
Understøttelse af biblioteker i Creative Cloud-programmer
Mobilapps
Computer- og browserprogrammer
Oversigt: Arbejde med Creative Cloud Libraries
Føj til bibliotek
Genbrug og opret
Del og samarbejd
Adobe Stock og Creative Cloud Libraries
Ofte stillede spørgsmål

Creative Cloud Libraries, der er drevet af Adobe CreativeSync-teknologi, gør dine
foretrukne aktiver tilgængelige for dig overalt. Opret billeder, farver, tekstformater m.m.
i adskillige Creative Cloud-computerprogrammer og -mobilapps, og få derefter nem
adgang til dem på tværs af andre computer- og mobilapps for et problemfrit kreativt
arbejdsforløb.
Få et overblik ved at se Kom i gang med Creative Cloud Libraries.

Til toppen

Du kan gøre følgende med biblioteker

Hente

Administrere

Genbruge og oprette
32

Creative Cloud Libraries omfatter
en mekanisme, der indhenter
designaktiver fra en række
forskellige apps, og er ikke
udelukkende begrænset til
computerprogrammer. Du kan
indfange inspirationen, når som
helst den rammer dig, ved hjælp
af serien af Creative Cloudmobilapps eller endda downloade
aktiver fra Adobe Stock eller
Creative Cloud Market.

Du kan organisere designaktiver i
flere forskellige Creative Cloud
Libraries. Disse kan være baseret
på projekter, typer af aktiver eller
endda dine personlige favoritter,
som du genbruger for at oprette
din signaturstil.

Genbrug og opret designs og
illustrationer ved hjælp af objekter
fra Creative Cloud Libraries.

Til toppen

Understøttelse af biblioteker i Creative Cloud-programmer

Mobilapps

App

Støtte til
lagring af
aktiver i
biblioteker

Capture CC

Vektorformer,
farvetemaer,
I/T
pensler, mønstre
og udseende

Ofte stillede spørgsmål om Adobe
Capture CC

Photoshop Fix

I/T

Ofte stillede spørgsmål om Adobe
Photoshop Fix

Illustrator
Draw

I/T

Billeder og
former

Ofte stillede spørgsmål om Adobe
Illustrator Draw

Photoshop
Sketch

I/T

Brushes

Ofte stillede spørgsmål om Adobe
Photoshop Sketch

Illustrator Line

I/T

Farve og
grafik

Ofte stillede spørgsmål om Adobe
Illustrator Line CC

I/T

Ofte stillede spørgsmål om Adobe Hue
CC

Hue CC

Støtte til
brug af
aktiver fra
biblioteker

Ressource, der giver flere
oplysninger

Comp CC

I/T

Ofte stillede spørgsmål om Adobe
Comp CC

Premiere Clip

I/T

Ofte stillede spørgsmål om Adobe
Premiere Clip

Photoshop Mix I/T

Adobe Photoshop Mix – ofte stillede
spørgsmål

Creative
Cloudmobilapp

Creative Cloud | Almindelige spørgsmål

I/T
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Computer- og browserprogrammer

App eller tjeneste

Støtte til
lagring af
aktiver i
biblioteker

Støtte til
brug af
aktiver fra
biblioteker

Ressource, der giver flere oplysninger

Computerprogrammer
Photoshop

Creative Cloud Libraries i Photoshop

Illustrator

Creative Cloud Libraries i Illustrator

InDesign

Creative Cloud Libraries i InDesign

Premiere Pro

Creative Cloud Libraries i Premiere Pro

After Effects

Creative Cloud Libraries i After Effects

Dreamweaver

Dreamweaver | Integration med
biblioteker

Adobe Muse

Creative Cloud Libraries i Adobe Muse

Adobe Animate CC

Creative Cloud Libraries i Animate CC

Creative Cloud
Market (via
Creative Cloudcomputerappen)

I/T

Creative Cloud Market

Browser
Creative Cloud
Assets

Kun se og administrere
(omdøbe, slette)

Creative Cloud Assets | Gem og del
indhold

Til toppen

Oversigt: Arbejde med Creative Cloud Libraries

Føj til bibliotek
Creative Cloud Libraries omfatter en mekanisme, der indhenter designaktiver fra
en række forskellige apps, og er ikke begrænset til computerprogrammer. Du
kan indfange inspirationen, når som helst den rammer dig, ved hjælp af serien
af Creative Cloud-mobilapps eller endda downloade aktiver fra Adobe Stock
eller Creative Cloud Market.

Hvis du bruger Creative
Cloud for enterprise
med administrerede
tjenester, kan du se:
Gennemse, dele og
administrere aktiver
Angive
synkron.placering

Mobil

Computer

Creative Cloud Market

Du kan føje aktiver til dit bibliotek

Tilføj Creative Cloud Libraries på

Opdag og tilføj aktiver til
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ved hjælp af en stadig voksende
serie af Adobe-mobilapps. Se
undervisningsressourcer til din
mobilapp for at se hvordan.

computeren ved hjælp af et
Creative Cloud-computerprogram.
Træk aktiver til panelet Biblioteker
i computerprogrammet. Du kan
også se og gennemgå
bibliotekerne på siden Creative
Cloud Assets.

Biblioteker fra Creative Cloud
Market. Brug Creative Cloudcomputerappen til at gennemse
og tilføje aktiver fra Creative
Cloud Market. Du kan også føje
aktiver til et bibliotek ved hjælp af
Creative-mobilapps.

Se undervisningsressourcerne til
Creative Cloudcomputerprogrammet for at få
flere oplysninger om brug af
biblioteker sammen med det.

Genbrug og opret
Computer

Mobilapps

Browser

I et computerprogram, der
understøtter biblioteker, skal du
åbne bibliotekspanelet (Windows
> Biblioteker) og trække objekter
til lærredet.

Vælg et objekt fra biblioteket for at
placere det i dit projekt ved hjælp
af mobilapps.

Gennemse og få vist biblioteker på
siden Creative Cloud Assets. Du
kan også slette et bibliotek.

Computer

Mobil

Browser

Åbn bibliotekspanelet (Windows >
Biblioteker) i et computerprogram,
der understøtter Creative Cloud
Libraries. I harmonikamenupanelet
skal du vælge Del link
eller Samarbejd.

Mobilprogrammer som Creative
Cloud-mobil, Capture og andre
giver dig mulighed for at dele og
samarbejde om Creative Cloud
Libraries og specifikke
bibliotekselementer.

I venstre rude i Creative Cloud
Assets skal du klikke på
Biblioteker. Vælg herefter Send
link eller Samarbejd i menuen for
biblioteksmappen.

Del og samarbejd

Når du føjer samarbejdspartnere
til et bibliotek, kan du vælge, om
du vil give dem tilladelse til at
redigere (redigere, omdøbe, flytte
og slette indhold) eller tilladelse til
visning (kan kun få vist indholdet
af biblioteket og kommentere det).

Når du føjer samarbejdspartnere
til et bibliotek, kan du vælge, om
du vil give dem tilladelse til at
redigere (redigere, omdøbe, flytte
og slette indhold) eller tilladelse til
visning (kan kun få vist indholdet
af biblioteket og kommentere det).

Adobe Stock og Creative Cloud Libraries
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Adobe Stock er dybt integreret med Creative Cloud Libraries. Du kan føje et eksempel på et billede med
vandmærke fra en billedsamling til ethvert af dine biblioteker direkte ved hjælp af webstedet Adobe Stock. I
Creative Cloud-apps, der understøtter Libraries – Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro og After
Effects – kan du trække billedet med vandmærke fra Libraries-panelet til dit kreative projekt. Når du er sikker
på, at billedet fra billedsamlingen passer til dit projekt, kan du vælge at licensere billedet fra billedsamlingen
direkte i Libraries-panelet.
Creative Cloud-apps, der understøtter bibliotekssammenkædede aktiver – Photoshop, Illustrator og InDesign
– går et spadestik dybere med denne integration. Når du licenserer billedet fra billedsamlingen, bliver alle
sammenkædede forekomster af billedet i dine åbne dokumenter automatisk opdateret til det licenserede
billede i høj opløsning uden vandmærke.
Få flere oplysninger i Brug af Adobe Stock.

Til toppen

Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange elementer kan jeg føje til et bibliotek?
Er der en grænse for antallet af biblioteker, jeg kan oprette?
Kan alle aktiver, der er gemt i biblioteker, bruges af alle understøttede apps?
Hvilken type farveoplysninger understøttes?
Kan jeg genbruge et aktiv, der er gemt i biblioteker på tværs af Creative Cloudcomputerprogrammer?
Hvor gemmes aktiverne?
Kan jeg dele et bibliotek med andre?
Skal jeg have et Creative Cloud-medlemskab?
Hvor kan jeg finde flere oplysninger om Creative Cloud Libraries?

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
Juridiske meddelelser | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online

36

Tilføj skrifttyper fra Typekit

Typekit er en abonnementstjeneste, som giver adgang til et
stort bibliotek med skrifttyper, der kan bruges i
computerprogrammer og på websteder.
En Typekit Portfolio-plan er inkluderet i dit Creative Cloudabonnement. Creative Cloud-medlemmer med en testversion har
adgang til et udvalg af skrifttyper fra Typekit til internet- og
computerbrug.

Abonner på Creative Cloud (Alle
apps, Enkelt app eller gratis) eller
en enkeltstående Typekit-plan for
at synkronisere skrifttyper til din
computer. Se Typekitproduktsiden og Typekits
planmuligheder for yderligere
oplysninger.

Kom i gang
Gennemsyn og tilføjelse af skrifttyper fra Typekit
Brug af synkroniserede skrifttyper
Administration af synkroniserede skrifttyper

Til toppen

Kom i gang
Vælg en skrifttype fra en af Typekits mange støttepartnere, og synkroniser den derefter til din computer med
Creative Cloud – eller brug den på internettet. Synkroniserede skrifttyper kan bruges i alle Creative Cloudapps, f.eks. Photoshop eller InDesign, samt andre computerprogrammer, f.eks. Microsoft Word.

Creative Cloud-computerprogrammet skal være installeret på din computer, før du kan synkronisere
skrifttyper. Hvis det ikke allerede er installeret, skal du downloade og installere det.

Typekit er som standard aktiveret, så det kan synkronisere skrifttyper og gøre dem tilgængelige i
computerprogrammer.

Hvis du allerede har valgt skrifttyper til synkronisering i din webbrowser på dette tidspunkt, begynder de
automatisk at blive synkroniseret med din computer.

Til toppen

Gennemsyn og tilføjelse af skrifttyper fra Typekit

Du kan få adgang til Typekit-biblioteket fra forskellige steder. Brug enhver kombination af disse metoder
til at få det bedste udvalg af skrifttyper med i dit eksisterende arbejdsforløb.

Fra Creative Cloudcomputerappen:
Klik på Tilføj skrifttyper fra
Typekit under fanen Skrifttyper.
Der åbnes et browservindue, og

Fra en Typekit-integreret app:

Direkte på webstedet Typekit.com:

Klik på Tilføj skrifttyper fra
Typekit i programmets
skrifttypemenu. Der åbnes et
browservindue direkte i appen.

Brug dit Adobe ID og din
adgangskode til at logge ind på
Typekit.com.
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du er logget på Typekit.com.

Du kan søge efter skrifttyper og filtrere ned til de ønskede skrifttyper. Tilgængeligheden af en bestemt
skrifttype er angivet på skrifttypekortet.

Tilgængelighed angivet på skrifttypekort
A. Internet og computer B. Internet

Klik på et enkelt skrifttypekort for at se flere oplysninger om skrifttypen, herunder typer for alle
tilgængelige tykkelser og formater.
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Klik på Brug skrifttyper (Use Fonts).

Brug vinduet Brug denne familie (Use This Family) til at angive, hvor du vil synkronisere skrifttypen til din
computer, eller tilføj den i et sæt til brug på internettet.

Vælg de formater, du skal bruge, i skrifttypefamilien, og klik derefter på Synkroniser valgte skrifttyper
(Sync Selected Fonts).

Skrifttyperne synkroniseres til alle computere, som Creative Cloud-programmet er installeret på. Hvis du vil
se skrifttyper, skal du åbne Creative Cloud-computerprogrammet og klikke på panelet Skrifter.
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Til toppen

Brug af synkroniserede skrifttyper
Du kan bruge de skrifttyper, du har synkroniseret, ved at åbne ethvert computerprogram og gå til
skrifttypemenuen. Du kan se dine synkroniserede skrifttyper på listen. Nogle computerprogrammer, f.eks.
Microsoft Word, kan kræve genstart, når en ny skrifttype er synkroniseret.

InDesign-skrifttypemenu, der viser synkroniserede skrifttyper fra Typekit

Se følgende for yderligere oplysninger om, hvordan du kan arbejde med skrifttyper fra Typekit i et Creative
Cloud-program:

Arbejd med Typekitskrifttyper i InDesign CC

Arbejd med Typekitskrifttyper i Illustrator CC

Premiere Pro CC 2014 –
oversigt over nye
funktioner

After Effects CC 2014 –
oversigt over nye
funktioner
40

Arbejd med Typekitskrifttyper i Photoshop
CC

Til toppen

Administration af synkroniserede skrifttyper
Du kan se synkroniserede skrifttyper på din computer i panelet Skrifttyper i Creative Cloud-computerappen
eller i din Typekit.com-konto.

Fjernelse af synkroniserede skrifttyper

Sådan fjerner du synkroniserede skrifttyper fra din computer:
1. Klik på Administrer skrifttyper i Adobe Creative Cloud-computerappens panel
Skrifttyper. Siden Synkroniserede skrifttyper åbnes i et browservindue. Du kan også
logge ind på Typekit.com og gå direkte til siden med dine synkroniserede skrifttyper.
2. Klik på Fjern til højre for enhver skrifttype, du ikke længere vil bruge.

Deaktiver Typekit

Du kan aktivere eller deaktivere skrifttypesynkronisering. Hvis du deaktiverer skrifttypesynkronisering, stoppes
synkroniseringen, og synkroniserede skrifttyper fjernes fra din computer.
1. Vælg

> Indstillinger > Creative Cloud i Creative Cloud-computerappen.

2. Klik på Skrifter.
3. Du kan aktivere eller deaktivere synkronisering af skrifttyper ved at vælge Til eller Fra
under Typekit Til/Fra.

Brug af Typekit, når du er offline

Hvis du går offline, mens Creative Cloud-computerprogrammet kører, og du er logget ind, vil du stadig kunne
bruge alle de synkroniserede skrifttyper. Eventuelle ændringer, du foretager af synkroniseringsvalg for
skrifttyper på Typekit.com, bliver ikke afspejlet, før du genopretter forbindelsen.
Hvis du starter Creative Cloud-computerprogrammet, mens du er offline, vil skrifttyperne ikke være
tilgængelige og vises ikke i almindelige skrifttypemenuer.
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Se også
Sådan synkroniserer du skrifttyper til computeren | Typekit.com
Tilføjelse af skrifttyper i computerapps via Creative Cloud
En eller flere skrifttyper kan ikke synkroniseres
Fejl: "En skrifttype med samme navn er allerede installeret"

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Del filer, biblioteker m.m.
Opdateret i Adobe Creative Cloud 2015-udgivelsen

Introduktion
Del en fil eller mappe
Del biblioteker, biblioteksaktiver og mobiloprettelser
Få vist et aktiv, der er delt med dig
Deling af filer, mapper, biblioteker eller aktiver til Slack

Til toppen

Introduktion
Med Creative Cloud-aktiver kan du dele offentlige links til følgende typer aktiver:
Filer
Mapper
Biblioteker
Bibliotekselementer
Mobiloprettelser
Ved at dele offentlige links kan du få hurtig feedback på aktiver og arbejde mere effektivt med andre. Når du
deler et link med andre, kan de se en forhåndsvisning i høj kvalitet af aktiverne direkte i webbrowseren uden
at skulle installere Creative Cloud-apps eller logge på webstedet. Ud over at kunne se aktiverne kan de
skrive kommentarer eller downloade en kopi af filerne (hvis du tillader det).
Offentlig deling af aktiver sikrer, at du bevarer den fulde kontrol over dit indhold. Modtagerne får
skrivebeskyttet adgang til dine aktiver, hvilket betyder, at de ikke kan overføre, opdatere eller slette dem. Der
er adgang til de delte aktiver via en entydig kort Adobe.ly-webadresse, som du sender via e-mail eller
kopierer/indsætter til afsendelse. Du kan altid slå webadressen fra for at tilbagekalde adgang.
Se Samarbejde med andre for oplysninger om samarbejde (deling af aktiver med forskellige niveauer af
adgangstilladelser).
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Til toppen

Del en fil eller mappe
1. På siden Creative Cloud Assets skal du navigere til en fil eller mappe, du vil dele.
2. Åbn menuen Del, og vælg Send link.

3. Filen deles, og der oprettes en kort offentlig webadresse. I dialogboksen Send link skal
du angive de e-mailadresser, du vil sende dette link til.

4. Klik på Avancerede indstillinger. Følgende indstillinger er aktiveret som standard.
Tillad overførsler: Tillader, at modtagerne kan downloade en kopi af filen
Tillad kommentarer: giver link-modtagere mulighed for at føje kommentarer til filen
Tillad brug af Udtræk: tillader, at modtagerne af et link kan udtrække
billedoplysninger og aktiver
Bemærk: Indstillingen Tillad brug af Udtræk er kun tilgængelig, når der deles en
Photoshop-fil (.psd). Få flere oplysninger om, hvordan Udtræk fungerer, i Creative Cloud
Extract.
Du kan også vælge at deaktivere indstillingerne.
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5. Klik på Send link.

Der sendes en e-mail til modtagerne med linket (kort webadresse), der giver adgang til den delte fil eller
mappe.
Når der klikkes på den korte webadresse, åbnes den delte fil eller mappe i en webbrowser. Modtagerne
behøver ikke at være medlem af Creative Cloud for at kunne se eller få adgang til offentligt delte filer og
mapper.

Forhåndsvisning af den delte fil i en browser

Bemærk: Hvis du kun har tilladelsen Læsebeskyttet i en delt privat mappe, kan du ikke oprette eller dele et
offentligt link til den. Du kan dog sende links til offentlige mapper. Hvis ejeren senere beslutter at gøre
mappen privat, vil det link, som du delte tidligere, blive utilgængeligt.

Til toppen

Del biblioteker, biblioteksaktiver og mobiloprettelser
Lad os se på, hvordan du kan dele et bibliotek via et offentligt link:
1. Log på siden Creative Cloud-aktiver.
2. Når du er logget på, skal du klikke på biblioteker i venstre rude.
3. Udvid genvejsmenuen for det bibliotek, du vil dele. Klik på Send link. Creative Cloud
giver dig en besked om, at deling opretter et skrivebeskyttet offentligt link til biblioteket.
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Opret et skrivebeskyttet offentligt link til biblioteket

4. Klik på Opret offentligt link.
5. Hvis modtagerne skal kunne gemme biblioteket i deres egen konto med Creative Cloudaktiver, skal du klikke på Avancerede indstillinger og vælge Tillad overførsler.
6. Angiv den kommaseparerede liste over modtagere, og klik på Send link.

Creative Cloud sender det offentlige link, og modtagerne får e-mailinvitationer til at få vist aktivet.
Du kan også dele individuelle biblioteksaktiver og mobiloprettelser på stort set samme måde. Her er kan du
f.eks. se, hvordan du deler et Adobe Stock-billede, der er føjet som et aktiv til et Creative Cloud-bibliotek:

Del et Adobe Stock-billede, der er tilføjet som et biblioteksaktiv

Til toppen

Få vist et aktiv, der er delt med dig
Du kan gemme delte aktiver i din Creative Cloud-konto. Hvis afsenderen har delt et bibliotek eller en
mobiloprettelse, kan du gemme hele biblioteket eller mobiloprettelsen i din egen konto. Hvis et biblioteksaktiv
er delt, kan du gemme det i et af dine egne biblioteker.

46

Gem aktivet i din Creative Cloud-konto

Gem et biblioteksaktiv i et af dine egne biblioteker

Hvis det delte aktiv er en fil: Du kan gemme den på din computer, hvis afsenderen har tilladt overførsler, eller
gem den i din konto.
Bemærk: Hvis du kun har tilladelsen Læsebeskyttet i et delt privat bibliotek, kan du ikke oprette eller dele et
offentligt link til den. Du kan dog sende links til offentlige biblioteker. Hvis en ejer beslutter at gøre biblioteket
privat, vil det link, som du delte tidligere, blive utilgængeligt.

Til toppen

Deling af filer, mapper, biblioteker eller aktiver til Slack
Slack er et cloudbaseret kommunikationsværktøj, der indeholder funktioner, f.eks. beskeder i realtid,
arkivering og søgning. Du kan dele dine Creative Cloud-filer, -mapper, -biblioteker og -aktiver til Slack.
Deling af indhold til Slack kræver, at et offentligt link til Slack oprettes i forvejen. Følg nedenstående
instruktioner:
1. På Creative Cloud Assets-webstedet skal du vælge indstillingen Del på Slack for det
indhold du ønsker at dele.
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Del et aktiv på Slack

2. I dialogboksen Del på Slack skal du klikke på Opret offentligt link.
3. På det efterfølgende skærmbillede skal du klikke på Godkend Slack.
4. På Slack-logonsiden skal du angive dit teams Slack-domæne.
5. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre processen.

Relaterede links
Kom i gang med Creative Cloud Assets
Samarbejde med andre
Deling på Behance
Gennemse, del og administrer aktiver – administrerede tjenester

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
Juridiske meddelelser | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online
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FÅ SUPPORT > SUPPORT TIL CREATIVE CLOUD

Start af Creative Cloud-apps
Gælder for Creative Cloud
Indhold
Lær, hvordan du åbner Creative Cloud-apps efter installation.
På denne side

Hvor er mine apps?
Når du henter og installerer Creative Cloud-apps, installeres de samme sted, hvor dine programmer normalt installeres, f.eks. i mappen
Programmer (Windows) eller i programmappen (Mac OS).
Med Creative Cloud-computerprogrammet kan du nemt få et overblik over alle dine Creative Cloud-apps og starte dem med et enkelt klik. Du kan
også starte dine apps på samme måde, som du normalt starter en app på din computer, dvs. fra deres installerede placering.

Start apps ved hjælp af Creative Cloud-computerappen
1. Klik på ikonet Creative Cloud, som er placeret på proceslinjen (Windows) eller Apple-menulinjen (Mac OS), for at åbne Creative Cloudcomputerappen. Hvis den ikke allerede er markeret, skal du klikke på fanen Apps øverst i vinduet.

Følg disse trin for at starte en app ved hjælp af Creative Cloud-computerappen:

2. Hvis du vil starte en installeret app, kan du finde appens ikon i panelet Apps og klikke på Åbn.
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Bemærk:
Nogle få apps, såsom Touch App-plugins eller Gaming SDK, kan ikke startes fra Creative Cloud-computerappen. Hvis du vil starte disse apps,
kan du bruge den alternative metode (start af apps fra en installeret placering).
Tip:
Som standard startes Creative Cloud-computerprogrammet, når du logger på din computer. Hvis du ikke kan se ikonet for Creative Cloud,
har du muligvis afsluttet programmet. Du kan starte det igen:
Windows: Vælg Start > Programmer > Adobe Creative Cloud.
Mac OS: Vælg Start > Programmer > Adobe Creative Cloud > Adobe Creative Cloud.
Du kan manuelt hente Adobe Creative Cloud-computerappen ved at besøge siden Creative Cloud-computerapp.

Start apps fra den installerede placering

Mac OS

Creative Cloud-computerprogrammet henter og installerer apps i programmappen. Brug Finder til at navigere til programmappen, og dobbeltklik
derefter på appens ikon for at starte programmet.
Du kan nemmere få adgang til en app ved at trække appens ikon til docken. Der er flere oplysninger på siden Mac Basics: The Dock på Apples
websted.
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Windows 8

Creative Cloud-computerprogrammet installerer dine apps i mappen Programmer. Det opretter også genveje på startskærmen eller i startmenuen.
Start dine installerede apps fra startskærmen. Åbn startskærmen ved at bruge Windows-tasten eller -ikonet. Rul skærmbilledet for at finde appen,
og klik derefter på den for at starte den.
Der er flere oplysninger på siden Selvstudie om startskærmen på Microsofts websted.
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Windows 7

Når din Creative Cloud-app er installeret, tilføjes appgenveje til produktmenuerne i Windows. Vælg Start > Alle programmer, og klik på appen.
Du kan nemmere få adgang til dine apps ved at fastgøre genvejen til proceslinjen. Vælg Start > Alle programmer, højreklik på appens navn,
og vælg Fastgør til proceslinje.

Was this helpful?
Yes
No
By clicking Submit, you accept the Adobe Terms of Use.
^ Til toppen

Mere som dette
Download og installer Creative Cloud-apps
Opdater Creative Cloud-apps
Afinstaller eller fjern Creative Cloud-apps
Fejl under download eller opdatering af Creative Cloud-apps
Appen åbner ikke | Statushjul drejer konstant

Support til Creative Cloud
Læs onlinemanualen, gennemse selvstudier, eller få hjælp. Få mere at vide.

Har du stadig brug for hjælp?

Spørg brugergruppen
Stil spørgsmål og få svar fra eksperter.
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Start nu

Kontakt os
Få hjælp fra vores søde supportmedarbejdere.
Start nu
Skift områdeDanmark (Rediger)
Vælg din region
Ved valg af et område ændres sprog og/eller indhold på Adobe.com.
Americas Brasil Canada - English Canada - Français Latinoamérica México United States Europe, Middle East and Africa Africa English België Belgique Belgium - English Česká republika Cyprus - English Danmark Deutschland Eastern Europe English Eesti España France Greece - English Hrvatska Ireland Israel - English Italia Latvija Lietuva Luxembourg - Deutsch Luxembourg English Luxembourg - Français Magyarország Malta - English Middle East and North Africa - English Moyen-Orient et Afrique du Nord Français Nederland Norge Österreich Polska Portugal România Schweiz Slovenija Slovensko Srbija Suisse Suomi Sverige Svizzera Türkiye
United Kingdom България Россия Україна  עברית- ישראל
Asia - Pacific Australia Hong Kong S.A.R. of China India - English New
Zealand Southeast Asia (Includes Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam) - English 中国 中國香港特別行政
區 台灣 日本 한국 Commonwealth of Independent States Includes Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan
Produkter Download Understøttelse & læring Firma
Copyright © 2015 Adobe Systems Software Ireland Ltd. All rights reserved.
Personlige oplysninger Anvendelsesbetingelser Cookies Ad Choices
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Arbejdsrum
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Generelt om arbejdsrum
Oversigt over arbejdsrum
Arbejdsrum for Start og Seneste filer
Boksen Søg efter hjælp
Om skærmtilstande
Bruge statuslinjen
Angive værdier i paneler og dialogbokse
Oversigt over Kontrolpanel

Til toppen

Oversigt over arbejdsrum
Du kan oprette og manipulere dine dokumenter og filer ved hjælp af en række elementer som f.eks. paneler,
linjer og vinduer. Ethvert arrangement af disse elementer kaldes et arbejdsrum. Arbejdsrummene i de
forskellige programmer i Creative Cloud ligner hinanden, så du nemt kan skifte mellem programmerne. Du
kan også tilpasse hvert program til den måde, du arbejder på, ved at vælge mellem flere forudindstillede
arbejdsrum eller ved at oprette dit eget.
Selvom arbejdsrummenes standardlayout varierer i forskellige produkter, kan du manipulere med
elementerne på stort set samme måde i dem alle.
Programlinjen hen over toppen indeholder en arbejdsrumskifter, menuer (kun Windows)
og andre programkontrolelementer. På Mac kan du til visse produkter vise eller skjule den
med menuen Vindue.
Værktøjspanelet indeholder værktøjer til at oprette og redigere billeder, illustrationer,
sideelementer osv. Indbyrdes relaterede værktøjer er grupperet.
Kontrolpanelet viser indstillinger til det valgte værktøj. I Illustrator indeholder
kontrolpanelet indstillinger for det markerede objekt. (I Adobe Photoshop® kaldes dette
for indstillingslinjen. I Adobe Flash®, Adobe Dreamweaver® og Adobe Fireworks® kaldes
dette for egenskabsfremviseren og indeholder egenskaber for det valgte element).
Dokumentvinduet viser den fil, du arbejder på. Dokumentvinduer kan inddeles i faner og i
visse tilfælde grupperes og forankres.
Paneler hjælper dig med at overvåge og ændre arbejdet. Som eksempler kan nævnes
tidslinjen i Flash, penselpanelet i Illustrator, lagpanelet i Adobe Photoshop® og CSSformatpanelet i Dreamweaver. Paneler kan grupperes, stables eller forankres.
Programrammen grupperer alle elementer i arbejdsrum i ét integreret vindue, så du kan
arbejde med programmet som én enkelt enhed. Når du flytter eller ændrer størrelsen af
programrammen eller nogen af elementerne deri, reagerer alle elementer på hinanden, så
ingen af dem overlapper hinanden. Paneler forsvinder ikke, når du skifter mellem
programmer, eller hvis du kommer til at klikke uden for programmet. Hvis du arbejder
med to eller flere programmer, kan du placere programmerne side om side på
skærmbilledet eller på flere skærme.
Hvis du bruger en Mac og foretrækker den traditionelle, friformbrugergrænseflade, kan du
slå programrammen fra. I Adobe Illustrator® skal du f.eks. vælge Vindue >
Programramme for at slå det til eller fra. (I Flash er programrammen slået til permanent
for Mac, og Dreamweaver til Mac bruger ikke en programramme).
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Standardarbejdsrum i Illustrator
A. Tabulerede dokumentvinduer B. Programlinje C. Arbejdsrumskifter D. Paneltitellinje E. Kontrolpanel F.
Panelet Værktøjer G. Knappen Skjul som ikon H. Fire panelgrupper, som er forankret lodret

Til toppen

Arbejdsrum for Start og Seneste filer

Start-arbejdsrum

Start-arbejdsrum
Start-arbejdsrummet vises, når:
Illustrator lanceres
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Der er ingen åbne dokumenter
Brug Start-arbejdsrummet til følgende:
Kom hurtigt i gang
Klik på Seneste filer for at se de filer, som du senest har ændret. Du kan angive,
hvor mange filer der skal vises i dialogboksen Indstillinger (Illustrator > Ctrl/Cmd + K
> Filhåndtering og Udklipsholder > Filområde > Antal af seneste filer til visning).
Klik på Biblioteker for at se en liste over biblioteker (egne og delte), der er tilknyttet
din Creative Cloud-konto. Aktiverne i dine biblioteker vises i panelet Libraries.
Klik på Forudindstillinger for at se de tilgængelige begynderskabeloner for nye
Illustrator-dokumenter. Klik på en skabelon for at starte et nyt dokument med en
foruddefineret lærredsstørrelse.
Klik på Mobiloprettelser for at se de projekter, du har oprettet ved hjælp af en af
følgende mobilprogrammer med din Creative Cloud-konto:
Adobe Illustrator Draw
Adobe Photoshop Sketch
Adobe Comp CC
Praktisk visning af aktiver
Listevisning

. se en liste over aktivnavne.

Miniaturevisning

. Vis miniaturebilleder af aktiver.

Interager med dine biblioteker
Brug det integrerede bibliotekspanel til hurtigt at se, arbejde med eller redigere aktiver
i dine egne eller delte Creative Cloud-biblioteker.
Dette Start-arbejdsrum aktiveres og åbnes som standard. Du kan deaktivere funktionen for Startarbejdsrummet i dialogboksen Indstillinger, fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet "Start" arbejdsrum, når
der ikke er nogen dokumenter åbne (Illustrator > Ctrl/Cmd + K > fanen Generelt).
Du kan derefter bruge de tidligere tastaturgenveje til at åbne filer (Ctrl/Cmd + O) eller starte nye
dokumenter (Ctrl/Cmd + N).

Arbejdsrummet Seneste filer

Arbejdsrummet Seneste filer
Arbejdsrummet Seneste filer vises, når du trykker på Ctrl/Cmd + O, når et eller flere dokumenter allerede er
åbne.
Denne funktion er deaktiveret som standard. Du kan aktivere arbejdsrummet Seneste filer i dialogboksen
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Indstillinger ved at markere arbejdsrummet Vis "Seneste filer" arbejdsrum, når du åbner en fil (Illustrator >
Ctrl/Cmd + K > fanen Generelt). De tidligere tastaturgenveje Ctrl/Cmd + O og Ctrl/Cmd + N kan stadig
anvendes.

Brug arbejdsrummet Seneste filer til at gennemse en liste eller en miniaturevisning af de filer, du senest har
arbejdet på. Du kan angive antallet af filer, du vil se, ændre værdien af Antal af seneste filer til visning
(Illustrator > Ctrl/Cmd + K > Filhåndtering og Udklipsholder > Filområde).

Skjule eller vise alle paneler
(Illustrator, Adobe InCopy®, Adobe InDesign®, Photoshop, Fireworks) Når du vil skjule
eller vise alle paneler, herunder værktøjspanelet og kontrolpanelet, skal du trykke på Tab.
(Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Når du vil skjule eller vise alle paneler,
undtagen værktøjspanelet og kontrolpanelet, skal du trykke på Skift+Tab.
Tip: Du kan midlertidigt få vist paneler, som er skjult, hvis Vis automatisk skjulte paneler
er valgt i Indstillinger for grænseflade. Det vises altid i Illustrator. Placer markøren på
kanten af programvinduet (Windows®) eller kanten af skærmen (Mac OS®), og lad den
hvile på den stribe, der vises.
(Flash, Dreamweaver, Fireworks) Du kan vise eller skjule alle paneler ved at trykke på F4.

Vise panelindstillinger
Klik på ikonet for panelmenuen

i øverste højre hjørne af panelet.

Tip: Du kan godt åbne en panelmenu, selvom panelet er minimeret.
Tip: I Photoshop kan du ændre tekstens skriftstørrelse i paneler og værktøjstip. Vælg en
størrelse i menuen Brugergrænseflade og skriftstørrelse i indstillingerne for grænsefladen.

(Illustrator) Justere panelets lysstyrke
Flyt skydekontrollen Lysstyrke i Indstillinger for brugergrænseflade. Dette kontrolelement
påvirker alle paneler, herunder kontrolpanelet.

Omkonfigurere værktøjspanelet
Du kan få vist værktøjerne i værktøjspanelet i en enkelt kolonne eller side om side i to kolonner. (Denne
funktion er ikke tilgængelig i værktøjspanelet i Fireworks og Flash).
I InDesign og InCopy kan du også skifte fra enkeltkolonne- til dobbeltkolonnevisning (eller enkeltrække)
ved hjælp af en af indstillingerne for grænsefladen.
Klik på dobbeltpilen øverst i værktøjspanelet.

Til toppen

Boksen Søg efter hjælp
Brug boksen Søg efter hjælp på højre side af programlinjen til at søge efter hjælpeemner og onlineindhold.
Hvis du har en aktiv internetforbindelse, har du adgang til alt indhold på Websted for Community-hjælp. Hvis
du søger efter hjælp uden en aktiv internetforbindelse, begrænses søgeresultaterne til indhold i Hjælp, som
er indeholdt i Illustrator.
1. Indtast navnet på det element, du vil søge efter, (f.eks. en funktion, et program eller et
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værktøj) i søgeboksen.
2. Tryk på Enter.

Alle tilgængelige emner fra center for Community-hjælp vises i et separat browservindue.

Til toppen

Om skærmtilstande
Du kan ændre synligheden af illustrationsvinduet og menulinjen med tilstandsindstillingerne nederst i panelet
Værktøjer. Når du vil bruge paneler i Fuldskærms-tilstand, skal du placere markøren i venstre eller højre side
af skærmbilledet for at få vist panelerne. Hvis du har flyttet panelerne fra deres standardplacering, kan du få
adgang til dem fra menuen Vindue.
Du kan vælge en af følgende tilstande:

Normal skærmtilstand
viser illustrationer i et standardvindue med en menulinje øverst
og rullepaneler i siderne.
Fuldskærmstilstand med menulinje
menulinje øverst og rullepaneler.
Fuldskærmstilstand
menulinje.

viser illustrationer i et fuldskærmsvindue med en

viser illustrationer i et fuldskærmsvindue uden titellinje eller

Til toppen

Bruge statuslinjen
Statuslinjen vises ved den nederste venstre kant i illustrationsvinduet. Den viser en eller flere af følgende:
det aktuelle zoomniveau
det værktøj, du arbejder med i øjeblikket
det tegnebræt, du arbejder med i øjeblikket
navigationskontrolelementer til flere tegnebrætter
dato og klokkeslæt
det antal gange, du kan fortryde eller annullere fortrydelse af en handling
dokumentets farveprofil
status for en fil, du håndterer
Klik på statuslinjen for at gøre et af følgende:

Ændre den type oplysninger, der vises på statuslinjen, ved at vælge en indstilling i
undermenuen Vis.
Se den aktuelle fil i Adobe Bridge ved at vælge Vis i Adobe Bridge.

Til toppen

Angive værdier i paneler og dialogbokse
Du angiver værdier med de samme metoder i alle paneler og dialogbokse. Du kan også foretage simple
matematiske beregninger i enhver boks, hvor du kan skrive numeriske værdier. Hvis du f.eks. vil flytte et
markeret objekt tre enheder til højre med den aktuelle måleenhed, behøver du ikke at beregne den nye
vandrette placering, men skal blot skrive +3 efter den aktuelle værdi i panelet Transformer.
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Angive en værdi i et panel eller en dialogboks
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Indtast en værdi i boksen, og tryk på Enter eller Retur.
Træk skydeknappen.
Træk vælgeren.
Klik på pileknapperne i panelet for at forøge eller formindske værdien.
Klik på boksen, og brug derefter pil op eller pil ned på tastaturet til at øge eller
mindske værdien. Hold Skift nede, og klik på en pileknap for at forøge eller
formindske værdien med større intervaller.
Vælg en værdi i menuen ved siden af boksen.

Måder at angive værdier på

Beregne værdier i et panel eller en dialogboks
1. Gør et af følgende i en tekstboks, hvor du kan indtaste talværdier:
Hvis du vil erstatte hele den aktuelle værdi med et matematisk udtryk, skal du
markere hele den aktuelle værdi.
Hvis den aktuelle værdi skal indgå i et matematisk udtryk, skal du klikke før eller
efter den aktuelle værdi.
2. Indtast et enkelt matematisk udtryk med en enkelt matematisk operator som + (plus), (minus), x (multiplikation), / (division) eller % (procent).
F.eks. 0p0 + 3 eller 5 mm + 4. På samme måde er 3 cm * 50 % lig med 3
centimeter ganget med 50 %, dvs. 1,50 cm, og 50pkt + 25 % lig med 50 punkter plus
25 % af 50 punkter, dvs. 62,5 punkter.
3. Tryk på Enter eller Retur for at anvende beregningen.

Til toppen

Oversigt over Kontrolpanel
Kontrolpanelet giver hurtig adgang til indstillinger, der er knyttet til de objekter, du markerer. Som standard er
kontrolpanelet forankret øverst i arbejdsrummet.
Der vises forskellige indstillinger i kontrolpanelet alt efter den type objekt, du markerer, eller det valgte
værktøj. Når du f.eks. markerer et tekstobjekt, viser kontrolpanelet tekstformateringsindstillinger foruden
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indstillinger for ændring af objektets farve, placering og dimensioner. Når et markeringsværktøj er aktivt, kan
du få adgang til Dokumentopsætning og Indstillinger fra kontrolpanelet.

Kontrolpanel
A. Skjulte indstillinger B. Hyperlink til et andet panel C. Panelmenu

Når tekst i kontrolpanelet er blå og understreget, kan du klikke på teksten for at åbne et tilknyttet panel eller
en tilknyttet dialogboks. Klik f.eks. på ordet Streg for at åbne panelet Streg.

Ændre de typer kontrolelementer, som vises i kontrolpanelet
Vælg eller fravælg indstillinger i menuen i kontrolpanelet.

Åbne og lukke et panel eller en dialogboks fra kontrolpanelet
1. Klik på et blåt understreget ord for at åbne det tilknyttede panel eller den tilknyttede
dialogboks.
2. Klik et sted uden for panelet eller dialogboksen for at lukke.

Forankre kontrolpanelet nederst i arbejdsrummet
Vælg Forankr til bund i menuen i kontrolpanelet.

Ændre kontrolpanelet til et flydende panel
Træk håndtaget (placeret i venstre kant af panelet) væk fra sin nuværende position.
Du kan forankre kontrolpanelet igen ved at trække håndtaget til toppen eller bunden af
programvinduet (Windows) eller skærmen (Mac OS).

Se også
Tilpasning af arbejdsrummet
Touch-arbejdsrum

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
Juridiske meddelelser | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online
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-->

Tilpasning af arbejdsrummet
Styre vinduer og paneler
Bruge panelmenuer
Omdøbe eller dublere et arbejdsrum
Lagring og skift af arbejdsrum

Til toppen

Styre vinduer og paneler

Du kan oprette et brugerdefineret arbejdsrum ved at flytte og manipulere dokumentvinduer og paneler. Du kan også gemme arbejdsrum og skifte
mellem dem. I Fireworks kan omdøbning af brugerdefinerede arbejdsrum føre til uventet funktionsmåde.
Bemærk! Følgende eksempler bruger Photoshop til demonstrationsformål. Arbejdsrummet fungerer på samme måde i alle produkterne.

Omarrangerede, forankrede eller flydende dokumentvinduer
Når du åbner mere end én fil, er dokumentvinduerne arrangeret i faner.
Du kan ændre rækkefølgen af faneinddelte dokumentvinduer ved at trække et vindues fane til en ny placering i gruppen.
Du kan ophæve forankringen af et dokumentvindue (gøre det flydende eller fjerne fanen) fra en gruppe vinduer ved at trække
vinduets fane ud af gruppen.
Bemærk! I Photoshop kan du også vælge Vindue > Arranger > Flyd i vindue for at gøre et enkelt dokumentvindue flydende
eller Vindue > Arranger > Flyd alle i vinduer for at gøre alle dokumentvinduer flydende på en gang. Se den tekniske
bemærkning kb405298 for flere oplysninger.
Bemærk! Dreamweaver understøtter ikke forankring og frigørelse af dokumentvinduer. Brug knappen Minimer i
dokumentvinduet til at oprette flydende vinduer (Windows), eller vælg Vindue > Arranger lodret for at oprette dokumentvinduer
side om side. Søg på "Arranger lodret" i Dreamweaver Hjælp for flere oplysninger om dette emne. Arbejdsforløbet for
Macintosh-brugere adskiller sig en smule.
Du kan forankre et dokumentvindue i en separat gruppe dokumentvinduer ved at trække vinduet til gruppen.
Hvis du vil oprette grupper med stablede eller fliseinddelte dokumenter, skal du trække vinduet til en af dropzonerne i toppen,
bunden eller siderne af et andet vindue. Du kan også vælge et layout for gruppen ved at bruge knappen Layout på
programlinjen.
Bemærk! Nogle produkter understøtter ikke denne funktion. Men dit produkt indeholder muligvis kommandoerne Overlappet og
Fliser i menuen Window som hjælp til udformning af layoutet i dine dokumenter.
Hvis du vil skifte til et andet dokument i en faneopdelt gruppe, når du trækker en markering, skal du trække det markerede hen
over dokumentets fane et øjeblik.
Bemærk! Nogle produkter understøtter ikke denne funktion.

Forankre og fjerne forankring af paneler
En forankring er en samling af paneler eller panelgrupper, der vises sammen, oftest lodret. Du forankrer og fjerner forankringen af paneler ved at
flytte dem til og fra en forankring.
Hvis du vil forankre et panel, skal du trække det ved hjælp af dets fane til forankringspladsen foroven, forneden eller mellem
andre paneler.
Hvis du vil forankre en panelgruppe, skal du trække den ved hjælp af dens titellinje (den tomme linje over fanerne) til
forankringspladsen.
Hvis du vil fjerne et panel eller en panelgruppe, skal du trække det ud af forankringen ved hjælp af dets fane eller titellinje. Du
kan trække det til en anden forankringsplads eller gøre det fritflydende.

Flytte paneler
Når du flytter paneler, vises blå fremhævede dropzoner, dvs. områder, som du kan flytte panelet til. Du kan f.eks. flytte et panel op eller ned i en
forankring ved at trække det til den smalle blå dropzone over eller under et andet panel. Hvis du trækker til et område, som ikke er en dropzone,
flyder panelet frit i arbejdsrummet.
Bemærk! Placeringen af musen (i stedet for placeringen af panelet) aktiverer dropzonen, så hvis du ikke kan se dropzonen, kan du prøve at
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trække musen til det sted, hvor dropzonen bør være.
Du flytter et panel ved at trække det ved hjælp af dets fane.
Hvis du vil flytte en panelgruppe, skal du trække titellinjen.

En smal blå dropzone angiver, at farvepanelet forankres for sig selv over panelgruppen Lag.
A. Titellinje B. Fane C. Dropzone
Tryk på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), mens du flytter et panel, hvis du vil forhindre, at det forankres. Tryk på Esc, mens du flytter
panelet, for at annullere handlingen.

Tilføje og fjerne paneler
Hvis du fjerner alle paneler fra en forankring, forsvinder forankringen. Du kan oprette en forankring ved at flytte paneler til arbejdsrummets højre
kant, indtil der vises en placeringszone.
Hvis du vil fjerne et panel, skal du højreklikke (Windows) eller holde Kontrol nede og klikke (Mac) på fanen og derefter vælge
Luk eller fravælge den i menuen Vindue.
Hvis du vil tilføje et panel, skal du vælge det i menuen Vindue og forankre det, hvor du vil.

Manipulere panelgrupper
Du flytter et panel til en gruppe ved at trække panelets fane til den fremhævede dropzone i gruppen.

Tilføjelse af et panel i en panelgruppe
Hvis du vil ændre panelernes rækkefølge i en gruppe, skal du trække et panels fane til en ny placering i gruppen.
Hvis du vil fjerne et panel fra en gruppe, så det flyder frit, skal du trække panelet ved hjælp af dets fane uden for gruppen.
Hvis du vil flytte en gruppe, skal du trække titellinjen (området over fanerne).

Stable flydende paneler
Når du trækker et panel ud af dets forankring, men ikke til en dropzone, flyder panelet frit. Når panelet er flydende, kan du placere det hvor som
helst i arbejdsrummet. Du kan stable flydende paneler eller panelgrupper, så de flyttes som en enhed, når du trækker den øverste titellinje.

Fritflydende, stablede paneler
Hvis du vil stable flydende paneler, skal du trække et panel ved hjælp af dets fane til dropzonen nederst i et andet panel.
Hvis du vil ændre stablingsrækkefølgen, skal du trække et panel opad eller nedad ved hjælp af dets fane.
Bemærk! Sørg for at slippe fanen over den smalle dropzone mellem paneler og ikke over den brede dropzone på en titellinje.
Hvis du vil fjerne et panel eller en panelgruppe fra stablen, så den flyder af sig selv, skal du trække panelet eller gruppen ud
ved hjælp af fanen eller titellinjen.

Tilpasse panelers størrelse
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Når du vil minimere eller maksimere et panel eller en panelgruppe eller stabler af paneler, skal du dobbeltklikke på en fane. Du
kan også dobbeltklikke på faneområdet (det tomme område ved siden af fanerne).
Hvis du vil ændre et panels størrelse, skal du trække i en af panelets sider. Ikke alle panelers størrelse kan ændres ved at
trække. Det gælder f.eks. farvepanelet i Photoshop.

Skjulning og udvidelse af panelikoner
Du kan skjule paneler som ikoner for at gøre arbejdsrummet mere overskueligt. I nogle tilfælde skjules paneler som ikoner i
standardarbejdsrummet.

Paneler, som er skjult som ikoner

Paneler, som er udvidet fra ikoner
Hvis du vil skjule eller udvide alle panelikoner i en kolonne, skal du klikke på dobbeltpilen øverst i forankringen.
Hvis du vil udvide et enkelt panelikon, skal du klikke på det.
Hvis du vil ændre panelikonernes størrelse, så du kun ser ikonerne (og ikke etiketterne), skal du justere bredden på
forankringen, indtil teksten forsvinder. Hvis du vil se ikonteksten igen, skal du gøre forankringen bredere.
Hvis du vil skjule et udvidet panel som et ikon igen, skal du klikke på dets fane, dets ikon eller dobbeltpilen på panelets
titellinje.
Hvis du i nogle produkter vælger Skjul ikonpaneler automatisk i Indstillinger for brugergrænseflade eller
Grænsefladeindstillinger, skjules et udvidet panelikon automatisk, når du klikker uden for det.
Du kan føje et flydende panel eller en panelgruppe til en ikonforankring ved at trække panelets eller gruppens fane eller
titellinje ind (paneler skjules automatisk som ikoner, når de føjes til en ikonforankring).
Hvis du vil flytte et panelikon (eller en gruppe panelikoner), skal du trække ikonet. Du kan trække panelikoner op og ned i
forankringen, til andre forankringer (hvor de vises med den relevante paneltype) eller uden for forankringen (hvor de vises som
flydende ikoner).

Til toppen

Bruge panelmenuer
Du kan få adgang til panelmenuerne ved at bruge ikonet

i panelets øverste højre hjørne.
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Panelmenu (panelet Symboler)

Til toppen

Omdøbe eller dublere et arbejdsrum
1. Vælg Vindue > Arbejdsrum > Administrer arbejdsrum.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder, og klik på OK:
Hvis du vil omdøbe et arbejdsrum, skal du markere det og redigere teksten.
Hvis du vil dublere et arbejdsrum, skal du markere det og klikke på knappen Ny.
Du kan se en video om tilpasning af arbejdsrummet på basis af forskellige arbejdsforløb på www.adobe.com/go/vid0032_dk.

Til toppen

Lagring og skift af arbejdsrum

Hvis du gemmer panelers aktuelle størrelse som et navngivet arbejdsrum, kan du gendanne det pågældende arbejdsrum, også selvom du flytter
eller lukker et panel. Navnene på gemte arbejdsrum vises i arbejdsrumskifteren på programlinjen.

Gemme et brugerdefineret arbejdsrum
1. Når arbejdsrummet har den konfiguration, du vil gemme, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
(Illustrator) Vælg Vindue > Arbejdsrum > Gem arbejdsrum.
(Photoshop, InDesign, InCopy) Vælg Vindue > Arbejdsrum > Nyt arbejdsrum.
(Dreamweaver) Vælg Vindue > Arbejdsrumlayout > Gem arbejdsrum.
(Flash) Vælg Nyt arbejdsrum fra arbejdsrumskifteren på programlinjen.
(Fireworks) Vælg Gem aktuelt fra arbejdsrumskifteren på programlinjen.
2. Skriv et navn til arbejdsrummet.
3. (Photoshop, InDesign) Vælg en eller flere indstillinger under Hent:
Arbejdsrum Gemmer de aktuelle panelplaceringer (kun InDesign).
Tastaturgenveje Gemmer det aktuelle sæt tastaturgenveje (kun Photoshop).
Menuer eller menutilpasning Gemmer det aktuelle sæt menuer.

Åbne eller skifte arbejdsrum
Vælg et arbejdsrum fra arbejdsrumskifteren på programlinjen.
I Photoshop kan hvert arbejdsrum tildeles tastaturgenveje for hurtigt at kunne navigere mellem dem.
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Slette et brugerdefineret arbejdsrum
Vælg Administrer arbejdsrum fra arbejdsrumskifteren på programlinjen, marker arbejdsrummet, og klik derefter på Slet.
(Indstillingen er ikke tilgængelig i Fireworks).
(Photoshop, InDesign, InCopy) Vælg Slet arbejdsrum fra arbejdsrumvælgeren.
(Illustrator) Vælg Vindue > Arbejdsrum > Administrer arbejdsrum. Vælg arbejdsrummet, og klik derefter på ikonet Slet.
(Photoshop, InDesign) Vælg Vindue > Arbejdsrum > Slet arbejdsrum. Vælg arbejdsrummet, og klik derefter på Slet.

Gendanne standardarbejdsrummet
1. Vælg standardarbejdsrummet eller arbejdsrummet Vigtige punkter fra arbejdsrumskifteren på programlinjen. Se artiklen
http://www.adobe.com/devnet/fireworks/articles/workspace_manager_panel.html, hvis du arbejder med Fireworks.
Bemærk! I Dreamweaver er Designer standardarbejdsrummet.
2. Slet følgende mapper, hvis du arbejder med Fireworks (Windows):
Windows Vista \\Brugere\<brugernavn>\AppData\Roaming\Adobe\Fireworks CS4\
Windows XP \\Documents and Settings\<brugernavn>\Application Data\Adobe\Fireworks CS4
3. (Photoshop, InDesign, InCopy) Vælg Vindue > Arbejdsrum > Nulstil [arbejdsrummets navn].

(Photoshop) Gendannelse af et gemt arrangement af arbejdsrum
I Photoshop vises arbejdsrum automatisk, som du sidst arrangerede dem, men du kan gendanne det oprindelige, gemte arrangement af paneler.
Hvis du vil gendanne et enkelt arbejdsrum, skal du vælge Vindue > Arbejdsrum > Nulstil navn på arbejdsrum.
Hvis du vil gendanne alle de arbejdsrum, der er installeret med Photoshop, skal du klikke på ///Restore Default Workspaces
under indstillingerne for Grænseflade.
Hvis du vil omarrangere arbejdsrummenes rækkefølge på programlinjen, skal du trække dem.
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Værktøjer
Oversigt over panelet Værktøjer
Valg af et værktøj
Ændring af værktøjsmarkører

Til toppen

Oversigt over panelet Værktøjer
Første gang du starter programmet, vises panelet Værktøjer i venstre side af skærmen. Du kan flytte panelet
Værktøjer ved at trække dets titellinje. Du kan også vise eller skjule panelet Værktøjer ved at vælge Vindue >
Værktøjer.
Du bruger værktøjerne i panelet Værktøjer til at oprette, markere og manipulere objekter i Illustrator. Nogle
værktøjer indeholder indstillinger, som vises, når du klikker på et værktøj. Det er værktøjer, som du kan bruge
til tekst og til at markere, male, tegne, indsamle farveprøver af, redigere og flytte billeder.
Du kan udvide nogle værktøjer for at få vist skjulte værktøjer under dem. En lille trekant nederst til højre for
værktøjsikonet angiver, at der er skjulte værktøjer. Placer markøren over den for at få vist navnet på et
værktøj.
Du kan også bruge panelet Værktøjer til at skifte tegningstilstand fra Tegn normalt til Tegn bagved eller Tegn
indeni.
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Oversigt over panelet Værktøjer

Visning af skjulte værktøjer
Hold museknappen nede på det synlige værktøj.

Visning af værktøjsindstillinger
Dobbeltklik på et værktøj i panelet Værktøjer.

Flytning af panelet Værktøjer
Trække dets titellinje.

Visning af panelet Værktøjer i dobbeltstak eller enkelt kolonne
Klik på dobbeltpilen på titellinjen for at skifte mellem visning af panelet Værktøjer i
dobbeltstak eller enkelt kolonne.

Skjulning af panelet Værktøjer
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Vælg Vindue > Værktøjer.

Placering af skjulte værktøjer i et separat panel
Træk markøren over pilen i slutningen af panelet med skjulte værktøjer, og slip
museknappen.

Lukning af et separat værktøjspanel
Klik på lukkeknappen i panelets titellinje. Værktøjerne vender tilbage til panelet Værktøjer.

Til toppen

Valg af et værktøj
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på et værktøj i panelet Værktøjer. Hvis der er en lille trekant i det nederste højre
hjørne på et værktøj, skal du holde museknappen nede for at få vist de skjulte
værktøjer og derefter klikke på det ønskede værktøj.
Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik derefter på et værktøj for
at skifte mellem og vælge skjulte værktøjer.
Tryk på værktøjets tastaturgenvej. Tastaturgenvejen vises i værktøjstippet. Du kan
f.eks. vælge flytteværktøjet ved at trykke på V-tasten.
Tip: Du kan skjule værktøjstip ved at vælge Rediger > Indstillinger > Generelt
(Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt (Mac OS) og fravælge Vis
værktøjstip.

Valg af et skjult værktøj
A. Panelet Værktøjer B. Aktivt værktøj C. Separat panel med skjulte værktøjer D. Trekant
for skjulte værktøjer E. Værktøjsnavn og genvej

Til toppen

Ændring af værktøjsmarkører
Musemarkøren for de fleste værktøjer svarer til værktøjets ikon. Hver markør har et forskelligt hotspot, hvor
en effekt eller handling begynder. Med de fleste værktøjer kan du skifte til præcise markører, der vises som
trådkors centreret omkring det pågældende hotspot og giver større nøjagtighed, når du arbejder med
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detaljerede illustrationer.
Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Indstillinger >
Generelt (Mac OS), og vælg Brug præcisionsmarkører. Du kan også trykke på Caps Lock
på tastaturet.

Se også
Værktøjsgallerier

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
Juridiske meddelelser | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online

70

Værktøjsgallerier
Galleri med markeringsværktøjer
Galleri med tegneværktøj
Galleri med tekstværktøjer
Galleri med maleværktøjer
Galleri med omformningsværktøjer
Galleri med symbolismeværktøjer
Galleri med diagramværktøjer
Galleri med flytte- og zoomværktøjer

Illustrator indeholder mange værktøjer til at oprette og manipulere med illustrationer. Disse gallerier giver en
hurtig visuel oversigt over hvert værktøj.

Til toppen

Galleri med markeringsværktøjer
Illustrator indeholder følgende markeringsværktøjer:

Værktøjet
Direkte
Markeringsværktøjet markering (A)
markerer
(V) markerer hele
punkter eller
objekter. Se
kurvesegmenter
Markering af
i objekter. Se
objekter med
markeringsværktøjet. Markering af
kurver,
segmenter og
ankerpunkter.

Lassoværktøjet (Q)

Gruppemarkeringsværktøjet
markerer objekter og
grupper, der findes inde i
grupper. Se Markering af
objekter og grupper med
gruppemarkeringsværktøjet.

Værktøjet
Tegnebræt
opretter
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Tryllestavsværktøjet
(Y) markerer
objekter med
tilsvarende
attributter. Se
Markering af
objekter med
værktøjet
Tryllestav.

markerer punkter
eller kurvesegmenter
i objekter. Se
Markering af
objekter med
lassoværktøjet.

separate
tegnebrætter til
udskrivning
eller eksport.
Se Oprettelse
af et tegnebræt.

Til toppen

Galleri med tegneværktøj
I Illustrator findes følgende tegneværktøjer:

Penværktøjet (P)
tegner lige og buede
streger for at oprette
objekter. Se Tegning
med penværktøjet.

Værktøjet
Stregsegment (\)
tegner enkelte lige
stregsegmenter. Se
Tegning af lige
streger med
værktøjet
Stregsegment.

Værktøjet Tilføj
ankerpunkt (+) føjer
ankerpunkter til kurver.
Se Tilføjelse og
sletning af
ankerpunkter.

Værktøjet Bue tegner
enkelte konkave eller
konvekse
kurvesegmenter. Se
Tegning af buer.

Værktøjet Slet
ankerpunkt (-)
sletter
ankerpunkter fra
kurver. Se
Tilføjelse og
sletning af
ankerpunkter.

Værktøjet Spiral
tegner spiraler
med og mod
uret. Se Tegning
af spiraler.

Værktøjet Konverter
ankerpunkt (Skift+C)
ændrer udjævnede
punkter til
hjørnepunkter og
omvendt. Se
Konvertering mellem
bløde punkter og
hjørnepunkter.

Værktøjet
Rektangulært gitter
(Windows) eller
Rektangulært net
(Mac OS) tegner
rektangulære gitre. Se
Tegning af
rektangulære gitre.
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Værktøjet
Afrundet
Værktøjet Polært
rektangel tegner
gitter (Windows)
Rektangelværktøjet (M) kvadrater og
eller Polært net (Mac tegner kvadrater og
rektangler med
OS) tegner cirkulære rektangler. Se Tegning afrundede
diagramgitre. Se
af rektangler og
hjørner. Se
Tegning af cirkulære kvadrater.
Tegning af
(polære) gitre.
rektangler og
kvadrater.

Polygonværktøjet
tegner
regelmæssige,
flersidede former. Se
Tegning af
polygoner.

Værktøjet Stjerne
tegner stjerner. Se
Tegning af stjerner.

Udjævningsværktøjet
Værktøjet
udglatter bezierKurveviskelæder
kurver. Se
Udjævning af kurver. sletter kurver og
ankerpunkter fra
objektet. Se Sletning af
illustrationer.

Værktøjet
Overstråling
opretter effekter,
der ligner stråler
fra en linse eller
solen. Se
Tegning af
overstrålinger.

Perspektivgitteret
giver mulighed
for at oprette og
gengive
illustrationer i
perspektiv. Se
Om
Perspektivgitter.

Ellipseværktøjet (L)
tegner cirkler og
ovaler. Se Tegning af
ellipser.

Blyantsværktøjet (N)
tegner og redigerer
frihåndsstreger. Se
Tegning med
blyantsværktøjet.

Med værktøjet
Perspektivvalg kan du
anbringe objekter,
tekst og symboler i
perspektiv, flytte
objekter i perspektiv
og flytte objekter
vinkelret i forhold til
deres aktuelle retning.
Se Om
Perspektivgitter.
.

Til toppen

Galleri med tekstværktøjer
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Illustrator indeholder følgende tekstværktøjer:

Tekstværktøjet (T)
opretter individuelle
tekster og
tekstbeholdere og
giver dig mulighed for
at indtaste og
redigere tekst. Se
Indtastning af tekst i
et område.

Værktøjet Lodret
områdetekst ændrer
lukkede kurver til
lodrette
tekstbeholdere og
giver dig mulighed for
at indtaste og
redigere tekst i disse.
Se Indtastning af tekst
i et område.

Værktøjet
Områdetekst ændrer
lukkede kurver til
tekstbeholdere og
giver dig mulighed
for at indtaste og
redigere tekst i disse.
Se Indtastning af
tekst i et område.

Værktøjet Tekst på
en kurve ændrer
kurver til
tekstkurver og
giver dig mulighed
for at indtaste og
redigere tekst i
disse. Se
Oprettelse af tekst
på en kurve.

Værktøjet Lodret
tekst opretter lodret
tekst og lodrette
tekstbeholdere og
giver dig mulighed
for at indtaste og
redigere lodret tekst.
Se Indtastning af
tekst i et område.

Værktøjet Lodret
tekst på en kurve
ændrer kurver til
lodrette tekstkurver
og giver dig mulighed
for at indtaste og
redigere tekst i disse.
Se Oprettelse af
tekst på en kurve.

Til toppen

Galleri med maleværktøjer
I Illustrator findes følgende maleværktøjer:
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Værktøjet
Malerpensel (B)
tegner
frihåndsstreger og
kalligrafistreger samt
illustrationer, mønstre
og strøg med
børstehårspensel på
kurver. Se Tegning af
kurver og anvendelse
af penselstrøg
samtidigt.

Værktøjet Maske
(U) opretter og
redigerer masker
og maskehylstre.
Se Oprettelse af
maskeobjekter.

Værktøjet til
markering til
Dynamisk maling
Værktøjet Dynamisk
malerspand (K) maler (Skift-L)
markerer flader
flader og kanter i
og kanter i
Dynamisk malingDynamisk
grupper med de
maling-grupper.
aktuelle
Se Markering af
maleattributter. Se
Maling med værktøjet elementer i
Dynamisk
Dynamisk
maling-grupper.
malerspand.

Værktøjet
Forløb (G) justerer
start- og
slutpunkterne og
farveforløbenes
vinkel i objekter
eller anvender et
farveforløb på
objekter. Se
Anvendelse af et
farveforløb på et
objekt.

Måleværktøjet
måler afstanden
mellem to punkter.
Se Måling af
afstanden mellem
objekter.

Værktøjet Pipette (I)
indsamler og anvender
farver, tekst og attributter
for udseende, herunder
effekter, fra objekter. Se
Kopiering af attributter for
udseende med
pipetteværktøjet.

Værktøjet Klatpensel
(Skift-B) tegner kurver, der
automatisk udvider eller
fletter kurver malet med
kalligrafipensel, som deler
en farve og grænser op til
hinanden i
stablingsrækkefølgen. Se
Tegning og fletning af
kurver med
klatpenselværktøjet.

Til toppen

Galleri med omformningsværktøjer
Illustrator indeholder følgende værktøjer til omformning af objekter:
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Værktøjet Rotation
(R) roterer objekter
omkring et fast punkt.
Se Rotation af
objekter.

Værktøjet Omform
justerer valgte
ankerpunkter uden at
ændre kurvens
overordnede detaljer.
Se Strækning af dele
af en kurve uden at
forvrænge dens
overordnede form.

Værktøjet Fordrejning
(Skift+R) former
objekter efter
markørens
bevægelse (f.eks.
som at modellere
ler). Se
Forvrængning af
objekter med et
blødgøringsværktøj.

Værktøjet Spejling
(O) vender objekter
omkring en fast
akse. Se Spejling
eller vipning af
objekter.

Værktøjet Fri
transformering (E)
skalerer, roterer
eller skråtstiller en
markering.

Værktøjet Drejning
opretter snoede
forvrængninger i et
objekt. Se
Forvrængning af
objekter med et
blødgøringsværktøj.

Skaleringsværktøjet
(S) ændrer
størrelsen på
objekter omkring et
fast punkt. Se
Skalering af objekter.

Værktøjet Blanding
(W) opretter en
række objekter, der
er blandet ud fra
flere objekters farve
og form. Se
Oprettelse af
blandinger.

Værktøjet Forskyd
skråtstiller objekter
omkring et fast punkt.
Se Forskydning af
objekter med
værktøjet Forskyd.

Med breddeværktøjet
(Skift+W) kan du
oprette et strøg med
variabel bredde. Se
Brug af
breddeværktøjet.

Punkteringsværktøjet
punkterer et objekt
ved at flytte
kontrolpunkter mod
markøren. Se
Forvrængning af
objekter med et
blødgøringsværktøj.
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Oppustningsværktøjet
puster et objekt op
ved at flytte
kontrolpunkter væk
fra markøren. Se
Forvrængning af
objekter med et
blødgøringsværktøj.

Værktøjet Tungekant
føjer vilkårlige buede
detaljer til et objekts
kontur. Se
Forvrængning af
objekter med et
blødgøringsværktøj.

Værktøjet
Krystallisering føjer
vilkårlige
spidsdetaljer til et
objekts kontur. Se
Forvrængning af
objekter med et
blødgøringsværktøj.

Værktøjet Rynke
føjer rynkeagtige
detaljer til et objekts
kontur. Se
Forvrængning af
objekter med et
blødgøringsværktøj.

Værktøjet Opret form
fletter simple former
for at oprette
brugerdefinerede,
komplekse former.
Se Oprettelse af nye
former med værktøjet
Opret form.

Til toppen

Galleri med symbolismeværktøjer
Med symbolismeværktøjerne kan du oprette og ændre sæt af symbolforekomster. Du opretter et symbolsæt
med værktøjet Symbolsprayer. Du kan derefter bruge de andre symbolismeværktøjer til ændre tæthed, farve,
placering, størrelse, rotation, gennemsigtighed og typografi for forekomsterne i sættet.

Værktøjet
Symbolsprayer
(Skift+S) placerer
flere forekomster af
symboler som et
sæt på
tegnebrættet. Se
Oprettelse af
symbolsæt.

Værktøjet
Symbolrotation
roterer forekomster

Værktøjet
Symbolskifter flytter
symbolforekomster
og ændrer
stablingsrækkefølgen.
Se Ændring af
symbolforekomsters
stablingsrækkefølge i
et sæt.

Værktøjet
Symbolfarvning

Værktøjet
Symboltilpasser
Værktøjet
ændrer størrelsen
Symbolsammenpresser på forekomster af
flytter
symboler. Se
symbolforekomster
Ændring af
tættere sammen eller
størrelsen på
længere fra hinanden.
symbolforekomster.
Se Samling eller
spredning af
symbolforekomster.

Værktøjet
Symbolformatering
anvender den

Værktøjet
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af symboler. Se
farvelægger
Rotation af
forekomster af
symbolforekomster. symboler. Se
Farvning af
symbolforekomster.

Symbolrasterisering
anvender
ugennemsigtighed på
forekomster af
symboler. Se Justering
af symbolforekomsters
gennemsigtighed.

valgte formatering
på forekomster af
symboler. Se
Anvendelse af et
grafikformat på
symbolforekomster.

Til toppen

Galleri med diagramværktøjer
Illustrator indeholder ni diagramværktøjer, som hver især bruges til at oprette en forskellig diagramtype. Den
valgte diagramtype afhænger af de oplysninger, du vil videreformidle. Se Oprettelse af et diagram.

Med værktøjet
Søjlediagram (J)
oprettes diagrammer,
som sammenligner
værdier ved hjælp af
lodrette søjler.

Med værktøjet
Kurvediagram oprettes
diagrammer, som
bruger punkter til at
repræsentere et eller
flere sæt værdier,
hvor en forskellig linje
forbinder punkterne i
hvert sæt. Denne type
diagram bruges ofte til

Med værktøjet
Stablet søjlediagram
oprettes diagrammer,
som ligner
søjlediagrammer,
men søjlerne stables
oven på hinanden i
stedet for side om
side. Denne
diagramtype er
praktisk til at vise
forholdet mellem de
enkelte dele og
totalen.

Med værktøjet
Områdediagram
oprettes diagrammer,
der ligner
kurvediagrammer,
men der lægges
vægt på både totaler
og ændringer i
værdier.

Med værktøjet
Bjælkediagram
oprettes diagrammer,
der ligner
søjlediagrammer, men
bjælkerne placeres
vandret i stedet for
lodret.

Med værktøjet
Punktdiagram oprettes
diagrammer, som
plotter datapunkter
som parrede
koordinatsæt langs xog y-akserne.
Punktdiagrammer er
gode til at identificere
mønstre eller
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Med værktøjet
Stablet
bjælkediagram
oprettes
diagrammer, der
ligner stablede
søjlediagrammer,
men bjælkerne
stables vandret i
stedet for lodret.

Med værktøjet
Lagkagediagram oprettes
cirkeldiagrammer, hvis
cirkel- segmenter
repræsenterer
det procentvise
forhold mellem
de værdier, der
sammenlignes.

at vise en tendens
eller udvikling i løbet
af et tidsrum.

tendenser i data. De
kan også angive, om
variabler påvirker
hinanden.

Med værktøjet
Radardiagram
oprettes diagrammer,
som sammenligner
værdisæt på givne
tidspunkter eller i
bestemte kategorier,
og som vises i et
cirkelformat. Denne
diagramtype kaldes
også for et
netdiagram.

Til toppen

Galleri med flytte- og zoomværktøjer
Illustrator indeholder følgende værktøjer til at flytte rundt på og styre visningen af tegnebrættet:

Zoomværktøjet (Z) øger
og mindsker
forstørrelsen i
illustrationsvinduet.

Værktøjet Hånd (H) flytter
Illustrator-tegnebrættet
inden for
illustrationsvinduet.
Værktøjet Udskriv side om side
justerer sidegitteret for at styre, hvor
illustrationer vises på den trykte
side.

Adobe anbefaler også
Taster til markering
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Sikker tilstand
Når du starter Adobe Illustrator, indlæses de nødvendige plug-ins, skrifttyper, drivere og andre tredjepartselementer, der er nødvendige for at programmet fungerer korrekt. Når der opstod en fejl i Illustrator før i
tiden, for eksempel en beskadiget skrifttype eller et inkompatibelt plug-in, ville programmet gå ned, og det var
vanskeligt at diagnosticere årsagen til problemet.
Sikker tilstand er en ny funktion, som:
Hjælper dig med at diagnosticere og udføre fejlfinding på problemområdet, hvilket giver
dig mulighed for at løse eventuelle problemer.
Bestemmer årsagen til et nedbrud, forhindrer den bestemte fil i at blive indlæst i Illustrator
og præsenterer en liste over de elementer, der er årsag til problemet, når Illustrator
genstarter.
Gør det muligt for Illustrator til at starte på trods af fejlbehæftede skrifttyper, plug-ins eller
andre ting, der skaber alvorlige nedbrud.
Når du kører i Sikker tilstand, fungerer Illustrator normalt, bortset fra, at de deaktiverede elementer ikke vil
være tilgængelige til brug i Illustrator. Hvis det f.eks. konstateres, at en skrifttype er beskadiget, viser
Illustrator ikke længere skrifttypen som en tilgængelig mulighed, der kan bruges på tekstelementer.

Til toppen

Arbejdsforløb i Sikker tilstand
Når du har elementer i dit Illustrator-miljø, som kan skabe nedbrud:

Arbejdsforløb for Sikker tilstand i Illustrator
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Til toppen

Brug af Sikker tilstand
Bemærk: På trin 1 forudsætter denne procedure, at Illustrator har fungeret normalt indtil nu.
1. Start Illustrator. Hvis Illustrator finder en fil, der er beskadiget eller skaber fejl, afsluttes
programmet.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Windows: Genstart Illustrator.
Mac: Vælg Åbn igen.

Eksempel på en fejl på en Mac-computer

3. Når Illustrator genstarter, kan du gøre følgende:
Vælg Kør diagnostik for at skifte Illustrator til Sikker tilstand, så der kan udføres
fejlfinding af fejlen.
Vælg Start Illustrator for at forsøge at starte Illustrator normalt igen.

Klik på Kør diagnosticering for at starte Sikker tilstand

4. (Dette trin kan gentages flere gange) Illustrator genstartes. Hvis der findes en fejl,
identificeres årsagen til fejlen (skrifttype, driver plug-in), og den forhindres i at blokere
start af Illustrator.
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I Sikker tilstand viser startskærmen i Illustrator status for diagnosticeringstests

Forsigtig: Dette trin gentages for hver fil, som Illustrator finder, der kan få Illustrator til at
gå ned. Afbryd aldrig diagnosticeringstests.
5. Når alle filer, der kan forårsage fejl, er blevet isoleret og noteret under
diagnosticeringsprocessen, startes Illustrator i Sikker tilstand.
6. Når Illustrator startes, viser dialogboksen Sikker tilstand en liste over alle de plug-ins,
skrifttyper eller drivere, der får Illustrator til at gå ned. Vælg mellem trin 7 eller i trin 8.

Sikker tilstand-dialogboksen til at markere løste problemer

7. (Indstilling 1 af 2) Sådan retter du fejl:
1. Klik på en række på listen.
2. Kontrollér området Tip til fejlfinding for at få oplysninger.
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Kontrollér området Tip til fejlfinding for at få diagnosticeringsoplysninger

3. Følg de viste tip, og erstat en skrifttype, opdater en plug-in eller fjern elementer, der
forårsager fejl, efter behov.
4. Hvis du mener, at fejlen er blevet løst, skal du markere det tilgængelige
afkrydsningsfelt for hver række.
5. Klik på Aktiver ved genstart, gem dit arbejde, og genstart Illustrator.
8. (Indstilling 2 af 2). Sådan fortsætter du i Sikker tilstand: I dialogboksen Sikker tilstand
(trin 6) skal du klikke på Luk for at fortsætte med at køre i Sikker tilstand. Alle filer, som
kan forårsage fejl, fortsætter med at være deaktiveret.
Bemærk: Du kan altid klikke på linket Sikker tilstand på App-linjen for at få vist dialogboksen Sikker tilstand.
Eller du kan klikke på Hjælp > Sikker tilstand for at bruge dialogboksen Sikker tilstand.

Åbn dialogboksen Sikker tilstand for at foretage fejlfinding
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Galleri med udsnits- og beskæringsværktøjer
Illustrator indeholder følgende værktøjer til oprettelse af udsnit og tilskæring af objekter:

Udsnitsværktøjet
opdeler
illustrationer i
separate
webbilleder.
Oprette udsnit

Værktøjet
Udsnitsmarkering
(Skift-K)
markerer
webudsnit. Se
Markere udsnit

Viskelæderværktøjet (SkiftE) sletter et område i
objektet, som du trækker
henover. Se Slette objekter
med værktøjet Viskelæder

Sakseværktøjet
(C) klipper
kurver ved
angivne
punkter. Se
Opdele en
kurve

Værktøjet Kniv
opdeler objekter
og kurver. Se
Skære objekter
til med
knivværktøjet.

Adobe anbefaler også
Tegne gitre
Skære og opdele objekter
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Konfiguration af flere tegnebrætter
Tegnebrætindstillinger
Panelet Tegnebrætter
Opret et tegnebræt
Slet et tegnebræt
Valg og visning af tegnebrætter
Redigering af tegnebrætter
Flytning af et tegnebræt
Ændring af tegnebrætters rækkefølge
Omarrangering af tegnebrætter
Tilpasning af navne på tegnebrætter
Angiv referencepunkter for tegnebrætter (referencer med 9 punkter)
Vis tegnebrætslinealer, midtermærker, trådkors eller sikre områder

Til toppen

Tegnebrætindstillinger
Du åbner dialogboksen Indstillinger for tegnebræt ved at dobbeltklikke på tegnebrætværktøjet
eller klikke
i kontrolpanelet.
på tegnebrætværktøjet og derefter klikke på knappen Indstillinger for tegnebræt

Forudindstilling angiver tegnebrættets dimensioner. Disse forudindstillinger indstiller pixelstørrelsesforholdet
for videolinealer korrekt til det angivne output.

Bredde og Højde Angiver størrelsen af tegnebrættet.

Retning Angiver sideretning som stående eller liggende.

Bevar proportioner Bevarer tegnebrættets størrelsesforhold, hvis du ændrer dets størrelse manuelt.

X:- og Y:-placering angiver placeringen af beskæringsområdet i henhold til Illustrator-arbejdsrummets
linealer. Hvis du vil have vist disse linealer, skal du vælge Vis > Vis linealer.

Vis midtermærke Viser et punkt midt på tegnebrættet.

Vis trådkors Viser krydslinjer gennem midtpunktet i hver side af tegnebrættet.

Vis sikre områder i video viser hjælpelinjer, som repræsenterer de områder, der ligger inden for videoens
synlige område. Det er en god ide at holde al tekst og grafik, som brugerne skal kunne se, inden for de sikre
områder i video.

Pixelstørrelsesforhold for videolineal Angiver det pixelstørrelsesforhold, der bruges til videolinealerne.

Udton område uden for tegnebræt Viser området uden for tegnebrættet med en mørkere tone end i
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området inde på tegnebrættet, når tegnebrætværktøjet er aktivt.

Opdater, mens der trækkes bevarer en mørkere tone på området uden for tegnebrættet, mens du trækker
for at ændre tegnebrættets størrelse. Hvis denne indstilling ikke er valgt, vises det omkringliggende område
med samme farve som inde på tegnebrættet, mens størrelsen ændres.

Tegnebrætter Angiver, hvor mange tegnebrætter der findes.

Til toppen

Panelet Tegnebrætter
I panelet Tegnebrætter kan du udføre forskellige handlinger som f.eks. følgende:

Tilføje, ændre rækkefølge på, omarrangere og slette tegnebrætter
Ændring af rækkefølgen og nummereringen af tegnebrætter
Vælge og navigere gennem flere tegnebrætter
Angivelse af tegnebrætsindstillinger som f.eks. forudindstillinger, tegnebrætsstørrelse og
relativ tegnebrætsposition

Panelet Tegnebrætter
A. Pil op B. Pil ned C. Tilføj nye tegnebrætter D. Slet tegnebrætter

Du kan få adgang til panelet Tegnebrætter ved at klikke på Vindue > Tegnebrætter.
Benyt en af følgende fremgangsmåder for at tilføje tegnebrætter:
Klik på ikonet Nyt tegnebræt nederst i panelet Tegnebrætter.
Vælg indstillingen Nyt tegnebræt i genvejsmenuen til panelet Tegnebrætter.
Sådan slettes et enkelt tegnebræt eller flere tegnebrætter:
Marker det tegnebræt, der skal slettes. Hvis du vil slette flere tegnebrætter, skal du
trykke på Skift og klikke på de tegnebrætter, der står på listen i panelet Tegnebrætter.
Klik på ikonet Slet tegnebræt nederst i panelet Tegnebrætter, eller vælg indstillingen
Slet i genvejsmenuen til panelet Tegnebrætter. Hvis du vil slette flere
usammenhængende tegnebrætter, skal du trykke på tasten Ctrl (Windows) eller
Kommando (Mac OS), mens du klikker på tegnebrætterne i panelet Tegnebrætter.
Hvis du vil omarrangere tegnebrætter i panelet Tegnebrætter, skal du vælge indstillingen
Omarranger tegnebrætter i genvejsmenuen til panelet Tegnebrætter. Vær dog
opmærksom på, at omarrangering af tegnebrætterne ikke ændrer rækkefølgen af
tegnebrætterne.
Benyt en af følgende fremgangsmåder for at dublere tegnebrætter:
Marker det tegnebræt, der skal dubleres. Du kan også dublere tegnebrætter ved at
trække et eller flere tegnebrætter til knappen Nyt tegnebræt i panelet Tegnebrætter.
Vælg Dubler i panelet Tegnebrætter
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Hvis du vil nulstille tegnebrætsindstillinger som f.eks. forudindstillinger, tegnebrætsposition
og visning, skal du vælge Indstillinger for tegnebræt i genvejsmenuen til panelet
Tegnebrætter.

Du kan se en video om at bruge panelet Tegnebrætter.

Til toppen

Opret et tegnebræt
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Når du vil oprette et brugerdefineret tegnebræt, skal du vælge tegnebrætværktøjet
og trække i arbejdsrummet for at definere formen, størrelsen og placeringen.
Du kan bruge et forudindstillet tegnebræt ved at dobbeltklikke på tegnebrætværktøjet,
vælge en forudindstilling i dialogboksen Indstillinger for tegnebræt og klikke på OK.
Træk tegnebrættet til den ønskede placering.
Hvis du vil oprette et tegnebræt på et aktivt tegnebræt, skal du holde Skift nede og
trække med tegnebrætværktøjet.
Når du vil kopiere et eksisterende tegnebræt, skal du vælge tegnebrætværktøjet,
klikke for at markere det tegnebræt, du vil kopiere, og derefter klikke på knappen Nyt
tegnebræt i kontrolpanelet . Klik derefter det sted, hvor du vil placere det kopierede
tegnebræt. Hvis du vil oprette flere dubletter, skal du holde Alt nede og klikke det
ønskede antal gange. Du kan også bruge tegnebrætværktøjet, holde Alt (Windows)
eller Alternativ (Mac OS) nede og trække det tegnebræt, du vil kopiere.
Hvis du vil kopiere et tegnebræt med indhold, skal du vælge tegnebrætværktøjet,
klikke for at vælge ikonet Flyt/kopier illustrationer med tegnebræt i kontrolpanelet
trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) og derefter trække.

,

Hvis illustrationen skal indeholde en beskæringsmargen, skal du sørge for, at
illustrationen går tilstrækkeligt langt ud over tegnebrætrektanglet for at give plads til
beskæringsmargenen.
2. Hvis du vil anvende tegnebrættet og afslutte redigeringen af tegnebrættet, skal du klikke
på et andet værktøj i panelet Værktøjer eller trykke på Esc.

Du kan se en video om at bruge flere tegnebrætter.

Til toppen

Slet et tegnebræt
Klik på tegnebrættet, og tryk på Slet, klik på Slet i kontrolpanelet, eller klik på ikonet
Slet øverst til højre i et tegnebræt. Du kan slette alle tegnebrætter undtagen det sidste,
der er tilbage.

Til toppen

Valg og visning af tegnebrætter
1. Vælg værktøjet Tegnebræt

.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på et tegnebræt for at gøre det aktivt. (Hvis du klikker i eller trækker hen over et
tegnebræt med et andet værktøj, bliver værktøjet Tegnebræt også aktivt). Hvis
tegnebrætter overlapper hinanden, bliver det tegnebræt, hvis venstre kant er tættest
på det sted, hvor du klikker, det aktive tegnebræt.
Du navigerer mellem tegnebrætter ved at trykke på Alt (Windows) eller Alternativ
(Mac OS) og klikke på en piletast.
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Hvis du have vist tegnebrætter og deres indhold som konturer, skal du højreklikke og
vælge Kontur. Du kan få vist illustrationen igen ved at højreklikke og vælge Vis.

Til toppen

Redigering af tegnebrætter
Du kan oprette flere tegnebrætter til et dokument, men kun ét kan være aktivt ad gangen. Når du har
defineret flere tegnebrætter, kan du se dem alle ved at vælge tegnebrætværktøjet. Hvert tegnebræt er
nummereret, så det er let at finde frem til. Du kan altid redigere eller slette et tegnebræt, og du kan angive
forskellige tegnebrætter, hver gang du udskriver eller eksporterer.
1. Vælg værktøjet Tegnebræt

, og klik for at vælge et tegnebræt.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil ændre størrelse på tegnebrættet, skal du placere markøren på en kant
eller et hjørne, indtil markøren ændres til en dobbeltpil, og derefter trække for at
justere. Du kan også angive nye værdier for Bredde og Højde i kontrolpanelet.
Hvis du vil ændre tegnebrættets retning, skal du klikke på Stående eller Liggende i
kontrolpanelet.
Hvis du vil rotere mellem tegnebrætter, skal du trykke på Alt (Windows) eller
Alternativ (Mac OS) og klikke på en piletast.
Hvis du have vist tegnebrætter og deres indhold som konturer, skal du højreklikke og
vælge Kontur. Du kan få vist illustrationen igen ved at højreklikke og vælge Vis.

Til toppen

Flytning af et tegnebræt
1. Vælg værktøjet Tegnebræt, og klik for at vælge et tegnebræt.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil flytte tegnebrættet og indholdet, skal du klikke for at vælge ikonet
og derefter placere
Flyt/kopier illustration med tegnebræt i kontrolpanelet
markøren i tegnebrættet og trække. Du kan også angive nye X- og Y-værdier i
kontrolpanelet.
Hvis du vil flytte tegnebrættet uden indholdet, skal du klikke for at fravælge ikonet
Flyt/kopier illustration med tegnebræt i kontrolpanelet og derefter placere markøren i
tegnebrættet og trække. Du kan også angive nye X- og Y-værdier i kontrolpanelet.

Til toppen

Ændring af tegnebrætters rækkefølge
I panelet Tegnebrætter kan du bruge pil op og ned nederst i panelet til at ændre rækkefølgen af
tegnebrætterne. Ændring af tegnebrætternes rækkefølge ændrer dog ikke rækkefølgen af tegnebrætterne i
arbejdsområdet.

Til toppen

Omarrangering af tegnebrætter
Du kan omarrangere tegnebrætter ved hjælp af indstillingerne Gitter efter række, Gitter efter kolonne,
Arranger efter række og Arranger efter kolonne for at indpasse alle tegnebrætter i visningen.
Benyt en af følgende fremgangsmåder for at omarrangere tegnebrætter:
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1. Klik på genvejsmenuen i panelet Tegnebrætter, og vælg indstillingen Omarranger
tegnebrætter.
2. Vælg layoutet i dialogboksen Omarranger tegnebrætter. Indstillingerne er:

Gitter efter række arrangerer flere tegnebrætter i det angivne antal rækker. Angiv
antallet af rækker i boksen Rækker. Standardværdien opretter det mest firkantede
udseende, der er muligt med det angivne antal tegnebrætter.

Gitter efter kolonne arrangerer flere tegnebrætter i det angivne antal kolonner. Vælg
antal kolonner i menuen Kolonner. Standardværdien opretter det mest firkantede
udseende, der er muligt med det angivne antal tegnebrætter.

Arranger efter række Arranger alle tegnebrætterne i en enkelt række.

Arranger efter kolonne Arrangerer alle tegnebrætterne i en enkelt kolonne.

Skift til højre mod venstre-layout/Skift til venstre mod højre-layout arrangerer
tegnebrætterne fra venstre mod højre. Tegnebrætter arrangeres som standard fra venstre
mod højre.
Bemærk: Hvis du vælger Skift til højre mod venstre-layout, skifter indstillingerne Gitter
efter række og Gitter efter kolonne til Højre mod venstre-gitter efter række og Højre mod
venstre-gitter efter kolonne.
3. Angiv afstanden mellem tegnebrætterne. Denne indstilling gælder både for vandret og
lodret afstand.
4. Vælg indstillingen Flyt illustration med tegnebræt for at flytte illustrationen, hver gang
tegnebrætterne flyttes.

Desuden behandles et tegnebræt i et tegnebræt som et beskæringsområde og flyttes sammen med det
tegnebræt, det er placeret i.

Til toppen

Tilpasning af navne på tegnebrætter
Hvert tegnebræt kan tildeles et brugerdefineret navn, når det er i redigeringstilstand.
Sådan tildeles et tegnebræt et brugernavn:
1. Vælg værktøjet Tegnebræt for at redigere tegnebrættet.
2. Vælg tegnebrættet, og angiv tegnebrættets navn i boksen Navn i kontrolpanelet
Tegnebræt.
Du kan også angive et brugerdefineret navn i feltet Navn i dialogboksen Indstillinger for
tegnebræt. Du kan åbne dialogboksen ved at klikke på Indstillinger for tegnebræt i
genvejsmenuen i panelet Tegnebrætter. Klik på OK for at gemme det nye navn på det
valgte tegnebræt.

Det nye navn på tegnebrættet vises i øverste venstre side af tegnebrættet. Det brugerdefinerede navn vises
også i feltet Tegnebrætsnavigation og på rullelisten ud for dokumentets statusområde.
Hvis du tildeler tegnebrætter brugerdefinerede navne, føjes navnene til filnavnet som suffiks, når
tegnebrætsspecifikke filer gemmes i alle formater.

Indtast et brugerdefineret navn på et tegnebræt i kontrolpanelet.
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Bemærk: Du kan vende tilbage til standardnavnet ved at slette navnet på tegnebrættet i feltet Navn i
kontrolpanelet.

Til toppen

Angiv referencepunkter for tegnebrætter (referencer med 9 punkter)
Hvis du vil angive referencepunkter for tegnebrætter, skal du bruge dialogboksen Indstillinger for tegnebræt
eller tegnebrætsindstillingerne i kontrolpanelet.
Du kan bruge denne indstilling til at hængsle et hjørne eller midten af et tegnebræt, mens dets størrelse bliver
ændret.

Til toppen

Vis tegnebrætslinealer, midtermærker, trådkors eller sikre områder
Du kan vælge at vise et midtermærke, trådkors, mærker til angivelse af sikre områder i video og linealer
omkring et tegnebræt. Linealer er praktiske, når du arbejder med grafik, der skal eksporteres til video. Tallene
på linealerne afspejler enhedsspecifikke pixel, uanset måleenheden angivet i indstillingerne.
Standardpixelstørrelsesforholdet for videolinealer i Illustrator er 1,0 (for kvadratiske pixel) – denne værdi
ændres i henhold til den forudindstilling, som du vælger i dialogboksen Indstillinger for tegnebræt eller
dialogboksen Nyt dokument.
Hvis du bruger pixel, der ikke er kvadratiske, gør linealen det lettere at foretage enhedsspecifikke
pixelberegninger. Hvis du f.eks. angiver et tegnebræt på 100 x 100 Illustrator-punkter, og du vil vide den
nøjagtige størrelse i enhedsafhængige pixel inden eksport af filen til brug på en NTSC DV Widescreen, kan
du indstille videolinealen i Illustrator til at bruge et pixelstørrelsesforhold for videolinealer på 1,2 (for brede
pixel), og linealen afspejler derefter ændringen og viser tegnebrættet som 83 x 100 enhedspixel (100/1,2 =
83,333).

Tegnebræt med linealer

Visning af midtermærker, trådkors eller videosikre områder
Midtermærker, trådkors og videosikre områder er videoegenskaber, der hjælper dig med at oprette videoer.
Sådan får du vist disse egenskaber:
i panelet Værktøjer, eller klik, mens
1. Dobbeltklik på tegnebrætværktøjet
tegnebrætværktøjet er aktivt, på ikonet Indstillinger for tegnebræt
i kontrolpanelet.
2. I visningsafsnittet skal du vælge de indstillinger, du vil have vist i dine tegnebrætter.
Bemærk: Du kan også indstille eller fjerne midtpunktet ved at klikke på ikonet Vis
midtermærke

i kontrolpanelet.
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Se også
Videoselvstudium - Arbejde med tegnebrætter
Oversigt over tegnebrætter
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Gendannelse af dokumentdata efter et nedbrud
Introduceret i Illustrator CC 2015

Du kan gendanne dit arbejde, hvis Illustrator går ned, og du har glemt at gemme. Illustrator kan hjælpe dig
med at fastslå årsagen til et nedbrud, forhindre problemelementet i at blive indlæst sammen med Illustrator
og fremlægge en liste over elementer, der skaber problemer, så du kan foretage fejlfinding af dem. Du kan
også bestemme, hvor ofte dataene skal gendannes, og hvor dine gendannede data skal gemmes.

Til toppen

Angivelse af indstillinger for datagenoprettelse
Angiv følgende indstillinger (Indstillinger > Filhåndtering og Udklipsholder > Datagenoprettelse-område):
Gem automatisk gendannelsesdata hver. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere
Datagenoprettelse.
Interval. Vælg en passende varighed i rullelisten Interval. Illustrator gemmer en
sikkerhedskopi af dit arbejde med dette antal minutters mellemrum.
Tip: Hvis du angiver et interval, der er for kort, kan det afbryde dit arbejdsforløb, især hvis du arbejder
med meget store eller komplekse filer. Hvis tidsintervallet er for langt, kan det øge risikoen for tab af
data i tilfælde af et nedbrud. Brug dit skøn til at angive en værdi, der passer dig bedst.
Mappe / Vælg. Vælg den placering, hvor Illustrator gemmer sikkerhedskopierede filer.
Deaktiver Datagendannelse for komplekse dokumenter. Når Datagendannelse er slået
til, kan Illustrator gå i stå under sikkerhedskopiering af store eller komplekse filer. Hvis
dette bremser eller afbryder dit arbejdsforløb, skal du markere afkrydsningsfeltet for at slå
datagendannelse fra.
Hvis Illustrator går ned under datagendannelse, bliver datagendannelse slået fra automatisk. Du kan slå
datagendannelse til igen i panelet Indstillinger (Ctrl/Cmd + K).

Angiv følgende indstillinger (Indstillinger > Filhåndtering og Udklipsholder > Datagenoprettelse-område):
Gem automatisk gendannelsesdata hver. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere
Datagenoprettelse.
Interval. Vælg en passende varighed i rullelisten Interval. Illustrator gemmer en
sikkerhedskopi af dit arbejde med dette antal minutters mellemrum.
Tip: Hvis du angiver et interval, der er for kort, kan det afbryde dit arbejdsforløb, især hvis du arbejder
med meget store eller komplekse filer. Hvis tidsintervallet er for langt, kan det øge risikoen for tab af
data i tilfælde af et nedbrud. Brug dit skøn til at angive en værdi, der passer dig bedst.
Mappe / Vælg. Vælg den placering, hvor Illustrator gemmer sikkerhedskopierede filer.
Deaktiver Datagendannelse for komplekse dokumenter. Når Datagendannelse er slået
til, kan Illustrator gå i stå under sikkerhedskopiering af store eller komplekse filer. Hvis
dette bremser eller afbryder dit arbejdsforløb, skal du markere afkrydsningsfeltet for at slå
datagendannelse fra.
Hvis Illustrator går ned under datagendannelse, bliver datagendannelse slået fra automatisk. Du kan slå
datagendannelse til igen i panelet Indstillinger (Ctrl/Cmd + K).
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Indstillinger for Datagenoprettelse

Du kan finde et trinvis visuelt selvstudium under Genoprettelse af filer Illustrator.
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Angive indstillinger
Om indstillinger
Angive Illustrator-indstillinger
Om ekstramoduler

Til toppen

Om indstillinger

Indstillinger er valgmuligheder for, hvordan Illustrator skal fungere, herunder indstillinger for visning, værktøjer, linealenheder og
eksportoplysninger. Dine indstillinger gemmes i filen AIPrefs (Windows) eller Adobe Illustrator Prefs (Mac OS), som aktiveres, hver gang du starter
Illustrator.

Åbne en dialogboks med indstillinger
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
(Windows) Vælg Rediger > Indstillinger > [navn på indstillingssæt].
(Mac OS) Vælg Illustrator > Indstillinger > [navn på indstillingssæt].
Klik på knappen Indstillinger i kontrolpanelet, uden at noget er markeret.
2. Hvis du vil skifte til et andet sæt indstillinger, skal du vælge en af følgende fremgangsmåder:
Vælg en indstilling i menuen øverst til venstre i dialogboksen Indstillinger.
Klik på næste for at få vist de næste indstillinger, eller klik på Forrige for at få vist de forrige indstillinger.

Nulstilling af alle indstillinger til standardindstillinger
Det kan være praktisk at nulstille indstillinger, hvis du har problemer med programmet.
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Tryk på og hold Alt+Ctrl+Skift (Windows) eller Alternativ+Kommando+Skift (Mac OS) nede, når du starter Illustrator. De
aktuelle indstillinger slettes.
Fjern eller omdøb filen AIPrefs (Windows) eller filen AI Prefs (Mac OS). Der oprettes nye indstillingsfiler, næste gang du starter
Illustrator.
Bemærk! Det er sikkert at fjerne hele mappen Adobe Illustrator CS5 Settings. Denne mappe indeholder forskellige indstillinger,
der kan regenereres.

Til toppen

Angive Illustrator-indstillinger

Med indstillingsfilen i Illustrator styres kommandoer og panelindstillinger i Illustrator. Når du åbner Illustrator, gemmes placeringen af paneler og
kommandoer i indstillingsfilen i Illustrator. Hvis du vil gendanne standardindstillingerne for Illustrator eller ændre de aktuelle indstillinger, skal du
slette Illustrator-indstillingerne. Illustrator opretter automatisk en indstillingsfil, når du genstarter Illustrator og gemmer en fil.
Afhængigt af det operativsystem, som du bruger, findes Illustrator-indstillingsfilen på følgende placering:
Bemærk! Mappenavnet kan variere afhængigt af den sprogversion, som du har installeret.
Mac OS X
1

<startup drive>/Users/<username>/Library/Preferences/Adobe Illustrator CS5 Settings/en_US*/Adobe Illustrator
Prefs

Windows XP
1

<startup drive>\ Documents and Settings\<username>\Application Data\Adobe\Adobe Illustrator CS5
Settings\en_US*\AIPrefs
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Windows Vista eller Windows 7
1

<startup drive>\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator CS5 Settings\en_US*\AIPrefs.

Bemærk! I Windows XP er mappen Application Data som standard skjult. Det samme gælder for mappen AppData i Windows Vista og Windows 7.
Hvis du vil gøre denne mappe synlig, skal du åbne Mappeindstillinger i Kontrolpanel og klikke på fanen Vis. Vælg indstillingen Vis skjulte filer og
mapper eller Vis skjulte filer, mapper og drev i ruden Avancerede indstillinger.
Hvis du ikke kan finde indstillingsfilen, skal du bruge operativsystemets kommando Søg og søge efter AIPrefs (Windows) eller Adobe Illustrator
Prefs (Mac OS).

Til toppen

Om ekstramoduler

Ekstramoduler er softwareprogrammer, som tilføjer funktioner i Adobe Illustrator. En række ekstramoduler med specialeffekter følger med
programmet og installeres automatisk i ekstramodulmappen i mappen Illustrator.
Du kan også installere andre ekstramoduler, der er udviklet til brug sammen med Photoshop eller Illustrator. Når du vil installere et Adobe
Systems-ekstramodul, skal du bruge installationsprogrammet, hvis det følger med. I modsat fald skal du trække en kopi af modulet til
ekstramodulmappen i mappen Illustrator. Genstart derefter Illustrator for at aktivere ekstramodulet. Hvis du vil installere et ekstramodul fra
tredjepart, skal du følge installationsvejledningen til ekstramodulet.
Bemærk! Den åbne arkitektur i Adobe Illustrator gør det muligt for tredjepartsudviklere at oprette funktioner, der kan aktiveres i Adobe Illustrator.
Hvis du er interesseret i at udvikle ekstramoduler, som er kompatible med Adobe Illustrator, kan du læse mere på webstedet til Adobe Systems i
USA på www.adobe.com.
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Touch-arbejdsrum
Lanceret i 2014-versionen af Illustrator CC (oktober 2014)

Arbejdsrumlayout og grundlæggende funktioner
App-linje
Værktøjslinje
Kontrolpanel
Dokumentlinje
Bevægelser

Til toppen

Arbejdsrumlayout og grundlæggende funktioner
Touch-arbejdsrummet er et helt nyt, intuitivt og forenklet arbejdsrum, der er udviklet til at fungere sammen
med din Windows 8-berøringsaktiverede enhed. Arbejdsrummet er optimeret til enkle, hurtige og effektive
berøringsbaserede interaktioner.

Det nye Touch-arbejdsrum i Illustrator CC (oktober 2014)
A. App-linje B. Værktøjslinje C. Kontrolpanellinje D. Dokumentlinje

Layoutet har en renere grænseflade, som giver mulighed at bruge en pen eller din fingerspids, når du vil have
adgang til værktøjerne og kontrolelementerne i Touch-arbejdsrummet. Vigtige bemærkninger, når der
arbejdes med Touch-arbejdsrummet:
Sammenlignet med de klassiske arbejdsrum konsolideres og omdefineres panelerne for
at gøre dem nemme at bruge
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Annotatorstørrelserne er øget for at eliminere problemer med nøjagtighed. Dette gør det
nemmere at arbejde med widgets, kontrolpunkter og håndtag
Tegneværktøjerne bruger en præcis markør for at gøre det lettere at lokalisere kurvernes
præcise oprindelse og afslutning
Paneler såsom panelet Justering er ændret og genskabt, så der opnås en intuitiv tilgang
til tegning og flytning af objekter
Illustrator-integrerede bevægelser og operativsystembevægelser understøttes

Skifte mellem arbejdsrum
Det fungerer på nogenlunde samme måde at skifte til Touch-arbejdsrummet eller til et klassisk arbejdsrum
som mellem et af de tidligere arbejdsrum. Dog er der yderligere muligheder i grænsefladen for at skifte hurtigt
samt nogle særlige omstændigheder, som gør det muligt at skifte arbejdsrum automatisk.

Skift til Touch-arbejdsrummet

Afslut Touch-arbejdsrummet

Benyt en af følgende fremgangsmåder, når du
arbejder i et klassisk arbejdsrum (f.eks. Essentials
eller Typografi) i Illustrator CC 2014.1:

Når du afslutter Touch-arbejdsrummet, aktiveres det
sidst benyttede arbejdsrum. Benyt en af følgende
fremgangsmåder i Touch-arbejdsrummet:

Tryk på

i App-linjen

Tryk på

i app-linjen

Vælg Touch i menuen Arbejdsrum

Vælg et andet arbejdsrum i menuen Arbejdsrum.

Tryk på Vindue > Arbejdsrum > Touch

Hvis det er frakoblet, skal der sluttes tastatur til
enheden

Hvis det er tilknyttet, skal tastaturet frakobles for
enheden

Til toppen

App-linje

App-linje i Touch-arbejdsrummet

I App-linjen er der oplysninger og indstillinger med relation til det aktive Illustrator-dokument:
Filrullemenu: Tryk for at oprette, lukke, gemme eller dele dokumenter.
Knappen Gem som / Gem: Tryk for at gemme det åbne dokument.
Filnavn: Tryk for at vise en liste over åbne dokumenter eller lukke det aktuelle dokument.
Tidligere arbejdsrum: Tryk for at skifte det tidligere brugte arbejdsrum
Rulleliste for arbejdsrum: Tryk for at vise en liste over tilgængelige arbejdsrum. Vælg et
arbejdsrum for at skifte til dette arbejdsrum.
Ikon for hjælpemasker: Tryk for at vise de hjælpemasker, der beskriver forskellige dele
af Touch-arbejdsrummet og de bevægelser, der understøttes i dette arbejdsrum.

Til toppen

Værktøjslinje
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Værktøjslinjen i Touch-arbejdsrummet

Værktøjslinjen angiver de forskellige værktøjer, der er tilgængelige og de grundlæggende handlinger (fortryd,
annuller gentag, slet). Tryk på et værktøj for at bruge det. Når du trykker på en værktøjsgruppe, åbnes der en
skuffe for at vise alle de værktøjer, der tilhører gruppen. Tryk på et værktøj i gruppen for at markere det.

Værktøjer og Værktøjsgrupper
Tilgængelige værktøjer i Touch-arbejdsrummet konsolideres, så de passer bedst muligt til
berøringsaktiverede arbejdsforløb:
Værktøjet Markering
Markeringsværktøjsgruppe: Værktøjet Direkte markering, værktøjet Gruppemarkering.
Penneværktøjsgruppe: krumningsværktøj, penneværktøjet, værktøjet Ankerpunkt.
Typegruppe: tekstværktøj, værktøjet Berør tekst.
Shaper-værktøj: Shaper-værktøjet. Mere om Shaper-værktøjet.
Gruppen Former: værktøjet Rektangel, værktøjet Afrundet rektangel, Ellipseværktøj.
Gruppen Tegneværktøjer: penselværktøj, værktøjet Blyant, stencilværktøj, værktøjet
Sammensætning.
Shape Builder form
Værktøjet Fri transformering
Knapperne Fortryd, Annullér fortryd, Slet

Til toppen

Kontrolpanel
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Kontrolpanel i Touch-arbejdsrummet

Kontrolpanelet består af andre paneler, som er tilgængelige for det markerede værktøj eller objekt. De
tilgængelige paneler er:
Panelet Farve: Rediger fyld og streg-proxyer ved hjælp af fanerne RBG, CMYK eller
Farvevælger.
Panelet Streg: Angiv en stregs tykkelse eller profil.
Panelet Gennemsigtighed: Vælg blandingstilstande, eller angiv et objekts opacitet.
Omdan: Rediger et objekts form, eller manipuler hjørner i afrundede rektangler.
Panelet Justering: Marker objekter, og angiv, hvordan de skal justeres i forhold til
hinanden ved hjælp af dette intuitive panel.
Kontekstmenu: Vælg blandt forskellige handlinger, du kan udføre på et markeret objekt.
Panelet Tekst: Angiv skrifttype, skrifttypefamilier eller tekstjustering i dette panel.

Til toppen

Dokumentlinje

I Dokumentlinje er der oplysninger og indstillinger angående det aktuelt åbne Illustrator-dokument:
Tegnebræt: Tryk for at vise tilgængelige tegnebrætter, og tryk på et navn på et
tegnebræt for at skifte til tegnebrættet.
Indstillinger af tegnebræt: Naviger mellem tegnebrætter, eller opret et tegnebræt.
Vis kontrolelementer: Vis tegnebrætter på én gang, tilpasset i forhold til skærmen eller
forstørret med 100 % forstørrelse.

Til toppen

Bevægelser
Touch-arbejdsrummet understøtter bevægelser, så du hurtigt kan arbejde med objekter, der er tegnet på dit
tegnebræt:
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Zoom ind (øg forstørrelse): Knib udad for at zoome ind på tegnebrættet.
Zoom ud (reducer forstørrelse): Knib indad for at zoome ud fra tegnebrættet.
Panorer: Træk to fingre hen over skærmen for at panorere på tværs af tegnebrættet.
Kontekstwidget: Tryk og hold et objekt for at åbne Kontekstwidget.
Marker objekter (Markeringsværktøj): Tryk på et objekt, eller tryk på tegnebrættet, og
træk hen over objekter for at markere.
Tilstanden Skift markering / Tegnetilstand: Tryk med to fingre for at skifte mellem
markerings- og tegnetilstand.
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Vise illustrationer
Angive indstillinger for dokumentopsætning
Om at udskrive side om side
Zoome ind eller ud
Ændre visningsområdet
Oversigt over panelet Navigator
Vise illustrationer som konturer
Bruge flere vinduer og visninger
Vise illustrationer i deres endelige outputmedie

Til toppen

Angive indstillinger for dokumentopsætning

Du kan altid ændre et dokuments standardindstillinger for opsætning af måleenheder, visning af gennemsigtighedsgitter, baggrundsfarve og
typeindstillinger som f.eks. sprog, type af anførselstegn, størrelse på hævet skrift og sænket skrift, satslinjer og eksportmuligheder. Knappen
Rediger tegnebrætter lukker denne dialogboks og aktiverer tegnebrætværktøjet.
1. Vælg Filer > Dokumentopsætning, eller klik på knappen Dokumentopsætning i kontrolpanelet. (Denne knap er tilgængelig, når
der ikke er markeret nogen elementer).
2. Angiv de ønskede indstillinger.
3. Hvis du vil redigere tegnebrætter (eksempelvis for at skifte fra stående til liggende retning), skal du klikke på Rediger
tegnebrætter for at aktivere tilstanden til redigering af tegnebrætter.
Indstillingen Simuler farvet papir er nyttig, hvis du vil udskrive dokumentet på farvet papir. Hvis du f.eks. tegner et blåt
objekt på en gul baggrund, fremstår objektet grønt. Simuleringen foretages kun, når gennemsigtighedsgitteret ikke vises.

Til toppen

Om at udskrive side om side

Illustrator udskriver som standard hvert tegnebræt på et enkelt ark papir. Hvis illustrationen er større end de tilgængelige sidestørrelser på
printeren, kan du imidlertid udskrive på flere ark papir.
Opdeling af et tegnebræt, så det passer til en printers tilgængelige sidestørrelser, kaldes for fliseinddeling. Du kan vælge en fliseindstilling i
afsnittet Generelt i dialogboksen Udskriv. Hvis du vil have vist flisegrænserne på tegnebrættet, skal du vælge Vis > Vis Udskriv Side om side.

Tegnebræt inddelt i flere fliser
Når du inddeler tegnebrættet i flere fliser, nummereres siderne fra venstre mod højre og top til bund og starter med side 1. Disse sidetal vises på
kun skærmen og udskrives ikke. Med tallene kan du udskrive alle siderne i filen eller angive bestemte sider, der skal udskrives.

Til toppen

Zoome ind eller ud
Der findes flere forskellige måder at zoome ind eller ud på illustrationer.
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Vælg zoomværktøjet
. Markøren ændres til et forstørrelsesglas med et plustegn. Klik midt i det område, som du vil forstørre,
eller hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik midt i det område, som du vil formindske. Hvert klik forstørrer
eller formindsker visningen til den foregående faste procent.
Vælg zoomværktøjet, og træk et stiplet rektangel, en markeringsramme, omkring det område, du vil forstørre. Hvis du vil flytte
markeringsrammen rundt om illustrationen, skal du holde mellemrumstasten nede og fortsætte med at trække for at flytte
markeringsrammen til den nye placering.
Vælg Vis > Zoom ind eller Vis > Zoom ud. Hvert klik forstørrer eller formindsker visningen til den næste faste procent.
Indstil zoomniveauet i nederste venstre hjørne af hovedvinduet eller i panelet Navigator.
Hvis du vil vise en fil med 100 %, skal du vælge Vis > Faktisk størrelse eller dobbeltklikke på zoomværktøjet.
Hvis du vil udfylde vinduet med det valgte tegnebræt, skal du vælge Vis > Tilpas tegnebræt til vindue eller dobbeltklikke på
håndværktøjet.
Hvis du vil se alt i vinduet, skal du vælge Vis > Tilpas alt til vindue.

Til toppen

Ændre visningsområdet
Du kan gøre et andet område af tegnebrættet synligt på en af følgende måder:
Vælg Vis > Faktisk størrelse for at se alle tegnebrætterne i faktisk størrelse.
Vælg Vis > Tilpas alt til vindue for at zoome ud, så alle tegnebrætter er synlige på skærmbilledet.
Vælg Vis > Tilpas tegnebræt til vindue for at zoome ind på det aktive tegnebræt.
Klik i panelet Navigator på det område af miniaturevisningen, som du vil have vist i illustrationsvinduet. Du kan også trække
proxy-eksempelområdet (det farvede felt) til et andet område af miniaturevisningen.
Vælg håndværktøjet

, og træk i den retning, illustrationen skal flyttes.

Til toppen

Oversigt over panelet Navigator

Du bruger panelet Navigator (Vindue > Navigator) til hurtigt at ændre visningen af illustrationen ved hjælp af en miniaturevisning. Det farvede felt i
navigatoren (kaldet proxyvisningsområdet) svarer til det område, der kan ses i illustrationsvinduet.

Navigator, panel
A. Miniaturevisning af illustration B. Panelmenu knap C. Zoom-boks D. Knappen Zoom ud E. Proxyvisningsområde F. Zoomskyder G.
Knappen Zoom ind
Du kan tilpasse panelet Navigator på følgende måder:
Hvis du vil vise illustrationer uden for tegnebrættets grænser i panelet Navigator, skal du klikke på Vis kun indhold af
tegnebrættet i panelmenuen for at fravælge indstillingen.
Hvis du vil ændre farven på proxyvisningsområdet, skal du vælge Panelindstillinger i panelmenuen. Vælg en forudindstillet
farve i pop op-menuen Farve, eller dobbeltklik på farveboksen for at vælge en brugerdefineret farve.
Hvis du vil have vist stiplede linjer i dokumentet som streger i panelet Navigator, skal du vælge Panelindstillinger i
panelmenuen og vælge Tegn stiplede linjer som streg.

Til toppen

Vise illustrationer som konturer

Som standard er visningen i Adobe Illustrator indstillet, så alle eksempler på illustrationer vises i farve. Du kan dog vælge at få vist illustrationer, så
kun deres konturer (eller kurver) er synlige. Illustrationer kan også vises uden maleattributter, så det går hurtigere at gentegne skærmen, når du
arbejder med komplekse illustrationer.
I konturtilstand vises sammenlænkede filer som standard som felter med kontur med et X inden i. Hvis du vil vise indholdet fra sammenlænkede
filer, skal du vælge Filer >Dokumentopsætning og vælge Vis billeder i konturtilstand.
Hvis du vil se alle illustrationer som konturer, skal du vælge Vis > Kontur. Vælg Vis > Eksempel for igen at se illustrationer
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eksemplificeret i farve
Hvis du vil se alle illustrationer i et lag som konturer, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke
på øjeikonet for laget i panelet Lag. Hold Ctrl-tasten (Windows) eller Kommando-tasten (Mac OS) nede, og klik for igen at se
illustrationer eksemplificeret i farve. Øjeikonet er hult i midten , når konturvisning er aktiveret, og udfyldt , når
eksempelvisning er aktiveret.
Hvis du vil se alle elementer i umarkerede lag som konturer, skal du holde Alt+Ctrl (Windows) eller Kommando+Alternativ
(Mac OS) nede og klikke på øjeikonet for det markerede lag. Du kan også vælge Vis andre konturer i menuen i panelet Lag.
Du kan få vist alle elementer i panelet Lag i eksempeltilstand igen ved at vælge Vis alle lag i menuen i panelet Lag.

Til toppen

Bruge flere vinduer og visninger

Du kan åbne flere vinduer af et enkelt dokument samtidig. Hvert vindue kan have forskellige visningsindstillinger. Du kan f.eks. forstørre ét vindue
meget til detaljeret arbejde på nogle objekter og oprette et andet vindue, der er forstørret mindre, når du skal foretage layoutarbejde på de
pågældende objekter på siden.
(Windows) Du kan arrangere flere åbne vinduer efter behov ved hjælp af indstillinger i menuen Vindue. Overlappet viser vinduer stablet oven
på hinanden og faldende fra øverst til venstre mod nederst til højre på skærmen. Flise viser vinduer kant mod kant, og Arranger ikoner
organiserer minimerede vinduer i programvinduet.
I stedet for at oprette flere vinduer kan du oprette flere visninger. Du kan oprette og gemme op til 25 visninger for hvert dokument.
Flere vinduer og flere visninger adskiller sig på følgende måder:
Flere visninger gemmes sammen med dokumentet, og det er ikke tilfældet med flere vinduer.
Flere vinduer kan ses samtidig.
Flere visninger kan kun vises samtidig, hvis der er åbnet flere vinduer til at vise dem i. Hvis du ændrer en visning, ændres det
aktuelle vindue, og der åbnes ikke et nyt.

Oprette et nyt vindue
Vælg Vindue > Nyt vindue.

Oprette en ny visning
Opret visningen, som du vil have den til at se ud, og vælg derefter Vis > Ny visning, skriv et navn til den nye visning, og klik på OK.

Omdøbe eller slette en visning
Vælg Vis > Rediger visning.

Skifte mellem visninger
Vælg et navn på en visning nederst i menuen Vis.
Til toppen

Vise illustrationer i deres endelige outputmedie

I Illustrator kan det på følgende måder vises, hvordan aspekter af illustrationer kommer til at se ud, når de udskrives eller ses på internettet eller en
mobil enhed:
Tilstanden Skærmversion af overprint (Vis > Skærmversion af overprint) viser et "trykfarveeksempel", der er en tilnærmelse af, hvordan
blanding, gennemsigtighed og overprint ser ud på farvesepareret output.
Tilstanden Vis separationer (Vindue > Vis separationer) Viser, hvordan separationerne vil se ud, når de udskrives.
Tilstanden Pixeleksempel (Vis > Vis pixel) viser tilnærmet, hvordan illustrationen kommer til at se ud, når den rasteriseres og vises i en
webbrowser.
Panelet Vis samkopiering (Vindue > Vis samkopiering) fremhæver områder i illustrationen, som opfylder visse kriterier for samkopiering, når
den gemmes eller udskrives.
Skærmkorrekturer viser tilnærmet, hvordan dokumentets farver tager sig ud på en bestemt skærmtype eller outputenhed.
Kantudjævning giver vektorobjekter et mere jævnt udseende på skærmen, så du kan danne dig et bedre indtryk af, hvordan vektorillustrationer
ser ud, når de udskrives på en PostScript®-printer. Kantudjævning er praktisk, fordi skærmopløsningen er relativt begrænset, mens
vektorillustrationer ofte udskrives med en høj opløsning. Hvis du vil slå kantudjævning til, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Generelt
(Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt (Mac OS), vælge Kantudjævnet illustration og klikke på OK.
Device Central (Filer > Device Central) giver dig mulighed for at se, hvordan dokumentet kommer til at se ud på en bestemt mobiltelefon eller
mobil enhed.
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Gendannelse, fortrydelse og automatisering
Fortryde og annullere fortrudte ændringer
Vende tilbage til den senest gemte version
Automatisere opgaver

Til toppen

Fortryde og annullere fortrudte ændringer

Med kommandoerne Fortryd og Annuller Fortryd kan du fortryde eller annullere fortrudte handlinger, så du kan rette fejl, mens du arbejder. Du kan
endda fortryde eller annullere en fortrudt handling, efter at du har valgt kommandoen Gem, dog ikke, hvis du har lukket filen og åbnet den igen.
Vælg Rediger > Fortryd eller Rediger > Annuller Fortryd.
Du kan fortryde et ubegrænset antal handlinger (afhængigt af hukommelsen) ved at vælge kommandoen Fortryd flere gange. Hvis en handling ikke
kan fortrydes, vises kommandoen Fortryd nedtonet.

Til toppen

Vende tilbage til den senest gemte version

Du kan vende tilbage til den senest gemte version af en fil (men ikke hvis du har lukket filen og åbnet den igen). Du kan ikke annullere denne
handling.
Vælg Filer > Genindlæs.
Til toppen

Automatisere opgaver

Grafisk design er et område kendetegnet ved kreativitet, men der er nogle aspekter af det faktiske illustrationsarbejde, som kan være alt andet end
kreativt. Du vil sikkert lægge mærke til, at den tid, du bruger på at placere og omplacere billeder, rette fejl og forberede filer til udskrivning og
visning på internettet, ofte reducerer den tid, der er tilgængelig til det kreative arbejde.
Illustrator byder på en række måder, hvorpå mange trivielle opgaver kan automatiseres, hvilket giver dig mere tid til at koncentrere dig om de
kreative aspekter af dit arbejde.
En handling er en serie opgaver, der indspilles under brugen af Illustrator – menukommandoer, værktøjsindstillinger, objektmarkering osv. Når du
afspiller en handling, udfører Illustrator alle de indspillede opgaver for dig.
Illustrator indeholder forudindspillede handlinger som hjælp til at udføre almindelige opgaver. Disse handlinger installeres som et standardsæt i
panelet Handlinger, når du installerer Illustrator.
Et script er en række kommandoer, som giver computeren besked på at udføre en sekvens af handlinger. Disse handlinger kan omfatte Illustrator
alene, eller de kan omfatte andre programmer, f.eks. tekstbehandlings-, regnearks- og databaseprogrammer. Illustrator indeholder standardscripts
som hjælp til at udføre almindelige opgaver. Du kan få adgang til disse scripts ved at vælge Filer > Scripts.
Datastyret grafik strømliner designeres og udvikleres samarbejdsproces i udgivelsesmiljøer, hvor der produceres store mængder.
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Oversigt over tegnebrættet
Brug af panelet Tegnebrætter
Udskrivning og lagring af tegnebrætter

Tegnebrætter repræsenterer de områder, der kan indeholde illustrationer, som kan udskrives. Du ændrer størrelse på og angiver retning for
illustrationer ved at vælge indstillinger i dialogboksen Indstillinger for tegnebræt. (I Illustrator CS3 og tidligere bruger du dialogboksen
Dokumentopsætning til at ændre dokumentets størrelse og retning).
Du kan bruge tegnebrætter som beskæringsområder med henblik på udskrivning eller placering – de fungerer på samme måde som
beskæringsområderne i Illustrator CS3. Det kan være nyttigt at have flere tegnebrætter, f.eks. når du vil oprette PDF-filer med flere sider,
udskrevne sider med forskellige størrelser eller elementer, selvstændige elementer til websteder, videostoryboards eller individuelle elementer til
animation i Adobe Flash eller After Effects.
Bemærk: Hvis du har oprettet beskæringsområder i et Illustrator CS3-dokument, konverteres beskæringsområderne til tegnebrætter i CS5. Du
kan blive bedt om at angive, hvordan beskæringsområderne skal konverteres.

Du kan have 1 til 100 tegnebrætter pr. dokument afhængigt af størrelsen. Du kan angive antallet af tegnebrætter for et dokument, når du opretter
det, og du kan tilføje og fjerne tegnebrætter når som helst, når du arbejder i et dokument. Du kan oprette tegnebrætter i forskellige størrelser,
ændre deres størrelse med tegnebrætværktøjet
og placere dem hvor som helst på skærmbilledet – også så de overlapper hinanden. Illustrator
CS5 indeholder også indstillinger til at ændre rækkefølge på og omarrangere tegnebrætter ved hjælp af panelet Tegnebrætter. Du kan også give
et tegnebræt brugerdefinerede navne og angive referencepunkter for tegnebrætter.

Visning af tegnebrætter og lærredet

Du kan se sidegrænserne i forhold til et tegnebræt ved at vise Udskriv side om side (Vis > Vis Udskriv side om side). Når denne indstilling er
aktiveret, repræsenteres de områder, der kan udskrives, og de områder, der ikke kan udskrives, af en række ubrudte og stiplede linjer mellem
vinduets yderkant og det område af siden, der kan udskrives.
Hvert tegnebræt er afgrænset af ubrudte linjer og repræsenterer det maksimale udskriftsområde. Hvis du vil skjule tegnebrættets grænser, skal du
vælge Vis > Skjul tegnebræt. Lærredet er det område uden for tegnebrættet, som strækker sig til kanten af det 558,80 x 558,80 cm store vindue.
Lærredet er et sted, hvor du kan oprette, redigere og gemme illustrationselementer, før du flytter dem til tegnebrættet. Objekter, som placeres på
lærredet, er synlige på skærmbilledet, men de kan ikke udskrives.
Hvis du vil centrere et tegnebræt og zoome, så det passer til skærmbilledet, skal du klikke på tegnebrættets nummer på statuslinjen nederst i
programvinduet.
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Illustrationsvindue
A. Område, der kan udskrives (bestemmes af den angivne printer) B. Lærred C. Tegnebræt

Til toppen

Udskrivning og lagring af tegnebrætter
Alle tegnebrætter i et dokument har det samme medietypeformat, f.eks. Udskriv. Du kan udskrive hvert tegnebræt for sig, inddelt eller kombineret
på én side. Hvis du gemmer et Illustrator-dokument med flere tegnebrætter i en tidligere version af Illustrator, f.eks. CS3, kan du vælge at gemme
hvert tegnebræt som en separat fil sammen med en masterfil, der indeholder alle flettede tegnebrætter.
I Illustrator CS4 kunne du kun gemme tegnebrætter som separate filer, når du gemte i tidligere versioner, men i Illustrator CS5 kan du også
gemme enkelte tegnebrætter til aktuelle versioner. Indstillingerne for lagring af hvert tegnebræt som en separat .ai-fil er tilgængelige i
dialogboksen Illustrator-indstillinger.
Du kan få vist tegnebrætter fra udskriftsdialogboksen, inden du udskriver dem. De valgte udskriftsindstillinger anvendes på alle de tegnebrætter, du
valgte at udskrive.
Som standard beskæres alle illustrationer til et tegnebræt, og alle illustrationer udskrives som særskilte sider. Brug indstillingen Område i
dialogboksen Udskriv til at udskrive bestemte sider, vælg Ignorer tegnebrætter, og angiv indstillinger for placering for at kombinere alle
illustrationer på én enkelt side eller inddele illustrationen, alt efter behov.
I Illustrator CS5 kan tegnebrætter i et dokument roteres automatisk til udskrivning i de valgte mediestørrelser. Marker afkrydsningsfeltet Roter
automatisk i dialogboksen Udskriv for at angive automatisk rotation for Illustrator-dokumenter. Automatisk rotation er som standard aktiveret for et
dokument oprettet i CS5.
Tænk f.eks. på et dokument med både liggende (bredde større end højde) og stående (højde større end bredde) mediestørrelse. Hvis du vælger
papirretningen Stående i dialogboksen Udskriv, roteres de liggende tegnebrætter automatisk til stående medier under udskrivningen.
Bemærk: Hvis Roter automatisk er markeret, kan du ikke ændre sideretningen.
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Filer og skabeloner
Om nye dokumentprofiler
Oprette nye dokumenter
Om skabeloner
Oprette en ny skabelon
Angive indstillinger for dokumentopsætning
Åbne en fil
Søge efter filer med Adobe Bridge

Til toppen

Om nye dokumentprofiler

Et dokument er det rum, som du opretter illustrationer i. I Illustrator kan du oprette dokumenter, der er beregnet til mange typer output. Oplysninger
om at oprette Illustrator-dokumenter til videoproduktion finder du under Enhancing Video Production PDF på
www.adobe.com/go/learn_ai_video_dk.
Du starter et nyt dokument ved at vælge en ny dokumentprofil baseret på det tiltænkte output. Hver profil indeholder forudindstillede værdier for
størrelse, farvetilstand, enheder, retning, gennemsigtighed og opløsning. Alle sammen bruger som standard ét tegnebræt. Dokumentprofilen Video
og film bruger f.eks. pixel i stedet for punkter, og du kan vælge et enhedsspecifikt beskæringsområde, f.eks. NTSC DV Widescreen, for at oprette
et dokument med de præcise dimensioner og videosikre hjælpelinjer på plads, så du kan oprette designets layout til optimal visning.
Hvis du planlægger at udskrive filen på en professionel printer, eksempelvis hvis du sender den til et servicebureau, skal du angive profilen
Udskrift for at sikre, at illustrationer og effekter anvendt på illustrationerne indstilles til den korrekte opløsning.
Du kan vælge mellem følgende profiler:
Udskriv dokument Bruger et standardtegnebræt i letter-størrelse og indeholder en række andre forudindstillede udskriftsstørrelser, der kan
vælges imellem. Brug denne profil, hvis du planlægger at sende denne fil til et servicebureau til output på en professionel printer.
Webdokument Indeholder forudindstillede indstillinger optimeret til output på internettet.
Flash Catalyst Opretter et FXG-dokument i RGB-tilstand med 800px x 600px tegnebræt som standardstørrelse. Juster til pixelgitter er aktiveret
for nye illustrationer i dokumentet, og Opløsning af rastereffekter er indstillet til 72 ppi. Der er også designet farveprøver, symboler, grafikformater
og pensler i stil med funktionaliteten af Flash Catalyst og Flash Professional.
Mobil og enheder-dokument Opretter en lille filstørrelse, som er forudindstillet til en bestemt mobil enhed. Du kan vælge enheden i menuen
Størrelse. Klik på Device Central for at åbne Adobe Device Central og få vist dokumentlayoutet på en angiven enheds grænseflade.
Video- og filmdokument Indeholder flere forudindstillede video- og filmspecifikke størrelser for beskæringsområder (læg mærke til, at
indstillingen Tegnebræt ændres til Beskæringsstørrelse for denne profil). Illustrator opretter kun filer med kvadratiske pixel, og for at sikre, at
størrelserne fortolkes korrekt i videoprogrammer, justerer Illustrator værdierne for Bredde og Højde. Hvis du f.eks. vælger NTSC DV-standard,
bruger Illustrator en pixelstørrelse på 654 x 480, hvilket omsættes til 740 x 480 pixel i videobaserede programmer.
Basis-CMYK-dokument Bruger et standardtegnebræt i letter-størrelse og indeholder en række andre størrelser, der kan vælges imellem. Brug
denne profil, hvis du planlægger at sende et dokument til flere medietyper. Hvis én af medietyperne er et servicebureau, er det en god ide manuelt
at forøge indstillingen for rastereffekter til Høj.
Basis-RGB-dokument Bruger et standardtegnebræt i størrelsen 800 x 600 og indeholder en række andre udskrifts-, video- og webspecifikke
størrelser, der kan vælges imellem. Brug ikke denne indstilling, hvis du planlægger at sende et dokument til et servicebureau eller udskrive på en
professionel printer. Brug denne profil til dokumenter, der skal udskrives på printere i mellemniveau, anvendes på internettet eller flere medietyper.
Du kan se en video om at oprette nye dokumenter på www.adobe.com/go/vid0031_dk.
Se www.adobe.com/go/learn_custom_document_profiles_dk for yderligere oplysninger om oprettelse af brugerdefinerede dokumentprofiler.
Video om nyt dokument
Videoproduktion

Til toppen

Oprette nye dokumenter

Du kan oprette nye Illustrator-dokumenter ud fra en ny dokumentprofil eller en skabelon. Når du opretter et dokument ud fra en ny dokumentprofil,
starter du med et tomt dokument med den valgte profils standardværdier for fyld og stregfarve, grafikformater, pensler, symboler, handlinger,
visningsindstillinger og andre indstillinger. Når du opretter et dokument ud fra en skabelon, får du et dokument med forudindstillede
designelementer og indstillinger samt indhold, f.eks. beskæringsmærker og hjælpelinjer, til bestemte dokumenttyper som eksempelvis brochurer
eller cd-omslag.
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Du opretter et nyt dokument fra velkomstskærmen eller med Filer > Ny eller Filer > Device Central (til output på mobile enheder). For at få vist
velkomstskærmen skal du vælge Hjælp > Velkommen.
Du kan se en video om at oprette nye dokumenter på www.adobe.com/go/vid0031_dk.

Oprette et nyt dokument
Du kan starte et nyt dokument fra velkomstskærmen eller fra menuen Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS).
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis Illustrator allerede er åbnet, skal du vælge Filer > Ny og derefter vælge den ønskede dokumentprofil fra Ny
dokumentprofil.
Hvis velkomstskærmen er åben, skal du klikke på en dokumentprofil på listen Opret ny.
Hvis Illustrator ikke er åben, skal du åbne programmet og klikke på en dokumentprofil på listen Opret ny på
velkomstskærmen.
Bemærk! På velkomstskærmen kan du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke for at åbne det nye
dokument direkte og springe dialogboksen Nyt dokument over.
2. Skriv et navn til dokumentet.
3. Angiv antallet af tegnebrætter for dokumentet og den rækkefølge, hvori du vil have, at de skal lægges ud på skærmen:
Gitter efter række arrangerer flere tegnebrætter i det angivne antal rækker. Vælg antal rækker i menuen Rækker.
Standardværdien opretter det mest firkantede udseende, der er muligt med det angivne antal tegnebrætter.
Gitter efter kolonne arrangerer flere tegnebrætter i det angivne antal kolonner. Vælg antal kolonner i menuen Kolonner.
Standardværdien opretter det mest firkantede udseende, der er muligt med det angivne antal tegnebrætter.
Arranger efter række arrangerer tegnebrætter i én lige række.
Arranger efter kolonne arrangerer tegnebrætter i én lige kolonne.
Skift til højre mod venstre-layout Arrangerer flere tegnebrætter i det angivne række- eller kolonneformat, men viser dem fra
højre mod venstre.
4. Angiv standardafstanden mellem tegnebrætter. Denne indstilling gælder både for vandret og lodret afstand.
5. Angiv standardstørrelsen, måleenheder og layout for alle tegnebrætter.
Bemærk! Når dokumentet åbnes, kan du tilpasse tegnebrætterne ved at flytte dem og ændre deres størrelse efter behov.
6. Angiv satslinjens placering langs hver side af tegnebrættet. Hvis du vil bruge forskellige værdier for forskellige sider, skal du
klikke på låseikonet .
7. Klik på Avanceret for at angive følgende, yderligere indstillinger:
Bemærk! Du kan ændre disse indstillinger, efter at du har oprettet dokumentet, ved at vælge Filer > Dokumentopsætning og
angive nye indstillinger.
Farvetilstand Angiver farvetilstanden for det nye dokument. Hvis du ændrer farvetilstanden, konverteres standardindholdet
(farveprøver, pensler, symboler, grafikformater) for den valgte nye dokumentprofil til en ny farvetilstand og medfører en
farveændring. Kig efter et advarselsikon, når du foretager ændringer.
Rastereffekter Angiver opløsningen for rastereffekter i dokumentet. Det er især vigtigt at indstille denne til Høj, når du
planlægger at udskrive på en professionel printer med høj opløsning. Profilen Udskrift indstiller den som standard til Høj.
Gennemsigtighedsgitter Angiver indstillingerne for gennemsigtighedsgitteret til dokumenter, som bruger profilen Video og
film.
Visningstilstand Indstiller standardvisningstilstanden for dokumentet (du kan altid ændre dette med menuen Vis):
Standard viser illustrationer oprettet i dokumentet i vektorvisning i fuld farve. Zoom ind/ud bevarer udjævning i kurverne.
Pixel viser illustrationer med et rasteriseret (pixeleret) udseende. Indstillingen rasteriserer rent faktisk ikke indholdet, men
viser et simuleret eksempel, som om indholdet består af rastere.
Overprint viser et "trykfarveeksempel", der er en tilnærmelse af, hvordan blanding, gennemsigtighed og overprint ser ud på
farvesepareret output (se Om overprint).
Device Central hvis du har oprettet et dokument med profilen Mobil og enheder, kan du klikke på Device Central for at se en
forhåndsvisning af det nye dokument i mobilenhedens grænseflade.
Juster nye objekter til pixelgitter Når denne indstilling er valgt, justeres alle nye objekter til pixelgitteret. Da denne indstilling
er afgørende for design, der er beregnet til fremvisning på f.eks. internettet, er den som standard aktiveret for den type
dokumenter. Se Tegning af pixeljusterede kurver til webarbejdsforløb for yderligere oplysninger.

Oprette et nyt dokument ud fra en skabelon
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Ny ud fra skabelon.
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Vælg Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Ny. Klik på Skabeloner i dialogboksen Nyt dokument.
Klik på Fra skabelon i listen Opret ny på velkomstskærmbilledet.
2. Find den ønskede skabelon, marker den, og klik på Ny i dialogboksen Ny ud fra skabelon.

Til toppen

Om skabeloner

Med skabeloner kan du oprette nye dokumenter, som deler almindelige indstillinger og designelementer. Hvis du f.eks. har brug for at designe en
serie visitkort, der ser ens ud, kan du oprette en skabelon med den ønskede tegnebrætstørrelse, visningsindstillinger (f.eks. hjælpelinjer) og
udskriftsindstillinger. Skabelonen kan endvidere indeholde symboler for fælles designelementer (f.eks. logoer) og specifikke sæt med farveprøver,
pensler og grafikformater.
Illustrator leveres med en række skabeloner, herunder skabeloner til brevhoved, visitkort, konvolutter, brochurer, etiketter, certifikater, postkort,
lykønskningskort og websteder.
Når du vælger en skabelon via kommandoen Ny ud fra skabelon, opretter Illustrator et nyt dokument med samme indhold og dokumentindstillinger
som i skabelonen, men bevarer den oprindelige skabelonfil uændret.

Til toppen

Oprette en ny skabelon
1. Åbn et nyt eller eksisterende dokument.
2. Tilpas dokumentet på en eller flere af følgende måder:
Indstil dokumentvinduet, som det skal se ud i nye dokumenter, du opretter ud fra skabelonen. Det omfatter
forstørrelsesniveau, rulleposition, linealstartpunkt, hjælpelinjer, gitre, beskæringsområder og indstillinger i menuen Vis.
Træk eller importer de illustrationer, der skal vises i nye dokumenter, som du opretter ud fra skabelonen.
Slet eksisterende farveprøver, formater, pensler eller symboler, der ikke skal bevares.
Opret nye farveprøver, formater, pensler og symboler, der skal være i de tilsvarende paneler. Du kan også importere
forudindstillede farveprøver, formater, pensler, symboler og handlinger fra en række biblioteker, der leveres med Illustrator.
Opret evt. diagramdesign, og føj dem til dialogboksen Diagramdesign. Du kan også importere forudindstillede
diagramdesign.
Angiv de ønskede indstillinger i dialogboksen Dokumentopsætning og dialogboksen Udskriftsindstillinger.
3. Vælg Filer > Gem som skabelon.
4. Vælg en placering til filen i dialogboksen Gem som, skriv et filnavn, og klik derefter på Gem.
Illustrator gemmer filen i formatet AIT (Adobe Illustrator Template).

Til toppen

Angive indstillinger for dokumentopsætning

Du kan altid ændre et dokuments standardopsætningsindstillinger for måleenheder, visning af gennemsigtighedsgitter, baggrundsfarve og
typeindstillinger som f.eks. sprog, type af anførselstegn, størrelse på hævet skrift og sænket skrift og eksportmuligheder. Knappen Rediger
tegnebrætter lukker denne dialogboks og aktiverer værktøjet Tegnebræt. Brug denne knap, hvis du vil ændre dine tegnebrætter.
1. Vælg Filer > Dokumentopsætning, eller klik på knappen Dokumentopsætning i kontrolpanelet (denne knap er synlig, når intet
er markeret).
2. Angiv de ønskede indstillinger.
Bemærk! Indstillingen Simuler farvet papir er nyttig, hvis du vil udskrive dokumentet på farvet papir. Hvis du f.eks. tegner et blåt objekt på en gul
baggrund, fremstår objektet grønt. Simuleringen foretages kun, når gennemsigtighedsgitteret ikke vises.
Du kan finde specifikke oplysninger om disse indstillinger i de relaterede emner.

Til toppen

Åbne en fil
Du kan åbne filer, som er oprettet i Illustrator, samt kompatible filer oprettet i andre programmer.
Du åbner en eksisterende fil ved at vælge Filer > Åbn. Find filen, og klik på Åbn.
Hvis du vil åbne en nylig gemt fil, skal du vælge filen på listen Åbn et af de seneste elementer på velkomstskærmen eller
vælge Filer > Åbn seneste filer og vælge en fil på listen.
Hvis du vil åbne og se en skærmversion af en fil i Adobe Bridge, skal du vælge Filer > Gennemse i Bridge for at åbne Adobe
Bridge. Find filen, og vælg Filer > Åbn med > Adobe Illustrator CS5.
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Til toppen

Søge efter filer med Adobe Bridge

Adobe® Bridge er et program til flere platforme, der følger med Adobe® Creative Suite® 5-komponenter og kan bruges til at finde, organisere og
gennemse de aktiver, du skal bruge til at oprette indhold til udskrivning, internet, video og lyd. Du kan starte Bridge fra alle Creative Suitekomponenter og bruge programmet til at få adgang til aktiver fra såvel Adobe som andre producenter.
Benyt en af følgende fremgangsmåder i Illustrator for at åbne Adobe Bridge:
Vælg Filer > Gennemse i Bridge.
Klik på Adobe Bridge-ikonet

i kontrolpanelet.

Vælg Vis i Bridge på statuslinjen.
Du kan gøre følgende fra Adobe Bridge:
Administrere billed-, optagelses- og lydfiler: Få vist, søge efter, sortere og behandle filer i Bridge uden at åbne særskilte
programmer. Du kan også redigere metadata til filer og bruge Bridge til at indsætte filer i dokumenter, projekter eller
kompositioner.
Administrere dine fotos: Importere og redigere fotos fra kortet til dit digitalkamera, gruppere relaterede fotos i stakke og åbne
eller importere Photoshop® Camera Raw-filer og redigere deres indstillinger uden at starte Photoshop.
Udføre automatiserede opgaver, f.eks. batchkommandoer.
Synkronisere farveindstillinger på tværs af farvestyrede Creative Suite-komponenter.
Starte et webmøde i realtid for at dele dit skrivebord og læse korrektur på dokumenter.
Flere hjælpeemner
Adobe Bridge
Opret forbindelse til CS Live
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Brugertilpassede værktøjspaneler
Introduceret i version 17.1

Tilføjelse eller fjernelse af værktøjer i værktøjspaneler
Håndtering af brugertilpassede værktøjspaneler

I denne version af Illustrator CC kan du oprette brugertilpassede værktøjspaneler. Hvis du kun arbejder med et særligt værktøjssæt, har du
mulighed for at oprette et brugertilpasset værktøjspanel, der kun indeholder netop disse værktøjer.

Til toppen

Tilføjelse eller fjernelse af værktøjer i værktøjspaneler
1. I Illustrator skal du klikke på Vinduer > Værktøjer > Nyt værktøjspanel, angive et navn og klikke på OK.
Et nyt værktøjspanel oprettes og vises.

A. Angiv et navn til det nye værktøjspanel B. Nyt værktøjspanel oprettet med en standard fyld/-stregproxy

Bemærk: Der tilføjes en fyld/-stregproxy som standard. Denne kan ikke fjernes fra det brugertilpassede værktøjspanel.
2. Træk et værktøj fra et eksisterende værktøjspanel ind i et nyt eller eksisterende brugertilpasset værktøjspanel. Hvis værktøjet
er en del af en gruppe af værktøjer, vil det øverste værktøj blive kopieret. Slip musen, når markøren vises som et plustegn (
).

Værktøjer fra tre værktøjsgrupper (venstre) er blevet tilføjet for at oprette et nyt værktøjspanel (højre)

Hvis du trækker og slipper et værktøj, når musen vises med et tegn (
eller slettet værktøjer.
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) for fortryd handling, vil der hverken blive tilføjet

3. Hvis du vil have et værktøj, som ikke vises som det allerøverste værktøj i en gruppe, skal du udføre én af følgende
handlinger:
ELLER
a. Tryk Alt/Option, og klik på værktøjsgruppen. Med denne handling gennemgås alle eksisterende værktøjer i
værktøjsgruppen.
b. Når det ønskede værktøj vises øverst i gruppen, skal du trække det over i det brugertilpassede værktøjspanel. Slip
musen, når markøren vises med et plustegn(

).

a. Træk værktøjet ind i et tomt felt i arbejdsrummet for at se det som en værktøjsrække.
b. Du kan derefter trække et værktøj fra værktøjsrækken ind i det nye værktøjspanel. Slip musen, når markøren vises med
et plustegn(

).

4. Hvis du vil fjerne et værktøj, skal du trække det fra det brugertilpassede værktøjspanel og slippe det, når musemarkøren vises
med et minustegn (

).

Bemærk: Du kan kun fjerne værktøj fra værktøjspanelet, når dokumentet er åbent.
5. For at ændre værktøjsplaceringen i det brugertilpassede værktøjspanel skal du holde Alt/Opt nede, trække et værktøj hen over
det værktøj, som du ønsker at bytte plads med, og herefter skal du slippe værktøjet, når markøren vises med to pile, der
vender hver sin vej (

).

Et brugertilpasset værktøjspanel forbliver i det arbejdsrum, som det blev oprettet i. Selvom du skifter til et andet arbejdsrum og herefter går
tilbage til det oprindelige arbejdsrum, vil oprettede værktøjspaneler blive bevaret og genåbnet.

Til toppen

Håndtering af brugertilpassede værktøjspaneler
1. I Illustrator skal du klikke på Vinduer > Værktøjer > Administrer værktøjspanel.

Handlinger, som kan udføres ved hjælp af dialogboksen med Administrer værktøjspanel
A. Liste over brugertilpassede værktøjspaneler B. Slet valgt værktøjspanel C. Opret et nyt værktøjspanel eller en kopi af det
valgte værktøjspanel D. Omdøb et valgt værktøjspanel

2. I dialogboksen Panelet Administrer værktøjer skal du gøre ét af følgende:
Omdøb: Vælg et værktøjspanel på listen, indtast et nyt navn for panelet i tekstboksen, klik på OK.
Ny/Kopi: Vælg et værktøj på listen, klik på knappen Kopier, omdøb værktøjspanelet (om nødvendigt), klik på OK. Hvis der
ikke vælges et værktøjspanel, vil der blive oprettet et nyt værktøjspanel.
Slet: Vælg et værktøjspanel på listen, og klik herefter på knappen Slet.
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Tegning
Oprettelse af pile og pilehoveder i Illustrator (på engelsk)
Michael Jarrott (31. oktober 2012)
Selvstudium - tekst
Fem metoder til oprettelse af forskellige pile
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Grundlæggende om tegning
Om vektorgrafik
Om kurver
Om retningslinjer og retningspunkter
Angivelse af retningslinjers og retningspunkters udseende
Angivelse af indstillinger for ankerpunktstørrelse
Tegnetilstande

Start på en iPhone eller iPad, finpuds og afslut på dit skrivebord!

Er ideudvikling, vektorisering eller design af prototyper på iPad eller iPhone begyndelsen på dit arbejdsforløb?
Tjek Adobe Illustrator Draw - en app til din iPad eller iPhone. Draw samler dine foretrukne værktøjer til vektortegning og funktioner i én moderne,
strømlinet grænseflade. Du kan tegne streger, figurer og frihåndsillustrationer med ti tegnelag og et fotolag. Og når du er tilbage ved dit skrivebord,
gør Creative Cloud-forbindelsen det nemt at finpudse i Illustrator CC eller Photoshop CC.
Få mere at vide om Adobe Illustrator Draw-appen her.
Hent den fantastiske Adobe Illustrator Draw-app fra iTunes App Store (findes til iPhone og iPad).

Til toppen

Om vektorgrafik
Vektorgrafik (også kaldet vektorformer eller vektorobjekter) består af linjer og kurver, der er defineret af matematiske objekter, som kaldes
vektorer, og som beskriver et billede i henhold til dets geometriske egenskaber.
Du kan frit flytte eller redigere vektorgrafik uden tab af detaljer eller klarhed, da den er uafhængig af opløsningen. Den bevarer skarpe kanter, når
størrelsen ændres, når den udskrives til en PostScript-printer, gemmes i en PDF-fil eller importeres i et vektorbaseret grafikprogram. Vektorgrafik
er derfor det bedste valg til illustrationer, f.eks. logoer, der skal bruges i forskellige størrelser og forskellige outputmedier.
De vektorobjekter, du opretter med tegne- og formværktøjer i Adobe Creative Suite, er eksempler på vektorgrafik. Du kan bruge kommandoerne
Kopier og Indsæt til at dublere vektorgrafik mellem Creative Suite-komponenter.

Til toppen

Om kurver
Når du tegner, kan du oprette en linje, der kaldes en kurve. En kurve består af et eller flere lige eller buede segmenter. Begyndelsen og slutningen
på hvert segment er markeret med ankerpunkter, der holder segmenterne på plads. En kurve kan være lukket (f.eks. en cirkel) eller åben med
tydelige slutpunkter (f.eks. en bølgelinje).
Du kan ændre en kurves form ved at trække i dens ankerpunkter, i retningspunkterne i slutningen af retningslinjerne, der vises ved ankerpunkter,
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eller i selve kurvesegmentet.

En kurves komponenter
A. Markeret (udfyldt) endepunkt B. Markeret ankerpunkt C. Umarkeret ankerpunkt D. Buet kurvesegment E. Retningslinje F. Retningspunkt

Kurver kan have to slags ankerpunkter: hjørnepunkter og udjævnede punkter. Ved et hjørnepunkt ændrer en kurve brat retning. Ved et udjævnet
punkt forbindes kurvesegmenter som en fortløbende kurve. Du kan tegne en kurve med en vilkårlig kombination af hjørnepunkter og udjævnede
punkter. Hvis du tegner et forkert punkt, kan du altid ændre det.

Punkter på en kurve
A. Fire hjørnepunkter B. Fire udjævnede punkter C. Kombination af hjørnepunkter og udjævnede punkter

Et hjørnepunkt kan forbinde to lige eller buede segmenter, hvorimod et udjævnet punkt altid forbinder to buede segmenter.

Et hjørnepunkt kan forbinde både lige segmenter og buede segmenter.

Bemærk: Hjørnepunkter og udjævnede punkter må ikke forveksles med lige og buede segmenter.

En kurves kontur kaldes en streg. En farve eller et forløb, der er anvendt på en åben eller lukket kurves indvendige område, kaldes fyld. En streg
kan have tykkelse, farve samt en stipling (Illustrator og InDesign) eller et stiliseret stregmønster (InDesign). Når du har oprettet en kurve eller form,
kan du ændre egenskaberne for dens streg og fyld.
I InDesign viser hver kurve også et midtpunkt, der markerer formens midte, men som ikke er en del af selve kurven. Du kan bruge dette punkt til
at trække kurven, til at justere den i forhold til andre elementer eller til at markere alle ankerpunkter på kurven. Midterpunktet er altid synligt og kan
ikke skjules eller slettes.

Til toppen

Om retningslinjer og retningspunkter
Hvis du markerer et ankerpunkt, der forbinder buede segmenter (eller du markerer selve segmentet), viser de forbindende segmenters
ankerpunkter retningshåndtag, som består af retningslinjer, der slutter i retningspunkter. Retningslinjernes vinkel og længde bestemmer de buede
segmenters form og størrelse. Når du flytter retningspunkterne, omformes kurverne. Retningslinjer vises ikke i det endelige output.
Et udjævnet punkt har altid to retningslinjer, der bevæger sig sammen som en enkelt, lige enhed. Hvis du flytter en retningslinje på et udjævnet
punkt, justeres de buede segmenter på begge sider af punktet samtidigt, hvilket bevarer en fortløbende kurve ved det pågældende ankerpunkt.
Til sammenligning kan et hjørnepunkt have to, en eller ingen retningslinjer, afhængigt af om det sammenføjer henholdsvis to, et eller ingen buede
segmenter. Retningslinjer for hjørnepunkter bevarer hjørnet ved at bruge forskellige vinkler. Hvis du flytter en retningslinje på et hjørnepunkt,
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justeres kun kurven på samme side af punktet som retningslinjen.

Når du har markeret et ankerpunkt (til venstre), vises retningslinjer på alle buede segmenter, der er forbundet af ankerpunktet (til højre).

Justering af retningslinjer på et udjævnet punkt (til venstre) og et hjørnepunkt (til højre)

Retningslinjer tangerer altid kurven ved ankerpunkterne (vinkelret på kurvens radius). Vinklen på hver retningslinje bestemmer kurvens hældning,
og længden på hver retningslinje bestemmer kurvens højde eller dybde.

Flytning af retningslinjer og ændring af deres størrelse ændrer kurvers hældning.

Bemærk: I Illustrator kan du få vist eller skjule ankerpunkter, retningslinjer og retningspunkter ved at vælge Vis > Vis kanter eller Vis > Skjul
kanter.

Til toppen

Angivelse af retningslinjers og retningspunkters udseende
Når du arbejder med ankerpunkter og kurver, kan du sommetider få brug for at se retningslinjer (håndtag), mens de på andre tidspunkter muligvis
kommer i vejen. Du kan vise eller skjule retningslinjer for flere markerede ankerpunkter. Linjerne vises altid for et enkelt ankerpunkt.
Du kan vælge at vise eller skjule retningslinjer for markeringer enkeltvis, eller du kan angive en indstilling for visning af retningslinjer.
Du kan se en video om indstilling af retningslinjer og -punkter på www.adobe.com/go/vid0037_dk.

Se også
Angivelse af indstillinger for markering

Visning eller skjulning af retningslinjer for markerede ankerpunkter
1. Brug værktøjet Direkte markering til at markere de ønskede ankerpunkter.
2. Klik på Vis håndtag for flere markerede ankerpunkter

> eller Skjul håndtag for flere markerede ankerpunkter

.

Bemærk: Du kan også angive en indstilling for altid at vise eller altid skjule håndtag, når der er markeret flere ankerpunkter.

Angivelse af indstillinger for visning af retningspunkter og retningslinjer
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1. Vælg Rediger > Indstillinger > Markering og visning af anker (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Markering og visning
af anker (Mac OS).
2. Vælg en af følgende indstillinger i området Visning af ankerpunkt og håndtag:

Håndtag angiver visningen af håndtagets endepunkter (retningspunkter):
Viser retningspunkter som små udfyldte cirkler.
Viser retningspunkter som store udfyldte cirkler.
Viser retningspunkter som åbne kors.

Vis håndtag, når flere ankre er valgt viser retningslinjer på alle markerede ankerpunkter, når du bruger værktøjet Direkte
markering eller Gruppemarkering til at markere et objekt. Hvis du ikke vælger denne indstilling, vises retningslinjer for et
ankerpunkt, hvis det er det eneste ankerpunkt markeret på den pågældende kurve, eller hvis Bezier-segmentet for
retningslinjen er markeret, og det ankerpunkt, som retningslinjen går fra, ikke er.

Til toppen

Angivelse af indstillinger for ankerpunktstørrelse
1. Vælg Rediger > Indstillinger > Markering og visning af anker (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Markering og visning
af anker (Mac OS).
2. Vælg en af følgende indstillinger i området Visning af ankerpunkt og håndtag:

Ankre Angiver visningen af ankerpunkter:
Viser både markerede og umarkerede ankerpunkter som små punkter.
Viser markerede ankerpunkter som store punkter og umarkerede ankerpunkter som små punkter.
Viser både markerede og umarkerede ankerpunkter som store punkter.

Fremhæv ankre, når musen flyttes hen over Fremhæver det ankerpunkt, der er placeret lige under musemarkøren.

Til toppen

Tegnetilstande
Illustrator CS5 indeholder følgende tegningstilstande:

Tegn normalt ( )
Tegn bagved ( )
Tegn indeni ( )

Der vises et stiplet åbent rektangel som på illustration C, når et objekt i tilstanden Tegn indeni er aktivt.

Tilstanden Tegn normalt er standardtegningstilstanden. Du kan vælge tegningstilstande i panelet Værktøjer under værktøjet Farvevælger.
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Panelet Tegningstilstande

Du kan skifte mellem tegningstilstande ved at klikke på panelet Tegningstilstande i panelet Værktøjer og derefter vælge tegningstilstanden. Du kan
også bruge tastaturgenvejen Skift+D til at skifte mellem tegningstilstandene.
Bemærk: Indstillingerne Sæt ind, Indsæt på stedet og Indsæt på alle tegnebrætterhonorerer tegningstilstandene. Kommandoerne Sæt ind forrest
og Sæt ind bagest bliver dog ikke påvirket af tegningstilstandene.

Du kan se en video om at bruge forskellige tegningstilstande på www.adobe.com/go/lrvid5209_ai_dk.

Tilstanden Tegn bagved
I tilstanden Tegn bagved kan du tegne bag alle illustrationer i et markeret lag, hvis der ikke er markeret nogen illustration. Hvis en illustration er
markeret, tegnes det nye objekt direkte under det markerede objekt.
Tilstanden Tegn bagved honoreres i følgende tilfælde:

Oprettelse af nye lag
Placering af symboler
Placering af filer fra menuen Filer
Brug af Alt+træk for at dublere objekter
Brug af indstillingerne Indsæt samme sted og Indsæt på Alle tegnebrætter

Tilstanden Tegn indeni
Med tilstanden Tegn indeni kan du tegne inde i det markerede objekt. Med tilstanden Tegn indeni fjernes behovet for flere trin for at udføre flere
opgaver som f.eks. at tegne og ændre stablingsrækkefølge eller tegne, markere og oprette udsnitsmasker.
Tilstanden Tegn indeni aktiveres kun, når der er et enkelt markeret objekt (kurve, sammensat kurve eller tekst).
Hvis du vil oprette udsnitsmasker ved hjælp af tilstanden Tegn indeni, skal du markere den kurve, du vil tegne indeni, og skifte til tilstanden Tegn
indeni. Efterfølgende kurver udklippes efter den kurve, som var markeret, da du skiftede til tilstanden Tegn indeni, indtil du skifter til tilstanden
Tegn normalt (Skift+D eller dobbeltklik).
Bemærk: De udsnitsmasker, der oprettes ved hjælp af Tegn indeni, bevarer deres udseende på fritlægningskurven, modsat menukommandoen
Objekt > Udsnitsmaske > Opret.

Adobe anbefaler også
Om bitmapbilleder
Tegning af enkle linjer og former
Tegning med pen- eller blyantsværktøjet
Redigering af kurver
Vektorisering af illustrationer med dynamisk vektorisering eller skabelonlag
Symboler

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Tegning med pen-, blyants- eller overstrålingsværktøjet
Tegning med penværktøjet
Tegning med blyantværktøjet
Tegning af nødblus

Til toppen

Tegning med penværktøjet

Tegning af lige stregsegmenter med penværktøjet
Den mest enkle kurve, du kan tegne med penværktøjet, er en lige streg, der laves ved at klikke på
penværktøjet for at oprette to ankerpunkter. Hvis du fortsætter med at klikke, opretter du en kurve, der består
af lige stregsegmenter, der er forbundet via hjørnepunkter.

Du opretter lige segmenter ved at klikke på penværktøjet.

1. Vælg penværktøjet.
2. Placer penværktøjet på det sted, hvor det lige segment skal begynde, og klik for at
definere det første ankerpunkt (træk ikke).
Bemærk: Det første segment, du tegner, er ikke synligt, før du klikker på et andet
ankerpunkt (vælg indstillingen Elastik i Photoshop for at få vist kurvesegmenter). Hvis der
vises retningslinjer, er du kommet til at trække penværktøjet. Vælg Rediger > Fortryd, og
klik igen.
3. Klik igen på det sted, hvor segmentet skal slutte (hold Skift nede, og klik for at begrænse
segmentets vinkel til et multiplum af 45°).
4. Fortsæt med at klikke for at indsætte ankerpunkter for flere lige segmenter.
Det sidste ankerpunkt, du tilføjer, vises altid som et udfyldt kvadrat, hvilket angiver, at det
er markeret. Tidligere definerede ankerpunkter bliver hule og fravælges, når du tilføjer
flere ankerpunkter.
5. Afslut kurven ved at gøre et af følgende:
Hvis du vil lukke kurven, skal du placere penværktøjet over det første (hule)
ankerpunkt. Der vises en lille cirkel ved siden af penværktøjets markør , når denne
er placeret korrekt. Klik eller træk for at lukke kurven.
Bemærk: Hvis du vil lukke en kurve i InDesign, kan du også markere objektet og
vælge Objekt > Kurver > Luk kurve.
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Hvis du vil lade kurven være åben, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando
(Mac OS) nede og klikke et sted uden for objekterne.
Hvis du vil lade kurven være åben, kan du også vælge et andet værktøj eller vælge
Marker > Fravælg i Illustrator eller Rediger >Fravælg alle i InDesign. I InDesign eller
Illustrator kan du også blot trykke på Enter eller Retur for at lade kurven være åben.

Tegning af kurver med penværktøjet
Du kan oprette en kurve ved at tilføje et ankerpunkt, der hvor kurven skifter retning, og trække i de
retningslinjer, der former kurven. Retningslinjernes længde og hældning bestemmer kurvens form.
Kurver er nemmere at redigere, og dit system kan vise og udskrive dem hurtigere, hvis du tegner dem med
så få ankerpunkter som muligt. For mange punkter kan også give uønskede ujævnheder på en kurve. Tegn i
stedet ankerpunkter med stor afstand imellem, og øv dig i at forme kurver ved at justere retningslinjernes
længde og vinkler.
1. Vælg penværktøjet.
2. Placer penværktøjet på det sted, hvor kurven skal begynde, og hold museknappen nede.
Det første ankerpunkt vises, og penværktøjets markør ændres til et pilehoved (i
Photoshop ændres markøren først, når du er begyndt at trække).
3. Træk for at angive hældningen af det kurvesegment, du opretter, og slip derefter
museknappen.
Generelt skal du forlænge retningslinjen med ca. en tredjedel af afstanden til det næste
ankerpunkt, du vil tegne (du kan justere den ene side eller begge sider af retningslinjen
senere).
Hold Skift nede for at begrænse værktøjet til multipla af 45°.

Tegning af det første punkt på en kurve
A. Placering af penværktøj B. Start på trækkebevægelse (med museknappen trykket
ned) C. Træk for at forlænge retningslinjer

4. Placer penværktøjet, hvor det buede segment skal ende, og gør et af følgende:
Hvis du vil oprette en C-formet kurve, skal du trække i en modsat retning af den
forrige retningslinje. Slip derefter museknappen.

Tegning af det andet punkt på en kurve

Hvis du vil oprette en S-formet kurve, skal du trække i samme retning som den
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forrige retningslinje. Slip derefter museknappen.

Tegning af en S-kurve

(Kun Photoshop) Hvis du vil ændre kurvens retning skarpt, skal du slippe
museknappen og derefter holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og
trække retningspunktet i retning af kurven. Slip Alt (Windows) eller Alternativ (Mac
OS) og museknappen, placer igen markøren på det sted, hvor segmentet skal
afsluttes, og træk i den modsatte retning for at afslutte kurvesegmentet.
5. Fortsæt med at trække penværktøjet fra forskellige steder for at oprette flere udjævnede
kurver. Bemærk, at du placerer ankerpunkter ved hver kurves begyndelse og slutning,
ikke på kurvens spids.
Du kan bryde et ankerpunkts retningslinjer ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ
(Mac OS) nede og trække retningslinjerne.
6. Afslut kurven ved at gøre et af følgende:
Hvis du vil lukke kurven, skal du placere penværktøjet over det første (hule)
ankerpunkt. Der vises en lille cirkel ved siden af penværktøjets markør , når denne
er placeret korrekt. Klik eller træk for at lukke kurven.
Bemærk: Hvis du vil lukke en kurve i InDesign, kan du også markere objektet og
vælge Objekt > Kurver > Luk kurve.
Hvis du vil lade kurven være åben, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando
(Mac OS) nede og klikke et sted uden for objekterne.
Hvis du vil lade kurven være åben, kan du også vælge et andet værktøj eller vælge
Marker > Fravælg i Illustrator eller Rediger >Fravælg alle i InDesign.

Flytning af ankerpunkter, mens du tegner
Når du har klikket for at oprette et ankerpunkt, skal du lade museknappen være trykket
ned, holde mellemrumstasten nede og trække for at flytte ankerpunktet.

Afslutning af tegning af kurve
Afslut en kurve på en af følgende måder:
Hvis du vil lukke en kurve, skal du placere penværktøjet over det første (hule)
ankerpunkt. Der vises en lille cirkel ud for penværktøjets markør , når denne er
placeret korrekt. Klik eller træk for at lukke kurven.
Bemærk: Hvis du vil lukke en kurve i InDesign, kan du også markere objektet og
vælge Objekt > Kurver > Luk kurve.
Hvis du vil lade en kurve være åben, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando
(Mac OS) nede og klikke et sted uden for objekterne.

Hvis du vil lade kurven være åben, kan du også vælge et andet værktøj eller vælge Marker > Fravælg i
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Illustrator eller Rediger > Fravælg alle i InDesign. I InDesign kan du også blot trykke på Enter eller Retur for
at lade kurven være åben.

Tegning af lige streger efterfulgt af kurver
1. Vælg penværktøjet, og klik på hjørnepunkter to forskellige steder for at oprette et lige
segment.
2. Placer penværktøjet over det markerede endepunkt. I Illustrator og InDesign vises ikonet
for konvertering af punkt ved siden af penværktøjet, når dette er placeret korrekt (i
Photoshop vises en lille diagonal linje eller en skråstreg ved siden af penværktøjet). Du
kan angive hældningen af det næste buede segment, du vil oprette, ved at klikke på et
ankerpunkt og trække i den retningslinje, der vises.

Tegning af et lige segment efterfulgt af et buet segment (del 1)
A. Lige segment afsluttet B. Placering af penværktøjet over endepunktet (ikonet for
konvertering af punkt vises kun i Illustrator og InDesign) C. Træk retningspunkt

3. Placer pennen der, hvor næste ankerpunkt skal være. Klik derefter på (og træk evt.) det
nye ankerpunkt for at afslutte kurven.

Tegning af et lige segment efterfulgt af et buet segment (del 2)
A. Placering af penværktøj B. Trækning af retningslinje C. Nyt buet segment afsluttet

Tegning af kurver efterfulgt af lige streger
1. Vælg penværktøjet, træk for at oprette det første udjævnede punkt i det buede segment,
og slip derefter museknappen.
2. Flyt penværktøjet til det sted, hvor det buede segment skal slutte, træk for at afslutte
kurven, og slip derefter museknappen.

Tegning af et buet segment efterfulgt af et lige segment (del 1)
A. Første udjævnede punkt på buet segment afsluttet, og penværktøjet placeret over
endepunkt B. Trækning for at afslutte kurven
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3. Placer penværktøjet over det markerede endepunkt. Ikonet for konvertering af
punkt vises ved siden af penværktøjet, når dette er placeret korrekt. Klik på ankerpunktet
for at konvertere det udjævnede punkt til et hjørnepunkt.
4. Flyt penværktøjet til det sted, hvor det lige segment skal slutte, og klik for at afslutte det
lige segment.

Tegning af et buet segment efterfulgt af et lige segment (del 2)
A. Placering af penværktøjet over eksisterende endepunkt B. Klik på endepunkt C. Klik
på næste hjørnepunkt

Tegning af to buede segmenter, der er forbundet af et hjørne
1. Træk med penværktøjet for at oprette det første udjævnede punkt på et buet segment.
2. Flyt penværktøjet, og træk for at oprette en kurve med et andet udjævnet punkt. Hold
derefter Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk retningslinjen mod sin
modsatte ende for at angive den næste kurves hældning. Slip tasten og museknappen.
Denne proces konverterer det udjævnede punkt til et hjørnepunkt ved at dele
retningslinjerne.
3. Placer penværktøjet, hvor det andet buede segment skal slutte, og træk et nyt udjævnet
punkt for at afslutte det andet buede segment.

Tegning af to kurver
A. Trækning af et nyt udjævnet punkt B. Tryk på Alt/Alternativ for at opdele retningslinjer, mens du trækker,
og drej retningslinjen op C. Resultat, når du har flyttet og trukket en tredje gang

Se også
Videoselvstudium - Forhåndsvisning af penværktøj

Til toppen

Tegning med blyantværktøjet
Blyantværktøjet fungerer hovedsageligt på samme måde i Adobe Illustrator og InDesign. Med blyantværktøjet
kan du tegne åbne og lukkede kurver, som om du tegnede med en blyant på papir. Det er velegnet til hurtige
skitser eller illustrationer, der skal se håndtegnede ud. Når du har tegnet en kurve, kan du straks ændre den,
hvis det er nødvendigt.
Ankerpunkter indsættes, mens du tegner med blyantværktøjet, så du bestemmer ikke deres placering. Du kan
dog justere dem, når kurven er færdig. Antallet af indsatte ankerpunkter bestemmes af kurvens længde og
kompleksitet samt af toleranceindstillinger i dialogboksen Indstillinger for blyantværktøj. Disse indstillinger
kontrollerer, hvor følsomt blyantværktøjet er over for bevægelser med musen eller pennen på tegnepladen.
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Tegning af frihåndskurver med blyantværktøjet
1. Vælg blyantsværktøjet

.

2. Placer værktøjet på det sted, hvor kurven skal begynde, og træk for at tegne en kurve.
viser et lille x, der angiver en fritegningskurve.
Blyantværktøjet
Når du trækker, vises en stiplet linje efter markøren. Ankerpunkter vises i begge ender af
kurven og på flere punkter langs med den. Kurven får de aktuelle streg- og fyldattributter,
og den forbliver som standard markeret.

Tegning af lukkede kurver med blyantværktøjet
1. Vælg blyantsværktøjet.
2. Placer værktøjet på det sted, hvor kurven skal starte, og begynd at trække for at tegne
en kurve.
3. Når du er begyndt at trække, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede.
Blyantværktøjet viser en lille cirkel (i InDesign et udfyldt viskelæder) for at angive, at du
opretter en lukket kurve.
4. Når kurven har den ønskede størrelse og form, skal du slippe museknappen (men ikke
Alt- eller Alternativ-tasten). Slip Alt- eller Alternativ-tasten, når kurven er lukket.
Du behøver ikke placere markøren over kurvens startpunkt for at oprette en lukket kurve.
Hvis du slipper museknappen et andet sted, lukker blyantværktøjet formen ved at oprette
den kortest mulige linje tilbage til det oprindelige punkt.

Redigering af kurver med blyantværktøjet
Du kan redigere en kurve med blyantværktøjet og føje fritegningsstreger og -former til en form.

Tilføjelse til en kurve med blyantværktøjet
1. Marker den eksisterende kurve.
2. Vælg blyantsværktøjet.
3. Placer blyantspidsen på et endepunkt på kurven.
Du er tilstrækkeligt tæt på endepunktet, når det lille x ved siden af blyantspidsen
forsvinder.
4. Træk for at fortsætte kurven.

Forbindelse af to kurver med blyantværktøjet
1. Marker begge kurver (hold Skift nede, og klik på eller træk rundt om dem med
markeringsværktøjet).
2. Vælg blyantsværktøjet.
3. Placer markøren på det sted på den ene kurve, hvor du vil begynde, og begynd at
trække mod den anden kurve.
4. Når du begynder at trække, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS)
nede. Blyantværktøjet viser et lille flettesymbol for at angive, at du føjer til den
126

eksisterende kurve.
5. Træk hen på den anden kurves endepunkt, slip museknappen, og slip derefter Ctrl- eller
Kommando-tasten.
Bemærk: Du opnår de bedste resultater ved at trække fra én kurve til den anden, som
om du blot fortsatte kurverne i den retning, de blev oprettet.

Omformning af kurver med blyantværktøjet
1. Vælg den kurve, du vil ændre.
2. Placer blyantværktøjet på eller tæt på den kurve, der skal gentegnes.
Du er tilstrækkeligt tæt på kurven, når det lille x forsvinder fra værktøjet.
3. Træk værktøjet, indtil kurven har den ønskede form.

Brug blyantværktøjet til at redigere en lukket form

Bemærk: Afhængigt af hvor du starter med at redigere kurven, og i hvilken retning du
trækker, kan du opnå uventede resultater. Du kan f.eks. komme til at ændre en lukket
kurve til en åben, ændre en åben kurve til en lukket eller miste en del af en form.

Indstillinger med blyantværktøjet
Dobbeltklik på blyantværktøjet for at angive følgende indstillinger:

Naturtro kontrollerer, hvor langt du skal flytte musen eller pennen væk, inden et nyt ankerpunkt føjes til
kurven. Jo højere værdien er, desto mere udjævnet og mindre kompleks bliver kurven. Jo lavere værdien er,
desto større overensstemmelse vil der være mellem kurverne og markørens bevægelse, hvilket giver
skarpere vinkler. Naturtro ligger mellem 0,5 og 20 pixel.

Udjævning kontrollerer den mængde udjævning, der anvendes, når du bruger værktøjet. Udjævningsgraden
kan indstilles til mellem 0% og 100%. Jo højere værdien er, desto jævnere bliver kurven. Jo lavere værdien
er, desto flere ankerpunkter oprettes, og desto større bevaring af stregens uregelmæssigheder.

Fyld med nye blyantstreger (kun Illustrator) anvender fyld på blyantstreger, du tegner, når du har valgt
denne indstilling, men ikke på eksisterende blyantstreger. Husk at vælge fyld, inden du tegner
blyantstregerne.

Bevar markeret bestemmer, om kurven forbliver markeret, når du har tegnet den. Denne indstilling er valgt
som standard.

Rediger markerede kurver Bestemmer, hvorvidt du kan ændre eller flette en markeret kurve, når du
befinder dig på en vis afstand af den (angivet med den næste indstilling).

Inden for: _ pixel bestemmer, hvor tæt musen eller pennen skal være på en eksisterende kurve for at
kunne redigere den med blyantværktøjet. Denne indstilling er kun tilgængelig, når indstillingen Rediger
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markerede kurver er valgt.

Se også
Videoselvstudium - Helt nyt blyantværktøj
Videoselvstudium - Ombygget blyantværktøj

Til toppen

Tegning af nødblus
Med overstrålingsværktøjet oprettes overstrålingsobjekter med et lyst midtpunkt, en glorie og stråler og ringe.
Brug dette værktøj til at skabe en effekt, der ligner spejlingerne i et objektiv på et fotografi.
Overstrålinger indeholder et midterhåndtag og et endehåndtag. Brug håndtagene til at placere overstrålingen
og dens ringe. Midterhåndtaget er i overstrålingens lyse midtpunkt – overstrålingskurven begynder fra dette
punkt.

En overstrålings komponenter
A. Håndtag i midten B. Endehåndtag C. Stråler (vist med sort for at gøre dem tydeligere) D. Glorie E. Ringe

Se dette emne i web-hjælpen for at lære mere om at oprette og redigere overstrålinger.
Bemærk: Komplet opdateret Hjælp på internettet. Programmet registrerede ikke en internetforbindelse. Du
kan få en komplet version af dette emne ved at klikke på hyperlinket herunder eller søge i den komplette
hjælp på community.adobe.com/dk/help.

Oprettelse af en overstråling
Med overstrålingsværktøjet oprettes overstrålingsobjekter med et lyst midtpunkt, en glorie og stråler og ringe.
Brug dette værktøj til at skabe en effekt, der ligner spejlingerne i et objektiv på et fotografi.
Overstrålinger indeholder et midterhåndtag og et endehåndtag. Brug håndtagene til at placere overstrålingen
og dens ringe. Midterhåndtaget er i overstrålingens lyse midtpunkt – overstrålingskurven begynder fra dette
punkt.

En overstrålings komponenter
A. Håndtag i midten B. Endehåndtag C. Stråler (vist med sort for at gøre dem tydeligere) D. Glorie E. Ringe
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Opret en standardoverstråling
1. Marker værktøjet Overstråling

.

2. Tryk på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), og klik på det sted, hvor håndtaget i
overstrålingens midtpunkt skal vises.
Overstrålinger ser som regel bedst ud, når de tegnes over eksisterende objekter.

Tegning af en overstråling
1. Marker værktøjet Overstråling.
2. Hold museknappen nede for at placere et håndtag i overstrålingens centrum, og træk
derefter for at angive centrummets størrelse, gloriens størrelse og for at rotere strålernes
vinkel.
Inden du slipper museknappen, skal du trykke på og holde Skift nede for at begrænse
strålerne til en indstillet vinkel. Tryk på Pil op eller Pil ned for at tilføje eller fratrække
stråler. Tryk på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) for at fastholde overstrålingens
midtpunkt på samme sted.
3. Slip museknappen, når centrummet, glorien og strålerne har det ønskede udseende.
4. Tryk og træk igen for at føje ringe til overstrålingen og placere endehåndtagene.
Inden du slipper museknappen, skal du trykke på Pil op eller Pil ned for at tilføje eller
fratrække ringe. Tryk på tilde (~) for at placere ringene vilkårligt.
5. Slip museknappen, når endehåndtaget er på det ønskede sted.
Hvert element (centrum, glorie, ringe og stråler) i overstrålingen udfyldes med farve med
forskellige ugennemsigtighedsindstillinger.

Oprettelse af en overstråling med dialogboksen Indstillinger for værktøjet Overstråling
1. Vælg værktøjet Overstråling, og klik på det sted, hvor du vil placere håndtaget i
overstrålingens midtpunkt.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Indstillinger for værktøjet
Overstråling, og klik derefter på OK:
Angiv den overordnede diameter, ugennemsigtighed og lysstyrke for overstrålingens
centrum.
Angiv gloriens vækst som en procentdel af den overordnede størrelse, og angiv en
værdi for gloriens sløring (0 er klar, og 100 er sløret).
Hvis overstrålingen skal indeholde stråler, skal du vælge Stråler og angive antallet af
stråler, den længste stråle (som en procentdel af gennemsnitsstrålen) og en værdi
for strålernes sløring (0 er klar, og 100 er sløret).
Hvis overstrålingen skal indeholde ringe, skal du vælge Ringe og angive afstanden
mellem gloriens midtpunkt (midterhåndtag) og midtpunktet for den ring, der er længst
væk (endehåndtaget), antallet af ringe, den største ring (som en procentdel af
gennemsnitsringen) samt ringenes retning og vinkel.

Redigering af en overstråling
Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Marker overstrålingen, og dobbeltklik på ikonet for overstrålingsværktøjet for at åbne
dialogboksen Indstillinger for værktøjet Overstråling. Rediger indstillinger i dialogboksen.
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TipHold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på Nulstil for at gendanne
en overstrålings standardværdier.
Marker overstrålingen og værktøjet Overstråling. Træk endepunktet, enten fra det
midterste håndtag eller fra endehåndtaget, for at ændre overstrålingens længde eller
retning.
Marker overstrålingen, og vælg Objekt > Udvid. Det gør det muligt at redigere
overstrålingens elementer, som elementer i blandinger.

Se også
Galleri med tegneværktøj
Udvidelse af objekter

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
Juridiske meddelelser | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online
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Tegning af enkle linjer og former
Tegning af lige streger ved hjælp af værktøjet Stregsegment
Tegning af rektangler og kvadrater
Angivelse af et afrundet rektangels hjørneradius
Tegning af ellipser
Tegning af polygoner
Tegning af stjerner
Tegning af buer
Tegning af spiraler
Tegning af gitre

Til toppen

Tegning af lige streger ved hjælp af værktøjet Stregsegment
Brug værktøjet Stregsegment til at tegne ét lige stregsegment ad gangen. Se et læringsspil, som vil lære dig
at bruge værktøjet Stregsegment, under Brug af stregværktøjet.
1. Vælg værktøjet Stregsegment

.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Placer markøren på det sted, hvor stregen skal begynde, og træk til det sted, hvor
den skal slutte.
Klik der, hvor du ønsker at stregen skal begynde, og angiv stregens længde og
vinkel. Vælg Udfyld streg for at angive, om stregen skal udfyldes med den aktuelle
fyldfarve. Klik derefter på OK.

Til toppen

Tegning af rektangler og kvadrater
1. Vælg rektangelværktøjet

eller værktøjet Afrundet rektangel

.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil tegne et rektangel, skal du trække diagonalt, indtil rektanglet har den
ønskede størrelse.
Hvis du vil tegne et kvadrat, skal du holde Skift nede, mens du trækker diagonalt,
indtil kvadratet har den ønskede størrelse.
Hvis du vil oprette et kvadrat eller et rektangel ved hjælp af værdier, skal du klikke på
det sted, hvor øverste venstre hjørne skal placeres. Angiv en bredde og højde (og en
hjørneradius til et afrundet rektangel), og klik på OK.

Se en video om at bruge formværktøjer under Tegning af grundformer.

Til toppen

Angivelse af et afrundet rektangels hjørneradius
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Hjørneradius bestemmer rektanglets afrundede hjørner. Du kan ændre standardradius for alle nye rektangler,
og du kan ændre radius for individuelle rektangler, når du tegner dem.

Hvis du vil ændre standardhjørneradien, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Generelt
(Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt (Mac OS) og indtaste en ny værdi for
Hjørneradius. Du kan også vælge værktøjet Afrundet rektangel. Klik i dokumentvinduet,
og indtast en ny værdi til hjørneradius. Standardradius anvendes kun til de nye afrundede
rektangler, som du tegner, ikke til eksisterende afrundede rektangler.
Tryk på Pil op eller Pil ned, hvis du vil ændre hjørneradius, mens du trækker med
værktøjet Afrundet rektangel. Når hjørnerne har den ønskede runding, skal du slippe
tasten.
Tryk på den venstre pil, mens du trækker med værktøjet Afrundet rektangel, for at oprette
firkantede hjørner.
Tryk på den højre pil, mens du trækker med værktøjet Afrundet rektangel, for at oprette
afrundede hjørner.
Bemærk: Du kan ikke ændre hjørneradius, når du har tegnet et afrundet rektangel. Hvis du gerne vil ændre
hjørneradius, skal du tegne et normalt rektangel og vælge Effekt > Konverter til form > Afrundet rektangel og
angive de afrundede rektangelparametre. Hvis du vil ændre hjørneradius eller andre parametre, skal du
ændre effektparametrene i panelet Udseende.

Til toppen

Tegning af ellipser
1. Vælg ellipseværktøjet
. Klik på og hold rektangelværktøjet nede for at se og vælge
ellipseværktøjet. Se Valg af et værktøj for at få yderligere oplysninger om valg af værktøj.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk diagonalt, indtil ellipsen har den ønskede størrelse.
Klik på det sted, hvor ellipsens øverste venstre afgrænsningsramme skal være. Angiv
en bredde og højde til ellipsen, og klik på OK.
Bemærk: Hvis du vil oprette en cirkel, holde Skift-tasten nede mens du trækker.
Hvis du vil angive dimensioner, når du har indtastet en breddeværdi, skal du klikke
på ordet Højde for at kopiere denne værdi til feltet Højde.

Se en video om at bruge formværktøjer under Tegning af grundformer.

Til toppen

Tegning af polygoner
1. Vælg polygonværktøjet

.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk, indtil polygonen har den ønskede størrelse. Træk markøren i en bue for at
rotere polygonen. Tryk på Pil op eller pil ned for at tilføje eller slette sider i
polygonen.
Klik på det sted, hvor du vil placere centrum af polygonen. Angiv en radius og
antallet af sider i polygonen, og klik på OK.
Trekanter er også polygoner! Du kan tegne en trekant ligesom en hvilken som helst anden polygon.

Se en video om at bruge formværktøjer under Tegning af grundformer.

Til toppen
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Tegning af stjerner
1. Vælg stjerneværktøjet

.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk, indtil stjernen har den ønskede størrelse. Træk markøren i en bue for at rotere
stjernen. Tryk på Pil op eller Pil ned for at tilføje og fjerne punkter fra stjernen.
Klik på det sted, hvor du vil placere stjernens midtpunkt. Radius 1 for at angive
afstanden fra centrum til de inderste punkter i stjernen. Radius 2 for at angive
afstanden fra centrum til de inderste punkter i stjernen. Under Punkter skal du
angive, hvor mange punkter stjernen har. Klik derefter på OK. Hvis du vil øge eller
mindske antallet af punkter i stjernen, kan du også bruge tasterne Pil op og Pil ned,
mens du tegner stjernen.

Se en video om at bruge formværktøjer under Tegning af grundformer.

Til toppen

Tegning af buer
1. Vælg bueværktøjet

.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Placer markøren på det sted, hvor buen skal begynde, og træk til det sted, hvor den
skal slutte.
Klik på det sted, hvor buen skal begynde. Klik i dialogboksen på en firkant på
knappen Placering af referencepunkt
for at bestemme det punkt, som buen
tegnes fra. Angiv derefter en eller flere af følgende indstillinger, og klik på OK.
Længde på X-akse
Angiver bredden på buen.

Længde på Y-akse
Angiver højden på buen.

Tekst
Angiver, om objektet skal være en åben kurve eller lukket kurve.

Basis ved
angiver retningen på buen. Vælg X-akse eller Y-akse afhængigt af, om du vil tegne
buens grundlinje langs den vandrette (x) akse eller lodrette (y) akse.

Hældning
angiver retningen på buens hældning. Angiv en negativ værdi for en konkav
(indadgående) hældning. Angiv en positiv værdi for en konveks (udadgående)
hældning. En hældning på 0 opretter en lige linje.

Udfyld bue
Udfylder buen med den aktuelle fyldfarve.

Bemærk: Dobbeltklik på bueværktøjet i panelet Værktøjer for at se et dynamisk
eksempel på buen, når du angiver indstillinger.
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Se en video om at bruge formværktøjer under Tegning af grundformer.

Til toppen

Tegning af spiraler
1. Vælg spiralværktøjet

.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk, indtil spiralen har den ønskede størrelse. Træk markøren i en bue for at rotere
spiralen.
Klik på det sted, hvor spiralen skal begynde. Angiv en eller flere af følgende
indstillinger i dialogboksen, og klik på OK.
Radius
Angiver afstanden fra centrum til de yderste punkter i spiralen.
Henfald
Angiver, hvor meget hver enkelt vinding i spiralen skal øges med i forhold til den
foregående vinding.
Segmenter
angiver, hvor mange segmenter der er i spiralen. Hver fuld vinding i spiralen består
af fire segmenter.
Type
Angiver retningen på spiralen.

Se en video om at bruge formværktøjer under Tegning af grundformer.

Til toppen

Tegning af gitre
Gitterværktøjerne hjælper dig til hurtigt at tegne rektangulære og polære gitre. Brug værktøjet Rektangulært
gitter til at oprette rektangulære gitre med en angiven størrelse og et angivet antal delere. Brug værktøjet
Polært gitter til at oprette koncentriske cirkler med en angiven størrelse og et angivet antal delere.

Tegning af rektangulære gitre
1. Vælg værktøjet Rektangulært gitter

.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk, indtil gitret har den ønskede størrelse.
Klik for at placere gitterets referencepunkt Klik i dialogboksen på en firkant på
knappen Placering af referencepunkt
for at bestemme det punkt, som gitteret
tegnes fra. Angiv derefter en eller flere af følgende indstillinger, og klik på OK.
Standardstørrelse
Angiver bredde og højde på hele gitteret.
Vandrette delelinjer
angiver det antal vandrette delelinjer, der skal være mellem toppen og bunden af
gitteret. Værdien for Skråtstil bestemmer, hvordan de vandrette delelinjer skal vægtes
mod toppen eller bunden af gitteret.
Lodrette delelinjer
angiver det antal delelinjer, der skal vises mellem venstre og højre side af gitteret.
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Værdien for Skråtstil bestemmer, hvordan de lodrette delelinjer skal vægtes mellem
højre eller venstre side.
Brug ydre rektangel som ramme
Erstatter top-, bund-, venstre- og højresegmenter med et særskilt rektangulært
objekt.
Udfyld gitter
udfylder gitteret med den aktuelle fyldfarve (i modsat fald indstilles fyld til ingen).

Tegning af cirkulære (polære) gitre
1. Vælg værktøjet Polært gitter

.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk, indtil gitret har den ønskede størrelse.
Klik for at placere gitterets referencepunkt Klik i dialogboksen på en firkant på
knappen Placering af referencepunkt
for at bestemme det punkt, som gitteret
tegnes fra. Angiv derefter en eller flere af følgende indstillinger, og klik på OK.
Standardstørrelse
Angiver bredde og højde på hele gitteret.
Koncentriske delelinjer
angiver det antal cirkulære koncentriske delelinjer, der skal vises i gitteret. Værdien
for Skråtstil bestemmer, hvordan de koncentriske delelinjer skal vægtes mod
indersiden eller ydersiden af gitteret.
Radiale delelinjer
angiver det antal radiale delelinjer, der skal vises mellem centrum i og omkredsen af
gitteret. Værdien for Skråtstil bestemmer, hvordan de radiale delelinjer skal vægtes
med eller mod uret på gitteret.
Opret sammensat kurve fra ellipser
Konverterer de koncentriske cirkler til særskilte sammensatte kurver og udfylder hver
anden cirkel.
Udfyld gitter
Udfylder gitteret med den aktuelle fyldfarve (i modsat fald indstilles fyld til ingen).

Se også
Galleri med tegneværktøj
Tastaturgenveje til tegning
Grundlæggende om tegning
Tegning med pen-, blyants- eller overstrålingsværktøjet
Oversigt over panelet Værktøjer

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Redigering af kurver
Markering af kurver, segmenter og ankerpunkter
Tilføjelse og sletning af ankerpunkter
Udjævning og forenkling af kurver
Konvertering mellem bløde punkter og hjørnepunkter
Sletning af illustrationer
Opdeling af en kurve

Til toppen

Markering af kurver, segmenter og ankerpunkter
Inden du kan omforme eller redigere en kurve, skal du markere kurvens ankerpunkter, segmenter eller en
kombination af disse.

Markering af ankerpunkter
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du kan se punkterne, kan du klikke på dem med værktøjet Direkte markering
at markere dem. Hold Skift nede, og klik for at markere flere punkter.

for

Vælg værktøjet til direkte markering, og træk en grænse rundt om ankerpunkterne. Hold
Skift nede, og træk rundt om flere ankerpunkter for at markere dem.
Du kan vælge ankerpunkter fra valgte eller umarkerede stier. Flyt Værktøjet Direkte
markering hen over ankerpunktet, indtil markøren vises som en tom firkant for
umarkerede og udfyldt firkant for markerede kurver i forstørret tilstand, og klik derefter på
ankerpunktet. Hold Skift nede, og klik på flere ankerpunkter for at markere dem.
(Kun Illustrator) Vælg lassoværktøjet, og træk rundt om ankerpunkterne. Hold Skift nede,
og træk rundt om flere ankerpunkter for at markere dem.

Markering af kurvesegmenter
Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Vælg værktøjet Direkte markering , og klik derefter inden for 2 pixel fra segmentet, eller
træk en markeringsramme over en del af segmentet. Hold Skift nede, og klik på eller træk
rundt om flere kurvesegmenter for at markere dem.
(Kun Illustrator) Vælg lassoværktøjet
, og træk rundt om en del af kurvesegmentet.
Hold Skift nede, og træk rundt om flere kurvesegmenter for at markere dem.

Markering af alle ankerpunkter og segmenter i en kurve
1. Vælg værktøjet Direkte markering

eller lassoværktøjet i Illustrator.
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2. Træk rundt om hele kurven.
Hvis kurven er fyldt, kan du også klikke inde i kurven ved hjælp af værktøjet Direkte
markering for at markere alle ankerpunkter.

Kopiering af en kurve
Marker en kurve eller et segment ved hjælp af markeringsværktøjet eller værktøjet Direkte markering, og gør
et af følgende:
Brug funktionerne i standardmenuen til at kopiere og indsætte kurver i og mellem apps.
Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk kurven til den ønskede
placering. Slip derefter museknappen og Alt/Alternativ-tasten.

Til toppen

Tilføjelse og sletning af ankerpunkter
Du kan få mere kontrol over en kurve eller udvide en åben kurve ved at tilføje ankerpunkter. Det er dog bedst
kun at tilføje de punkter, der er nødvendige. En kurve med få punkter er lettere at redigere, vise og udskrive.
Du kan reducere en kurves kompleksitet ved at slette unødvendige punkter. At tilføje og slette ankerpunkter
fungerer på samme måde i Adobe-apps.
Panelet Værktøjer indeholder tre værktøjer til at tilføje eller slette punkter: penværktøjet
ankerpunkt
ankerpunkter

og værktøjet Slet ankerpunkt

, værktøjet Tilføj

. Derudover kan du bruge knappen Fjern markerede

i kontrolpanelet.

Penværktøjet ændres som standard til værktøjet Tilføj ankerpunkt, når du placerer det over en markeret
kurve, eller til værktøjet Slet ankerpunkt, når du placerer det over et ankerpunkt.
Bemærk: Brug ikke tasterne Delete og Tilbage eller kommandoerne Rediger > Klip og Rediger > Ryd til at
slette ankerpunkter. Disse taster og kommandoer sletter det punkt og de linjesegmenter, der er forbundet
med dette punkt.

Tilføjelse eller sletning af et ankerpunkt
1. Marker den kurve, du vil ændre.
2. Hvis du vil tilføje et ankerpunkt, skal du vælge penværktøjet eller værktøjet Tilføj
ankerpunkt, placere markøren over kurvesegmentet og klikke.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at slette et ankerpunkt:
Marker punktet med værktøjet Direkte markering, og klik på Fjern markerede
ankerpunkter

i kontrolpanelet.

Vælg penværktøjet eller værktøjet Slet ankerpunkt, placer markøren over
ankerpunktet, og klik.

Finde og slette vildfarne ankerpunkter
Vildfarne ankerpunkter er individuelle punkter, der ikke er forbundet med andre ankerpunkter. Det er en god
idé at finde og slette vildfarne ankerpunkter.
1. Fravælg alle objekter.
2. Vælg Marker > Objekt > Vildfarne punkter.
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3. Vælg kommandoerne Rediger > Klip eller Rediger > Ryd, eller tryk på Delete eller
Tilbage på tastaturet.

Deaktivering eller midlertidig tilsidesættelse af automatisk skift fra
penværktøj
Du kan midlertidig tilsidesætte eller deaktivere automatisk skift til værktøjet Tilføj ankerpunkt eller Slet
ankerpunkt.

Hold Skift nede, mens du placerer penværktøjet over den markerede kurve eller et
ankerpunkt for midlertidigt at tilsidesætte skift. Dette er nyttigt, når du vil starte en ny
kurve oven på en eksisterende. Du kan forhindre Skift i at begrænse penværktøjet ved at
slippe tasten, før du slipper museknappen.
Hvis du vil deaktivere skift, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows)
eller Illustrator > Indstillinger > Generelt (Mac OS) og markere Deaktiver automatisk
tilføj/slet.

Til toppen

Udjævning og forenkling af kurver
Du kan udjævne kurvers udseende og forenkle kurver ved at fjerne overskydende ankerpunkter.

Udjævning af en kurve
1. Marker objektet.
2. Vælg udjævningsværktøjet

.

3. Træk værktøjet langs den del af kurvesegmentet, som du vil udjævne.
4. Fortsæt med at udjævne, indtil stregen eller kurven har det ønskede udseende.

Brug af udjævningsværktøjet
A. Original kurve B. Træk hen over kurven med udjævningsværktøjet C. Resultat

5. Hvis du vil ændre mængden af udjævning, skal du dobbeltklikke på udjævningsværktøjet
og angive følgende indstillinger:

Naturtro Kontrollerer, hvor langt du skal bevæge musen eller pennen, inden Illustrator
føjer et nyt ankerpunkt til kurven. En værdi for Naturtro på f.eks. 2,5 betyder, at
bevægelser på mindre end 2,5 pixel ikke registreres. Du kan angive en værdi i intervallet
fra 0,5 til 20 pixel for indstillingen Naturtro - jo højere værdi, jo mere jævn og mindre
kompleks bliver kurven.

Udjævning kontrollerer den mængde udjævning, som Illustrator anvender, når du
bruger værktøjet. Udjævningsgraden kan indstilles til mellem 0% og 100%. Jo højere
værdien er, desto jævnere bliver kurven.
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Forenkling af en kurve
Kurveforenkling fjerner ekstra ankerpunkter uden at ændre kurvens form. Hvis du fjerner unødvendige
ankerpunkter, forenkles illustrationen, filstørrelsen reduceres, og den vises og udskrives hurtigere.
1. Marker objektet.
2. Vælg Objekt > Kurve > Forenkling.
3. Angiv en værdi for Kurvepræcision for at kontrollere, hvor tæt den forenklede kurve skal
følge den originale kurve.
Vælg Eksempel for at få vist et eksempel på den forenklede kurve og en liste over
antallet af punkter i den originale og den forenklede kurve.
4. Angiv yderligere indstillinger, og klik på OK:

Kurvepræcision angiver en værdi mellem 0% og 100% for at angive, hvor tæt den
forenklede kurve skal følge den originale kurve. En højere procentsats opretter flere
punkter og tættere tilpasning. Alle eksisterende ankerpunkter ignoreres med undtagelse
af kurvers endepunkter og hjørnepunkter (medmindre du angiver en værdi for
Vinkeltærskel).

Vinkeltærskel angiver en værdi på mellem 0 og 180 grader for at styre udjævningen af
hjørner. Hvis vinklen af et hjørnepunkt er mindre end vinkeltærsklen, ændres
hjørnepunktet ikke. Dette valg hjælper med at beholde hjørner skarpe, selv hvis værdien
for Kurvepræcision er lav.

Lige linjer opretter lige linjer mellem objektets originale ankerpunkter. Hjørnepunkter
flyttes, hvis de har en vinkel, der er større end den værdi, der er angivet i Vinkeltærskel.

Vis original Viser den originale kurve vist bag den forenklede kurve.

Placering af ankerpunkter på en gennemsnitlig position
1. Vælg to eller flere ankerpunkter (på den samme kurve eller på forskellige kurver).
2. Vælg Objekt > Kurve > Gennemsnit.
3. Vælg at placere punkterne gennemsnitligt kun langs den vandrette (x) akse eller kun
langs den lodrette (y) akse eller langs begge akser, og klik på OK.

Til toppen

Konvertering mellem bløde punkter og hjørnepunkter
Du kan konvertere punkterne på en kurve mellem hjørnepunkter og bløde punkter. Brug indstillingerne i
kontrolpanelet til hurtigt at konvertere flere ankerpunkter. Brug værktøjet Konverter ankerpunkt til at vælge
kun at konvertere den ene side af punktet og ændre kurven præcist, når du konverterer punktet.

Konvertering af et eller flere ankerpunkter med kontrolpanelet
Hvis du vil bruge indstillingerne for konvertering af ankerpunkter i kontrolpanelet, skal du kun markere
relevante ankerpunkter og ikke hele objektet. Hvis du markerer flere objekter, skal et af objekterne kun være
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delvis markeret. Når hele objekter markeres, ændres indstillingerne i kontrolpanelet til de indstillinger, som
påvirker hele objektet.
1. Hvis du vil konvertere et eller flere hjørnepunkter til bløde punkter, skal du markere
punkterne og derefter klikke på knappen Konverter markerede ankerpunkter til udjævnet
i kontrolpanelet.
2. Hvis du vil konvertere et eller flere bløde punkter til hjørnepunkter, skal du markere
punkterne og derefter klikke på knappen Konverter markerede ankerpunkter til hjørne
i kontrolpanelet.

Konvertering af et ankerpunkt præcist med værktøjet Konverter ankerpunkt
1. Marker hele den kurve, der skal redigeres, så du kan se dens ankerpunkter.
2. Vælg værktøjet Konverter ankerpunkt .
3. Placer værktøjet Konverter ankerpunkt over det ankerpunkt, du vil konvertere, og benyt
en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil konvertere et hjørnepunkt til et udjævnet punkt, skal du trække et
retningspunkt ud af hjørnepunktet.

Træk et retningspunkt ud af et hjørnepunkt for at oprette et udjævnet punkt

Hvis du vil konvertere et udjævnet punkt til et hjørnepunkt uden retningslinjer, skal du
klikke på det udjævnede punkt.

Klik på et udjævnet punkt for at oprette et hjørnepunkt

Hvis du vil konvertere et udjævnet punkt til et hjørnepunkt med uafhængige
retningslinjer, skal du trække i et af retningspunkterne.
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Konvertering af et udjævnet punkt til et hjørnepunkt

Hvis du vil konvertere et hjørnepunkt uden retningslinjer til et hjørnepunkt med
uafhængige retningslinjer, skal du først trække et retningspunkt ud fra et hjørnepunkt
(og dermed gøre det til et blødt punkt med retningslinjer). Slip kun museknappen (slip
ikke taster, du har trykket på for at aktivere værktøjet Konverter ankerpunkt), og træk
derefter i et af retningspunkterne.

Til toppen

Sletning af illustrationer
Du kan slette dele af din illustration med værktøjet Kurveviskelæder, Viskelæder eller viskelæderet på en
Wacom-tegnepen. Med værktøjet Kurveviskelæder
kan du slette dele af en kurve ved trække langs
kurven. Dette værktøj er praktisk, når du vil begrænse det, som du sletter, til et kurvesegment, f.eks. den ene
og viskelæderet på en Wacom-tegnepen kan du slette et
kant i en trekant. Med værktøjet Viskelæder
vilkårligt område i illustrationen, uanset struktur. Du kan bruge værktøjet Viskelæder på kurver, sammensatte
kurver, kurver i Dynamisk maling-grupper og fritlægningskurver.

Brug af værktøjet Kurveviskelæder til at slette dele af en kurve (venstre). Brug værktøjet Viskelæder til at
slette en del af et grupperet objekt (højre)

Sletning af en del af en kurve med værktøjet Kurveviskelæder
1. Marker objektet.
2. Vælg værktøjet Kurveviskelæder

.

3. Træk værktøjet langs det kurvesegment, du vil slette. Træk værktøjet i én jævn
bevægelse for at opnå det bedste resultat.

Sletning af objekter med værktøjet Viskelæder
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil slette bestemte objekter, skal du markere objekterne eller åbne dem i
isolationstilstand.
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Hvis du vil slette alle objekter på tegnebrættet, skal du lade alle objekter være
umarkerede.
Når der ikke er markeret noget, sletter værktøjet Viskelæder gennem og på tværs af alle
lag.
2. Vælg værktøjet Viskelæder

.

3. (Valgfrit) Dobbeltklik på værktøjet Viskelæder, og angiv indstillinger.
4. Træk over det område, du vil viske ud. Du kan styre værktøjet ved at benytte en af
følgende fremgangsmåder:
Hold Skift nede, og træk for at begrænse værktøjet Viskelæder til en lodret, vandret
eller diagonal linje.
Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk for at oprette en
markeringsramme omkring et område og slette alt i området. Alt-Skift-træk
(Windows) eller Valg-Skift-træk (Mac OS) for at låse markeringsrammen som en
firkant.

Sletning af objekter med viskelæderet på en Wacom-tegnepen
Når du vender en tegnepen, bliver værktøjet Viskelæder automatisk aktivt. Når du igen vender tegnepennen,
aktiveres det sidst aktive værktøj igen.
1. Tekst til trin
2. Tekst til trin
3. Tekst til trin
4. Tekst til trin
5. Tekst til trin

Vend tegnepennen, og træk hen over det område, der skal viskes ud. Tryk hårdere for at forøge bredden på
den slettede kurve. (Det kan være nødvendigt først at vælge indstillingen Tryk i dialogboksen Indstillinger for
Viskelæderværktøj).

Indstillinger for værktøjet Viskelæder
Du kan ændre indstillingerne for værktøjet Viskelæder ved at dobbeltklikke på værktøjet i panelet Værktøjer.
Bemærk: Du kan altid ændre diameteren ved at trykke på ] for at forstørre eller [ for at formindske.

Vinkel bestemmer rotationsvinklen for værktøjet. Træk pilehovedet i eksemplet, eller angiv en værdi i
tekstboksen Vinkel.

Afrundethed bestemmer værktøjets afrundethed. Træk en sort prik i forhåndsvisningen væk fra eller ind
mod midten, eller indtast en værdi i tekstboksen Afrundethed. Jo højere værdi, desto større afrundethed.

Diameter bestemmer værktøjets diameter. Brug diameterskydekontrollen, eller indtast en værdi i
tekstboksen Diameter.
Med pop op-listen til højre for hver indstilling kan du styre variationer i værktøjets form. Vælg en af følgende
indstillinger:

Fast bruger fast vinkel, afrundethed eller diameter.
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Tilfældigt bruger tilfældige variationer i vinkel, afrundethed eller diameter. Indtast en værdi i tekstboksen
Variation, der angiver det interval, som penselegenskaberne kan variere indenfor. Hvis værdien for Diameter
for eksempel er 15, og værdien for Variation er 5, kan diameteren være 10 eller 20 eller en vilkårlig værdi
derimellem.

Tryk varierer i vinkel, afrundethed eller diameter baseret på trykket fra en tegnepen. Denne indstilling er især
praktisk, når den bruges sammen med Diameter. Den er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade. Indtast
en værdi i tekstboksen Variation for at angive, hvor meget den oprindelige værdi for penselkarakteristik vil
variere. Hvis værdien for Afrundethed f.eks. er 75 %, og værdien for Variation er 25 %, er den tyndeste streg
50 %, og den tykkeste streg 100 %. Jo lettere trykket er, desto mere vinklet bliver penselstrøget.

Pennehjul varierer i diameter baseret på behandling af pennehjulet.

Hældning varierer i vinkel, afrundethed eller diameter baseret på en tegnepens hældning. Denne indstilling
er især praktisk, når den bruges sammen med Afrundethed. Den er kun tilgængelig, hvis du har en
tegneplade, der kan registrere, i hvilken retning pennen hældes.

Pejling varierer i vinkel, afrundethed eller diameter baseret på trykket fra en tegnepen. Denne indstilling er
især praktisk, når den bruges til at kontrollere vinklen på kalligrafipensler, specielt når penslen bruges som en
malerpensel. Den er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade, der kan registrere, hvor tæt på lodret
pennen er.

Rotation varierer i vinkel, afrundethed eller diameter baseret på, hvordan spidsen på tegnepennen roteres.
Denne indstilling er især praktisk, når den bruges til at kontrollere vinklen på kalligrafipensler, specielt når
penslen bruges som en flad pen. Den er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade, der kan registrere denne
type rotation.
Til toppen

Opdeling af en kurve
Du kan opdele en kurve på et vilkårligt ankerpunkt eller langs et vilkårligt segment. Vær opmærksom på
følgende, når du opdeler en kurve:

Hvis du vil opdele en lukket kurve i to åbne kurver, skal du klippe to steder langs kurven.
Hvis du kun klipper en lukket kurve én gang, får du en enkelt kurve med et mellemrum i.
Kurver, der er opstået som resultat af en opdeling, har den originale kurves indstillinger,
f.eks. stregtykkelse og fyldfarve. Stregjustering nulstilles automatisk til midtpunkt.
1. (Valgfrit) Marker kurven for at få vist dens aktuelle ankerpunkter.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg sakseværktøjet, og klik på kurven på det sted, hvor den skal opdeles. Når du
opdeler kurven midt i et segment, vises de to nye endepunkter oven på hinanden, og
det ene endepunkt er markeret.
Marker det ankerpunkt, hvor du vil opdele kurven, og klik derefter på knappen Klip
kurve ved markerede ankerpunkter
i kontrolpanelet. Når du opdeler en kurve ved
et ankerpunkt, vises et nyt ankerpunkt oven på det oprindelige ankerpunkt, og det
ene ankerpunkt er markeret.
3. Brug værktøjet Direkte markering til at justere det nye ankerpunkt eller kurvesegment.
Bemærk: Du kan opdele et objekt i separate komponentflader ved at bruge knivværktøjet. (En flade er et
område, som ikke er opdelt med et linjesegment).

Se også
Om kurver
Krumningsværktøj
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Videoselvstudium – Omformning af kurvesegment
Taster til redigering af former
Tilskæring af objekter med knivværktøjet
Videoselvstudium - Forståelse af kurver

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Tegning af pixeljusterede kurver til webarbejdsforløb
Justering af nye objekter til pixelgitter
Justering af eksisterende objekter til pixelgitter
Justering af symboler til pixelgitter
Visning af pixelgitteret
Lagring af markerede udsnit
Indstillinger for kantudjævning
Pixeljustering er en egenskab på objektniveau, som gør det muligt at justere et objekts lodrette og vandrette kurver til pixelgitteret. Denne
egenskab bevares sammen med objektet, når det ændres. En lodret eller vandret kurve i objektet bliver justeret til pixelgitteret, så længe
egenskaben er angivet for det.

En illustration, der viser pixeljusterede objekter og objekter, der ikke er pixeljusterede
A. Objekt er ikke pixeljusteret B. Objekt er pixeljusteret
Du kan se en video om at tegne pixeljusterede kurver til webarbejdsforløb på www.adobe.com/go/lrvid5201_ai_dk.

Til toppen

Justering af nye objekter til pixelgitter
Indstillingen Juster nye objekter til pixelgitter er tilgængelig i afsnittet Avanceret i dialogboksen Nyt dokument.
Denne indstilling er også tilgængelig i genvejsmenuen til panelet Transformer.

Indstillingen Juster nye objekter til pixelgitter i menuen til panelet Transformer.
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Hvis du aktiverer denne indstilling, får nye objekter, som du tegner, pixeljusteringsegenskaben som standard. Denne indstilling er som standard
aktiveret for nye dokumenter, der oprettes med webdokumentprofilen.
Pixeljusterede strøgs klare udseende bevares kun i rasteroutputtet ved en opløsning på 72 ppi. For andre opløsninger er der stor risiko for, at
sådanne strøg producerer kantudjævnede resultater.
Objekter, der er pixeljusterede, men ikke har lige lodrette eller vandrette segmenter, ændres ikke for at blive justeret til pixelgitteret. Da et roteret
rektangel f.eks. ikke har lige lodrette eller vandrette segmenter, skubbes det ikke for at producere klare kurver, når pixeljusteringsegenskaben er
angivet for det.
Bemærk! Egenskaben på dokumentniveau og pixeljusteret status for hvert objekt gemmes i .ai-filen.
Se Justering af symboler til pixelgitter for yderligere oplysninger om justering af symboler til pixelgitter.

Til toppen

Justering af eksisterende objekter til pixelgitter
Et objekt med indstillingen Juster til pixelgitter valgt skubbes, så det justeres til pixelgitteret, når det ændres. Hvis du f.eks. flytter eller
transformerer et pixeljusteret objekt, justeres objektet igen til pixelgitteret i henhold til de nye koordinater.

Hvis du vil justere et eksisterende objekt til pixelgitteret, skal du markere objektet og markere afkrydsningsfeltet Juster til pixelgitter nederst i
panelet Transformer.

Indstillingen Juster til pixelgitter i panelet Transformer
Når du vælger denne indstilling, skubbes de lodrette og vandrette segmenter i objektets kurver. Disse segmenters udseende viser derfor altid klare
strøg, for alle stregtykkelser og alle placeringer. Objekter med denne indstilling valgt har altid stregtykkelser i heltalsværdier.
Hvis ikke-justerede objekter indsættes i dokumenter, hvor indstillingen Juster nye objekter til pixelgitter er aktiveret, pixeljusteres disse objekter ikke
automatisk. Hvis du vil pixeljustere disse objekter, skal du markere objektet og derefter vælge indstillingen Juster til pixelgitter i panelet
Transformer. Du kan ikke pixeljustere objekter som rastere, rastereffekter og tekstobjekter, fordi disse objekter ikke har rigtige kurver.

Markering af objekter, der ikke er justeret til pixelgitter
Klik på Marker > Objekt > Ikke justeret til pixelgitter for at markere objekterne.

Til toppen

Justering af symboler til pixelgitter

Hvis du vil oprette et pixeljusteret symbol, skal du vælge indstillingen Juster til pixelgitter i dialogboksen Symbolindstillinger. Symboler, der er
justeret til pixelgitteret, bevares justeret til gitteret på alle tegnebrættets placeringer, i deres faktiske størrelse.
Bemærk! Et skaleret symbol producerer muligvis ikke klare kurver, selvom det er pixeljusteret efter egenskab.
Se Tegning af pixeljusterede kurver til webarbejdsforløb for yderligere oplysninger om justering til pixelgitter.
Hvis knappen Nulstil i kontrolpanelet er aktiv, betyder det, at symbolet er blevet transformeret og ikke har sin faktiske størrelse.

Til toppen

Visning af pixelgitteret
Hvis du vil have vist pixelgitteret, skal du zoome til 600 % eller højere i tilstanden Vis pixel.

Klik på Indstillinger > Hjælpelinjer og net for at angive indstillinger for visning af pixelgitteret. Vælg indstillingen Vis pixelgitter (over 600% zoom),
hvis den ikke allerede er valgt.

Til toppen

Lagring af markerede udsnit
Klik på Filer > Gem markerede udsnit for kun at gemme markerede udsnit fra illustrationen.

Til toppen

Indstillinger for kantudjævning
Kantudjævning af tekst
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Panelet Tegn i Illustrator indeholder følgende indstillinger for kantudjævning af tekst:
Ingen
Skarp
Klar
Stærk

Indstillinger for kantudjævning af tekst i panelet Tegn
Du kan angive kantudjævningsindstillinger for hver tekstramme. Disse attributter for kantudjævning af tekst gemmes sammen med dokumentet.
Disse indstillinger understøttes også til PDF-, AIT- og EPS-formater. Indstillinger for kantudjævning af tekst kan eksporteres til eller importeres fra
PSD.
Når du eksporterer til BMP-, PNG-, Targa-, JPEG- eller TIFF-formater, er følgende indstillinger tilgængelige på rullelisten til kantudjævning: Ingen,
Illustrationsoptimeret og Tekstoptimeret.
Indstillingen Illustrationsoptimeret opretter raster for disse formater på samme måde som i tidligere versioner. Men indstillinger
for kantudjævning af tekst honoreres ikke, mens illustrationen rasteriseres i dette tilfælde.
Indstillingen Tekstoptimeret honorerer de nyintroducerede indstillinger for kantudjævning af tekstrammer i den raster, der
fremstilles.
Disse indstillinger er også tilgængelige i dialogboksen Gem til Web.
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Justering af kurvesegmenter
Flytte lige segmenter
Justere lige segmenters længde eller vinkel
Justere buede segmenters placering eller form
Slette et segment
Udvide en åben kurve
Forbinde to åbne kurver
Samle to endepunkter
Sammenføje to eller flere kurver
Flytte eller skubbe ankerpunkter eller segmenter ved hjælp af tastaturet
Strække dele af en kurve uden at forvrænge dens overordnede form
Redigering af kurvesegmenter fungerer på samme måde i Adobe-programmer. Du kan når som helst redigere et kurvesegment, men redigering af
eksisterende segmenter er en smule anderledes end at tegne dem. Vær opmærksom på følgende tip, når du redigerer segmenter:
Hvis et ankerpunkt forbinder to segmenter, ændres begge segmenter altid, hvis det pågældende ankerpunkt flyttes.
Når du tegner med penværktøjet, kan du trykke på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) for midlertidigt at aktivere det
sidst anvendte markeringsværktøj (Illustrator) eller værktøjet Direkte markering (InDesign og Photoshop), så du kan justere
allerede tegnede segmenter.
Når du til at begynde med tegner et blødt punkt med penværktøjet, og du trækker i retningspunktet, ændres retningslinjens
længde på begge sider af punktet. Men når du redigerer et eksisterende blødt punkt med værktøjet Direkte markering, ændres
retningslinjens længde kun på den side, du trækker i.

Tilbage til toppen

Flytning af lige segmenter
1. Marker det segment, du vil justere, med værktøjet til direkte markering

.

2. Træk segmentet til den nye placering.

Tilbage til toppen

Justering af lige segmenters længde eller vinkel
1. Vælg værktøjet til direkte markering

, og marker et ankerpunkt på det segment, du vil justere.

2. Træk ankerpunktet til den ønskede placering. Hold Skift nede, og træk for at begrænse justeringen til multipla af 45°.
Hvis du blot prøver at gøre et rektangel bredere eller smallere, i Illustrator eller InDesign, er det nemmere at markere det
med markeringsværktøjet og ændre dets størrelse ved at bruge et af håndtagene i siderne af afgrænsningsområdet.

Justering af buede segmenters placering eller form
1. Med værktøjet til direkte markering skal du markere et buet segment eller et ankerpunkt på en af enderne af det buede
segment. Hvis der findes retningslinjer, vises de (visse buede segmenter bruger kun én retningslinje).
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk segmentet for at justere dets placering. Hold Skift nede, og træk for at begrænse justeringen til multipla af 45°.

Klik for at markere kurvesegmentet. Træk derefter for at justere.
Hvis du vil justere segmentets form på den ene eller anden side af et markeret ankerpunkt, skal du trække ankerpunktet
eller retningspunktet. Hold Skift nede, og træk for at begrænse bevægelse til multipla af 45°.
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Tilbage til toppen

Træk ankerpunktet, eller træk retningspunktet.

Bemærk! Du kan også anvende en transformering, f.eks. skalering eller rotation, på et segment eller et ankerpunkt.

Tilbage til toppen

Sletning af et segment
1. Vælg værktøjet til direkte markering

, og marker det segment, du vil slette.

2. Tryk på Tilbage (Windows) eller Slettetasten (Mac OS) for at slette det markerede segment. Hvis du trykker på Tilbage eller
Slet igen, slettes resten af kurven.

Tilbage til toppen

Udvidelse af en åben kurve
1. Brug penværktøjet til at placere markøren over endepunktet på den åbne kurve, du vil udvide. Markøren ændres, når den er
placeret præcist over endepunktet.
2. Klik på endepunktet.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil oprette et hjørnepunkt, skal du placere penværktøjet, hvor du vil afslutte det nye segment, og derefter klikke.
Hvis du udvider en kurve, der ender ved et udjævnet punkt, bliver det nye segment buet af den eksisterende retningslinje.
Bemærk! Hvis du udvider en kurve, i Illustrator, der ender i et udjævnet punkt, bliver det nye segment lige.
Hvis du vil oprette et udjævnet punkt, skal du placere penværktøjet, hvor du vil afslutte det nye buede segment, og
trække.

Tilbage til toppen

Forbindelse af to åbne kurver
1. Brug penværktøjet til at placere markøren over endepunktet på den åbne kurve, du vil forbinde med en anden kurve.
Markøren ændres, når den er placeret præcist over endepunktet.
2. Klik på endepunktet.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil forbinde kurven med en anden åben kurve, skal du klikke på et endepunkt på denne anden kurve. Når du
ved siden af markøren.
placerer penværktøjet præcist over den anden kurves slutpunkt, vises et lille flettesymbol
Hvis du vil forbinde en ny kurve med en eksisterende kurve, skal du trække den nye kurve hen i nærheden af den
eksisterende kurve og derefter flytte penværktøjet til den eksisterende kurves (umarkerede) endepunkt. Klik på det
pågældende slutpunkt, når det lille flettesymbol vises ved siden af markøren.

I InDesign kan du også bruge panelet Kurvefinder til at sætte kurver sammen. Du lukker en åben kurve ved at bruge markeringsværktøjet til at
markere kurven og klikke på Luk kurve i panelet Kurvefinder. Du lukker slutpunkterne mellem to kurver ved at markere kurverne og klikke på
Sammensæt kurver. Du kan klikke på Sammensæt kurver endnu en gang for at sammensætte det andet slutpunkt.

Tilbage til toppen

Sammenføjning af to endepunkter
1. Marker endepunkterne.
Hvis endepunkterne er sammenfaldende (oven på hinanden), skal du trække en markeringsramme gennem eller omkring
begge endepunkter for at markere dem.
2. Klik på knappen Forbind markerede endepunkter

i kontrolpanelet.
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Sammenføjning af endepunkter
A. Markering og sammenføjning af sammenfaldende endepunkter B. Markering og sammenføjning af sammenfaldende
endepunkter

Bemærk! I Illustrator CS5 bruges kun hjørnesammenføjninger til at sammenføje åbne kurver.

Tilbage til toppen

Sammenføj to eller flere kurver

Illustrator CS5 giver mulighed for at sammenføje to eller flere åbne kurver. Hvis du vil sammenføje en eller flere åbne kurver, skal du bruge
markeringsværktøjet til at markere de åbne kurver og derefter klikke på Objekt > Kurve > Sammenføj. Du kan også bruge tastaturgenvejen Ctrl+J
(Windows) eller Kommando+J (Mac).
Når ankerpunkter ikke overlapper, tilføjer Illustrator et stregsegment for at forbinde de kurver, der skal sammenføjes. Når mere end to kurver skal
sammenføjes, søger Illustrator først efter og sammenføjer de kurver, der har slutpunkter nærmest hinanden. Denne proces gentages, indtil alle
kurver er sammenføjet. Hvis du kun har markeret én kurve til sammenføjning, konverteres den til en lukket kurve.
Bemærk! I denne proces kan du miste komplekse aspekter af illustrationstypografier.
Outputkurven har samme udseende som den øverste kurve i markeringen.
Sammenføjningen foretages kun af et hjørne, uanset om du markerer ankerpunkter, der skal sammenføjes, eller hele kurven. Hvis du har
overlappende ankerpunkter og ønsker at markere en jævn sammenføjning eller hjørnesammenføjning, skal du dog bruge Ctrl+Skift+Alt+J
(Windows) eller Kommando+Skift+Alternativ+J (Mac OS).

Flytning eller skub af ankerpunkter eller segmenter ved hjælp af tastaturet

Tilbage til toppen

1. Marker ankerpunktet eller kurvesegmentet.
Bemærk! I Photoshop kan du kun flytte ankerpunkter på denne måde.
2. Klik på en af piletasterne på tastaturet, eller hold tasten nede, for at flytte 1 pixel ad gangen i pilens retning.
Hold Skift nede samtidig med piletasten for at flytte 10 pixel ad gangen.
Bemærk! I Illustrator og InDesign kan du ændre afstanden på et skub ved at ændre indstillingen for Tastaturintervaller. Hvis du ændrer
standardintervallet og holder Skift nede, skubbes der 10 gange den angivne afstand.

Strækning af dele af en kurve uden at forvrænge dens overordnede form

Tilbage til toppen

1. Marker hele kurven.
2. Vælg omformningsværktøjet

(placeret under skaleringsværktøjet

).

3. Placer markøren over det ankerpunkt eller kurvesegment, der skal fungere som brændpunkt (dvs. et punkt, der trækker de
markerede kurvesegmenter), og klik.
Hvis du klikker på et kurvesegment, føjes et fremhævet ankerpunkt med en firkant omkring det til kurven.
4. Hold Skift nede, og klik på flere ankerpunkter eller kurvesegmenter, der skal fungere som brændpunkter. Du kan fremhæve et
ubegrænset antal ankerpunkter eller kurvesegmenter.
5. Træk i de markerede ankerpunkter for at justere kurven.
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Forbedringer af ankerpunkter
Introduceret i Illustrator CC 2014

Der er introduceret adskillige forbedringer, der giver dig større fleksibilitet og kontrol, når du arbejder med ankerpunkter og deres håndtag. De
fleste forbedringer er indbyggede for ikke at forstyrre de eksisterende arbejdsforløb og teknikker.

Trækning af uens håndtag (værktøjet Pen)
Parring af brudte håndtag (værktøjet Ankerpunkt)
Deaktivering af fastgørelse af håndtag
Bedre kontrol over lukning af kurver
Flytning af lukkende ankerpunkt
Advarsel for værktøjet Ankerpunkt er fjernet

Trækning af uens håndtag (værktøjet Pen)

(venstre) Modsatte håndtag er ens og parret
(højre) Med Cmd/Ctrl trykket ind kan du nu gøre håndtagene uens, mens der trækkes

I tidligere versioner af Illustrator CC, når du tegnede et udjævningspunkt med værktøjet Pen, var de modsatte håndtag altid ens i længde og
parret.
Forbedring: I Illustrator CC 2014 skal du trykke på Cmd/Ctrl, mens der trækkes i håndtagene for et udjævningspunkt, for at gøre håndtagene uens
i længde (mens parringen bevares). Den fordel, som denne forbedring giver, er, at du nu har større kontrol over det næste kurvesegment, der skal
oprettes.

Parring af brudte håndtag (værktøjet Ankerpunkt)

(venstre) Hjørnepunkter har håndtag, der ikke er parret
(højre) Når værktøjet Ankerpunkt er valgt, skal du trykke på Opt/Alt for at parre modsatte håndtag, hvilket giver en udjævningskurve
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Normalt kunne du opbryde parringen af ankerpunkthåndtagene for at oprette hjørnepunkter. Hvis du senere ville udjævne dette punkt, var der to
måder at gøre dette på:
Konvertere markerede ankerpunkter til udjævnet (i kontrolpanelet) eller
Trække i håndtagene igen ved hjælp af værktøjet Ankerpunkt.
Selvom begge teknikker virker, bliver den oprindelige kurve altid påvirket og vil muligvis ikke se ud som før.
Forbedring: I Illustrator CC 2014 kan du vælge værktøjet Ankerpunkt, trykke på Opt/Alt og klikke på et af håndtagene for at parre de modsatte
håndtag og udjævne punktet. Med denne forbedring får du en blød kurve, samtidig med at den modsatte kurve bevares.

Deaktivering af fastgørelse af håndtag

(venstre) Ankerpunkter og håndtag fastgøres begge dele til et referencepunkt
(højre) Fastgørelse af ankerpunkter, men håndtag er fri

Dette gælder for situationer, hvor du har aktiveret en form for fastgørelse (pixel, gitter eller punkt). Med tilstanden Pixeleksempel bliver funktionen
Fastgør til pixel f.eks. aktiveret. Dette begrænser kurvetegning, eftersom ankerpunkter såvel som håndtag fastgøres til pixels.
Forbedring: I Illustrator CC 2014 vil ankerpunkterne fortsat bevare fastgørelsen, men håndtagene vil være fri for denne begrænsning. Du har nu
bedre kontrol over kurver, selv når fastgørelse for pixel/gitter/punkt er slået til.

Bedre kontrol over lukning af kurver

(venstre) Kurver med bløde startpunkter har forårsaget begrænsninger ved lukning af kurver
(højre) Med Opt/Alt trykket ned brydes parringen af håndtagene for lukning af ankerpunkter, og der justeres efter ønske.

I tidligere versioner af Illustrator var det på en kurve, der som startpunkt var udjævnet, ikke muligt at justere lukkekurven, mens kurven blev lukket.
Hvis startpunktet for kurven var et hjørne, kunne det gøres. Designere, der bruger en tegnepen, har dog normalt alle ankerpunkter udjævnet (på
grund af pennenes følsomhed – det er som regel svært at lave et rent klik).
Forbedring: I Illustrator CC 2014 kan du trykke på Opt/Alt og opbryde parringen af håndtagene for det lukkende ankerpunkt. Du kan nu foretage
finjusteringer af den lukkende kurve.
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Flytning af lukkende ankerpunkt

(venstre) Flytning ved hjælp af mellemrumstasten var ikke muligt
(højre) Tryk på mellemrumstasten, mens en kurve lukkes, for at flytte de lukkende ankerpunkter.

Der er mange steder i programmet, hvor det er muligt at ændre placering af et ankerpunkt ved at trykke på mellemrumstasten. Dette gælder for
scenarier såsom trækning af en form, trækning af zoom, klik på værktøjet Pen og meget mere. Dette fungerede dog ikke, når man forsøgte at
lukke en kurve.
Forbedring: I Illustrator CC 2014 kan du trykke på mellemrumstasten, når du lukker en kurve, for at flytte det lukkende ankerpunkt. Denne
forbedring giver bedre kontrol over startende og lukkende kurver for en kurve.

Advarsel for værktøjet Ankerpunkt er fjernet

Advarslen vises ikke længere og giver dermed færre afbrydelser af aktivitetsstrømmen

Når du arbejder med værktøjet Ankerpunkt, er det ekstremt vigtigt at ramme præcist og at klikke på håndtagene (eller et ankerpunkt). Hvis du
klikkede et andet sted, blev der vist en advarsel (ovenfor).
Forbedring: I Illustrator CC 2014 er denne advarsel blevet fjernet. Hvis du klikker forkert, sker der ikke nogen ændring af den valgte kurve eller
det valgte ankerpunkt. Denne ændring har til formål at reducere arbejdsforløbet med ét klik, når advarslen skal lukkes.

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Eksempelvisning af elastikfunktion til værktøjet Pen
Lanceret i 2014-versionen af Illustrator CC

Når man anvendte værktøjet Pen, var det svært at forudsige kurven, som blev tegnet, medmindre der blev indsat et ankerpunkt på lærredet. I
2014-versionen af Illustrator CC viser penneværktøjet en forhåndsvisning af den sti, der tegnes fra det forrige ankerpunkt til markørens aktuelle
position.
1. Når du bruger værktøjet Pen, skal du klikke én gang på tegnebrættet for at tegne et udjævnet punkt og trække musen for at
oprette håndtagene, alt efter behov.
Når du tegner et udjævningspunkt med værktøjet Pen, er de modsatte håndtag altid ens og parret. Tryk på Cmd/Ctrl, mens
der trækkes i håndtagene for et udjævningspunkt, for at oprette håndtag, der er uens i længden (mens parringen bevares).
2. Slip museknappen. Når du bevæger musemarkøren hen over tegnebrættet, vises der en kurve, der angiver, hvad der vil blive
tegnet, hvis du vælger at indsætte et ankerpunkt på stedet for musemarkøren.

A. Første ankerpunkt og dets håndtag B. Elastik-eksempel på kurven mellem det første ankerpunkt og musemarkøren

3. Når det viste eksempel er den kurve, som du vil tegne, skal du klikke på placeringen, så tegner Illustrator kurven, sådan som
den blev vist.
Bemærk: Når forhåndsvisning er slået til, kan du ved at trykke på Esc stoppe forhåndsvisningen og afslutte stien. Det er den samme handling
som at bruge tastaturgenvejen P, mens du arbejder med penneværktøjet (med funktionen for forhåndsvisning slået fra).

Slå funktionen for eksempelvisning til eller fra:
1. Åbn dialogboksen Indstillinger (Ctrl + K)
2. Gå til fanen Markering og visning af anker
3. Markér eller fjern markering af afkrydsningsfeltet Aktivér elastik for værktøjet Pen.
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Forbedret blyantværktøj
Opdateret for 2014-versionen af Illustrator CC

Værktøjet Blyant
Værktøjet Udjævn

Værktøjet Blyant er blevet forbedret for at gøre det nemmere at tilpasse kurver, lukke kurver automatisk og tegne begrænsede og ikkebegrænsede lige linjesegmenter.

Til toppen

Værktøjet Blyant
Forudindstillinger
Dobbeltklik på ikonet for værktøjet Blyant i panelet Værktøjer for at åbne dialogboksen Indstillinger for værktøjet Blyant. Skydeknappen Naturtro
har fire forskellige funktionsindstillinger. Skydeknappen yderst til venstre (Præcist) er den mest præcise til at tegne kurver med. Skydeknappen
yderst til højre (Udjævn) opretter de mest jævne kurver. Vælg en forudindstilling, som passer bedst til dine tegningsbehov.

(venstre) Illustrator CC (v17.x)
(højre) Illustrator CC 2014 (ekstra Naturtro-indstilling, afkrydsningsfelt for Option-knappen)

Ekstra forudindstillinger af Naturtro (lanceret i 2014-versionen af Illustrator CC 2014)
Skydeknappen Naturtro har fem forskellige forudindstillinger i Illustrator CC 2014. Der er tilføjet en ny forudindstilling (den mest præcise) på
skydeknappen for at hjælpe dig med at tegne den mest præcise kurve. Andre dialogbokse, der har de ekstra forudindstillinger, er dialogboksene
for værktøjet Udjævn og Klatpensel.

Alt-tasten skifter til værktøjet Udjævn (Lanceret i 2014-versionen af Illustrator CC)
Når dette afkrydsningsfelt er markeret, kan du med værktøjet Blyant eller værktøjet Pensel trykke på Alt (Mac: Alt/Option) for at skifte til værktøjet
Udjævn.

Automatisk lukning af kurver
Når endepunkterne på en kurve, som du tegner, ligger tæt og er inden for et forudbestemt antal pixels fra hinanden, vises markøren til
kurvelukning (

). Når du slipper museknappen, lukkes en sådan kurve automatisk.
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Det forudbestemte antal pixels angives i dialogboksen Indstillinger for værktøjet Blyant > feltet Inden for.

Tegning af begrænsede eller ikke-begrænsede lige segmenter
Du kan bruge blyantværktøjet til at tegne begrænsede eller ikke-begrænsede lige segmenter. Når du tegner et lige segment, vises markøren for
).

lige segmenter (

Begrænsede lige segmenter Hold Shift-tasten nede, og brug værktøjet Blyant til at tegne lige segmenter, som er begrænset til 0, 45
eller 90 grader.

Ikke-begrænsede lige segmenter Brug Alt/Opt-tasten til at tegne ikke-begrænsede lige segmenter. Hvis du vil tegne en polylinjekurve:
1. Tegn et linjesegment.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
a. Hold tasten Shift eller Alt/Opt nede, og placer markøren på linjens slutpunkt. Når markøren til fortsættelse af
kurver (

) vises, skal du klikke på museknappen og tegne endnu en linje.

b. Hold museknappen nede, slip, og tryk på tasten Shift eller Alt/Opt, og tegn det næste segment.

Fortsættelse af en kurve
Markøren til fortsættelse (

) vises, når musemarkøren er inden for et forudbestemt antal pixels fra slutpunktet.

Det forudbestemte antal pixels angives i dialogboksen Indstillinger for værktøjet Blyant > feltet Inden for.

Sammenfletning af kurver
Sådan sammenfletter du to kurver:
1. Marker de kurver, du vil sammenflette.
2. Udvid den ene kurve, og træk den mod den anden kurve.
3. Slip museknappen igen, når markøren til sammenfletning (

) vises, så flettes kurverne sammen.

Til toppen

Værktøjet Udjævn
Forudindstillinger
Dobbeltklik på ikonet for værktøjet Udjævn i panelet Værktøjer for at åbne dialogboksen Indstillinger for værktøjet Udjævn. Du kan bruge den
forudindstillingsbaserede skydeknap Naturtro til værktøjet Udjævn.

(venstre) Illustrator CC (v17.x)
(højre) Illustrator CC 2014 (ekstra Naturtro-indstilling)

Bemærk: Værktøjet Udjævn er ikke længere tilgængeligt ved at holde tasten Alt/Opt nede, når du bruger værktøjet Blyant.

Pensel og Klatpensel
Den forudindstillede skydeknap er også tilgængelig i dialogboksene med indstillinger for Pensel og Klatpensel.
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Redigering af illustrationer ved hjælp af billedvektorisering
Brug Adobe Shape CC på din iPhone eller iPad til at fotografere objekter, design eller
figurer og konvertere dem til vektorformer i et par enkle trin. Gem de resulterende
vektorer i dine Creative Cloud-biblioteker, og få adgang til dem, eller finpuds dem i
Illustrator eller Photoshop.
Få mere at vide om Adobe Shape CC-appen.
Hent den fantastiske Adobe Shape CC-app fra iTunes App Store (findes til iPhone og
iPad).

Billedvektorisering
Vektoriseringsindstillinger
Ophævelse af et vektoriseringsobjekt

Hvis du vil basere en ny tegning på en eksisterende illustration, kan du vektorisere den. Du kan f.eks. oprette
grafik på basis af en blyantskitse, der er tegnet på papir. Eller du kan importere et rasterbillede, der er gemt i
et andet grafikprogram, og vektorisere over det.
Den letteste måde at vektorisere illustrationer på er at åbne eller placere filen i Illustrator og automatisk
vektorisere illustrationen vha. kommandoen Billedvektor.
Flere forudindstillinger for vektorisering indeholder allerede angivne vektoriseringsindstillinger til bestemte
typer illustrationer. Hvis du f.eks. vektoriserer et billede, som du planlægger at bruge som en teknisk tegning,
skal du vælge forudindstillingen Teknisk tegning. Alle vektoriseringsindstillingerne skifter til optimal
vektorisering af en teknisk tegning.
Du kan også styre detaljeniveauet og udfyldningen af vektoriseringen, og du kan gemme indstillingerne som
en brugerdefineret forudindstilling til senere brug.

Du kan se en video om vektorisering i Image Trace in Illustrator CS6. (på engelsk)

Brugere af Illustrator CS5 og tidligere versioner: Brug funktionen Dynamisk vektorisering til at vektorisere et
billede til en vektorillustration. Se Brug af dynamisk vektorisering.

Før og efter vektorisering af et bitmapbillede vha. kommandoen Billedvektor
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Til toppen

Billedvektorisering
1. Åbn eller indsæt et bitmapbillede, der skal bruges som kilde.
2. Vælg en af følgende fremgangsmåder, når billedet er valgt:
Vælg Objekt > Billedvektor > Gør til vektor med standardparametre.
Vælg Vindue > Billedvektor, og vælg en af standardforudindstillingerne ved at klikke
på ikonerne over panelet.
Vælg Vindue > Billedvektor, og vælg en forudindstilling, eller angiv
vektoriseringsindstillinger. Aktiver Skærmversion i panelet Billedvektor for at se
resultaterne af ændringerne.

Du kan også klikke på knappen Billedvektor i kontrolpanelet eller vælge en
forudindstilling fra knappen Forudindstillinger for vektorisering .
3. (Valgfrit) Juster resultaterne af vektoriseringen i panelet Billedvektor (Vindue >
Billedvektor).
4. Hvis du vil redigere vektorillustrationen manuelt, skal du vælge Objekt > Billedvektor >
Udvid og konvertere vektorobjektet til kurver.

Til toppen

Vektoriseringsindstillinger

Forudindstilling Angiver en forudindstilling for vektorisering. Klik på menuikonet for at gemme de aktuelle
indstillinger som en ny forudindstilling eller slette eller omdøbe eksisterende forudindstillinger.
Bemærk: Du kan ikke redigere eller slette standardforudindstillinger (standardforudindstillinger vises i [ ]).
Men du kan tage en redigerbar kopi af en standardforudindstilling ved at vælge forudindstillingen og klikke på
Ny.

Vis Angiver visningen af det vektoriserede objekt. Et vektoriseringsobjekt består af to komponenter: det
originale kildebillede og vektoriseringsresultatet (det er vektorillustrationen). Du kan vælge at få vist
vektoriseringsresultatet, kildebilledet, konturer og andre indstillinger. Klik på øjeikonet for at maskere den
valgte visning på kildebilledet.

Tilstand angiver en farvetilstand til vektoriseringsresultatet.

Palet angiver en palet til at generere et vektoriseringsresultat i farve eller gråtoner fra det oprindelige billede
(denne indstilling er kun tilgængelig, når tilstanden er Farve eller Gråtoner).
Vælg Automatisk for at lade Illustrator bestemme farverne i vektoriseringen. Vælg Dokumentbibliotek for at
bruge dokumentets farveprøver som en palet til vektorisering.

Farveindstillinger Farveindstillinger vises på basis af tilstands- og paletindstillingerne:

Farver Angiver det antal farver, der skal bruges i et vektoriseringsresultat i farver. Hvis du har valgt
Dokumentbiblioteket som palet, kan du vælge en farveprøve. (Denne indstilling er kun tilgængelig, når
tilstanden er Farve).

Gråtoner Angiver det antal gråtoner, der skal bruges i et vektoriseringsresultat med gråtoner.
(Denne indstilling er kun tilgængelig, når tilstanden er Gråtone).

Tærskelværdi Angiver en værdi til at generere et sort/hvidt vektoriseringsresultat fra det oprindelige
159

billede. Alle pixel, der er lysere end tærskelværdien, konverteres til hvid. Alle pixel, der er mørkere
end tærskelværdien, konverteres til sort. (denne indstilling er kun tilgængelig, når tilstanden er
indstillet til Sort/hvid).

Kurver Kontrollerer afstanden mellem den vektoriserede form og den oprindelige pixelform. Lavere værdier
giver større kurvetilpasning, højere værdier giver mindre kurvetilpasning.

Hjørner Angiver fremhævningen på hjørner. En høj værdi giver flere hjørner.

Støj Angiver et areal i pixel, der ignoreres under vektorisering. En høj værdi giver mindre støj.

Metode Angiver en metode for vektorisering. Valg af Tilstødende opretter fritskrabningskurver, mens valg af
Overlappende opretter stablede kurver.

Udfyldninger opretter fyldte områder i vektoriseringsresultatet.

Streger opretter optegnede kurver i vektoriseringsresultatet.

Streg Angiver den maksimale bredde af funktioner i originalbilledet, som kan optegnes. Funktioner,
der er større end den maksimale bredde, bliver optegnede områder i vektoriseringsresultatet.

Fastgør kurver til linjer Angiver, om let kurvede linjer skal erstattes med rette linjer.

Ignorer hvid Angiver, om hvidt fyldt arealer skal erstattes med intet fyld.
Aktiver Skærmversion i panelet Billedvektor for at se resultatet af de aktuelle indstillinger.

Til toppen

Ophævelse af et vektoriseringsobjekt
Hvis du vil kassere en vektorisering men beholde det oprindeligt placerede billede, skal du ophæve
vektoriseringsobjektet.
1. Marker vektoriseringsobjektet.
2. Vælg Objekt > Billedvektor > Ophæv.

Se også
Instruktionsvideo – automatisk vektorisering og opløsning
Import af illustrationsfiler

Keywords : billedvektorisering, vektor
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Definition af perspektivgitre
Hvis du vil se standardperspektivgitteret med to punkter i et dokument, kan du benytte en af følgende
fremgangsmåder:

Klik på Vis > Perspektivgitter > Vis gitter.
Tryk på Ctrl+Skift+I (Windows) eller Kommando+Skift+I (Mac OS), for at få vist
perspektivgitteret. Du kan bruge samme tastaturgenvej til at skjule det synlige gitter.
Klik på værktøjet Perspektivgitter i panelet Værktøjer.

Perspektivgitter
A. Widget for planskift B. Venstre flugtpunkt C. Lodret gitterudstrækning D. Perspektivgitterets lineal E. Højre
flugtpunkt F. Horisontlinje G. Horisonthøjde H. Terrænhøjde I. Horisontniveau J. Udstrækning af gitter K.
Størrelse af gittercelle L. Terrænhøjde M. Udstrækning af gitter N. Styring af højre gitterplan O. Styring af
vandret gitterplan P. Styring af venstre gitterplan Q. Startpunkt

Værktøjsgruppen Perspektivgitter består af værktøjet Perspektivgitter

og værktøjet Perspektivvalg

.

Du kan vælge værktøjet Perspektivgitter i panelet Værktøjer eller ved at trykke på Skift+P. Når værktøjet
Perspektivgitter er valgt, vises følgende:

Venstre og højre gitterkontrolelementer til justering af planer
Horisonthøjde
Venstre og højre lodret planposition
Synlighed og udstrækning af en gittercelle
Størrelse af gittercelle
Startpunkt
Widgets for venstre og højre grundniveau bruges til flytning af gitteret
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Når du vælger Perspektivgitter, vises desuden en planskiftende widget. Du kan bruge denne widget til at
vælge det aktive gitterplan. I Perspektivgitter er det aktive plan det plan, hvor du tegner et objekt for at
projicere beskuerens visning af denne del af scenen.

Widget for planskift
A. Venstre gitterplan B. Intet aktivt gitterplan C. Højre gitterplan D. Vandret gitterplan

Se videoen Definer perspektivgitre.
Du kan angive indstillinger for at placere denne widget på et af de fire hjørner af skærmbilledet og vælge at få
den vist, når perspektivgitteret er synligt. Dobbeltklik på ikonet Perspektivgitter i panelet Værktøjer for at
angive disse indstillinger. I dialogboksen Indstillinger for perspektivgitter kan du vælge følgende:

Vis widget for aktivt plan Denne indstilling er valgt som standard. Hvis du fjerner markeringen i dette
afkrydsningsfelt, vises denne widget ikke sammen med perspektivgitteret.

Placering af widget Du kan vælge at få vist denne widget øverst til venstre, øverst til højre, nederst til
venstre eller nederst til højre i dokumentvinduet.
Når du vælger værktøjet Perspektivvalg, vises kontrolelementerne til det venstre, højre og vandrette gitter. Du
kan skifte til værktøjet Perspektivvalg i panelet Værktøjer eller ved at trykke på Skift+V. Med værktøjet
Perspektivvalg kan du:

Sætte objekter, tekst og symboler i perspektiv
Skifte aktive planer med tastaturgenveje
Flytte, skalere og duplikere objekter i perspektivrum
Flytte og duplikere objekter vinkelret i forhold til deres aktuelle placering i perspektivplanet

Med værktøjet Perspektivvalg er de aktive planer i perspektivgitteret angivet med følgende markører.

Aktivt plan

Markører

Venstre gitterplan
Højre gitterplan
Vandret gitterplan

Værktøjet Perspektivvalg fastgør objekterne til det aktive plans gitter, mens objekter flyttes, skaleres,
duplikeres og bringes i perspektiv. Objekter fastgøres til gitterlinjerne inden for en fjerdedels afstand i forhold
til cellestørrelsen.
Du kan aktivere eller deaktivere fastgørelse ved at vælge Vis > Perspektivgitter > Fastgør til gitter.
Denne indstilling er aktiveret som standard.

Se også
Perspektivtegning
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Brug af dynamisk vektorisering | CS5 og tidligere versioner
Vektorisering af illustrationer
Vektoriseringsindstillinger
Ændring af visningen af et vektoriseringsobjekt
Justere resultaterne af en vektorisering objekt
Angivelse af de farver, der bruges til vektorisering
Brug af en forudindstilling for vektorisering
Konvertering af et vektoriseringsobjekt til et Dynamisk maling-objekt
Ophævelse af et vektoriseringsobjekt
Manuel vektorisering af illustrationer med skabelonlag

Til toppen

Vektorisering af illustrationer
Hvis du vil basere en ny tegning på en eksisterende illustration, kan du vektorisere den. Du kan f.eks. oprette
et grafikobjekt baseret på en blyantskitse tegnet på papir eller på et rasterbillede gemt i et andet
grafikprogram ved at overføre grafikobjektet til Illustrator og vektorisere det.
Den letteste måde at vektorisere illustrationer er at åbne eller placere filen i Illustrator og automatisk
vektorisere illustrationen med kommandoen Dynamisk vektorisering. Du kan kontrollere detaljeniveauet, og
hvordan vektoriseringen udfyldes. Når du er tilfreds med resultatet, kan du konvertere vektoriseringen til
vektorkurver eller et Dynamisk maling-objekt.

Brugere af Illustrator CS6: Brug funktionen Billedvektor til at vektorisere et billede til en vektorillustration. Se
artiklen om Illustrator CS6 Brug af billedvektorisering.

Inden og efter vektorisering af et bitmapbillede med kommandoen Dynamisk vektorisering

Automatisk vektorisering af illustrationer med dynamisk vektorisering
1. Åbn eller placer en fil, der skal bruges til kildebilledet til vektorisering.
2. Vælg en af følgende fremgangsmåder, når kildebilledet er valgt:
Hvis du vil vektorisere billedet med en forudindstilling for vektorisering, skal du klikke
på knappen Forudindstillinger og indstillinger for vektorisering i kontrolpanelet og
vælge en forudindstilling.
Hvis du vil vektorisere billedet med standardindstillingerne for vektorisering, skal du
klikke på Dynamisk vektorisering i kontrolpanelet eller vælge Objekt > Dynamisk
vektorisering > Opret.
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Hvis du vil angive indstillinger for vektorisering, inden du vektoriserer billedet, skal du
klikke på knappen Forudindstillinger og indstillinger for vektorisering i
kontrolpanelet og vælge Vektoriseringsindstillinger. Du kan også vælge Objekt >
Dynamisk vektorisering > Vektoriseringsindstillinger. Angiv vektoriseringsindstillinger,
og klik derefter på Vektoriser.
3. (Valgfrit) Juster resultaterne af vektoriseringen.
4. (Valgfrit) Konverter vektoriseringen til kurver eller et Dynamisk maling-objekt.

Til toppen

Vektoriseringsindstillinger

Forudindstilling angiver en forudindstilling for vektorisering.

Tilstand angiver en farvetilstand til vektoriseringsresultatet.

Tærskelværdi angiver en værdi til at generere et sort/hvidt vektoriseringsresultat fra det oprindelige billede.
Alle pixel, der er lysere end tærskelværdien, konverteres til hvid. Alle pixel, der er mørkere end
tærskelværdien, konverteres til sort (denne indstilling er kun tilgængelig, når tilstanden er indstillet til
Sort/hvid).

Palet angiver en palet til at generere et vektoriseringsresultat i farve eller gråtoner fra det oprindelige billede
(denne indstilling er kun tilgængelig, når tilstanden er Farve eller Gråtoner).
Vælg Automatisk for at lade Illustrator bestemme farverne i vektoriseringen. Vælg et navn til biblioteket med
farveprøver for at bruge en brugerdefineret palet til vektorisering (biblioteket med farveprøver skal være
åbent, for at det vises i paletmenuen).

Maks. farver angiver et maksimalt antal farver, der skal bruges i et vektoriseringsresultat i farver eller
gråtoner (denne indstilling er kun tilgængelig, når tilstanden er Farve eller Gråtoner, og når panelet er
indstillet til Automatisk).

Output til farveprøver opretter en ny farveprøve i panelet Farveprøver for hver ny farve i
vektoriseringsresultatet.

Sløring slører det oprindelige billede inden generering af vektoriseringsresultatet. Marker denne indstilling for
at reducere små artefakter og udjævne takkede kanter i vektoriseringsresultatet.

Gensampling gensampler det oprindelige billede til den angivne opløsning inden generering af
vektoriseringsresultatet. Denne indstilling er nyttig til at gøre vektoriseringsprocessen hurtigere til store
billeder, men kan give dårligere resultater.
Bemærk: Gensamplingsopløsningen gemmes ikke, når du opretter en forudindstilling.

Udfyldninger opretter fyldte områder i vektoriseringsresultatet.

Streger opretter optegnede kurver i vektoriseringsresultatet.

Maks. stregtykkelse Angiver den maksimale bredde af funktioner i originalbilledet, som kan optegnes.
Funktioner, der er større end den maksimale bredde, bliver optegnede områder i vektoriseringsresultatet.

Min. streglængde angiver den minimale længde af funktioner i originalbilledet, som kan optegnes.
Funktioner, der er mindre end minimallængde, udelades fra vektoriseringsresultatet.

Kurvetilpasning Kontrollerer afstanden mellem den vektoriserede form og den oprindelige pixelform. Lavere
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værdier giver større kurvetilpasning, højere værdier giver mindre kurvetilpasning.

Minimumsområde angiver den mindste funktion i originalbilledet, der vektoriseres. F.eks. angiver en værdi
på 4, at funktioner, der er smallere end 2 pixel bred x 2 pixel høj, udelades fra vektoriseringsresultatet.

Hjørnevinkel angiver skarpheden af drejningen i originalbilledet, som opfattes som et hjørneankerpunkt i
vektoriseringsresultatkurven. Yderligere oplysninger om forskellen mellem et hjørneankerpunkt og et blødt
ankerpunkt findes i Om kurver.

Raster angiver, hvordan bitmapkomponenten i billedet skal vises i vektoriseringsobjektet. Denne
visningsindstilling gemmes ikke som en del af forudindstillingen for vektorisering.

Vektor angiver, hvordan vektoriseringsresultatet skal vises. Denne visningsindstilling gemmes ikke som en
del af forudindstillingen for vektorisering.
Vælg Eksempel i dialogboksen Vektoriseringsindstillinger for at få vist et eksempel på resultatet af de
aktuelle indstillinger. Hvis du vil indstille standardvektorisering, skal du fravælge alle objekter, inden du
åbner dialogboksen Vektoriseringsindstillinger. Klik på Indstil som standard, når du er færdig med at
angive indstillingerne.

Du kan se en video om brug af Dynamisk vektorisering på www.adobe.com/go/vid0043_dk. Du kan finde et
selvstudium på engelsk om at trække indstillinger for dynamisk vektorisering med henblik på de bedst mulige
resultater på www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_livetrace_dk.

Til toppen

Ændring af visningen af et vektoriseringsobjekt
Et vektoriseringsobjekt består af to komponenter: det originale kildebillede og vektoriseringsresultatet (det er
vektorillustrationen). Som standard er det kun vektoriseringsresultatet, som er synligt. Men du kan ændre
visningen af både det originale billede og vektoriseringsresultatet, så det bedst passer til dine behov.
1. Marker vektoriseringsobjektet.
Som standard navngives alle vektoriseringsobjekter Vektorisering i panelet Lag.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil ændre visningen af vektoriseringsresultatet, skal du klikke på knappen Vis
vektor
i kontrolpanelet eller vælge Objekt > Dynamisk vektorisering og vælge en
visningsindstilling: Intet vektoriseringsresultat, Vektoriseringsresultat, Konturer eller
Konturer med vektorisering.
Hvis du vil ændre visningen af kildebilledet, skal du klikke på knappen Vis raster
i
kontrolpanelet eller vælge Objekt > Dynamisk vektorisering og vælge en
visningsindstilling: Intet billede, Oprindeligt billede, Justeret billede (som viser billedet
med justeringer, der foretages under vektorisering) eller Gennemsigtigt billede.
Bemærk: Hvis du vil se kildebilledet, skal du først ændre vektorvisningen til Intet
vektoriseringsresultat eller Konturer.

Til toppen

Justere resultaterne af en vektorisering objekt
Når du har oprettet et vektoriseringsobjekt, kan du til enhver tid justere resultatet.
1. Marker vektoriseringsobjektet.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Angiv grundlæggende indstillinger i kontrolpanelet.
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Klik på knappen Dialogboks med vektoriseringsindstillinger
i kontrolpanelet for at
få vist alle vektoriseringsindstillinger. Du kan også vælge Objekt > Dynamisk
vektorisering > Vektoriseringsindstillinger. Juster indstillingerne, og klik på Vektoriser.
Brug forudindstillingerne til vektorisering for hurtigt at ændre resultatet af
vektoriseringen.

Til toppen

Angivelse af de farver, der bruges til vektorisering
1. Opret et farveprøvebibliotek, der indeholder farver, som du vil bruge til vektorisering.
2. Sørg for, at farveprøvebiblioteket er åbent, og klik på knappen Dialogboks med
i kontrolpanelet. Du kan også vælge Objekt > Dynamisk
vektoriseringsindstillinger
vektorisering > Vektoriseringsindstillinger.
3. Vælg navnet til biblioteket med farveprøver i Paletmenuen, og klik på Vektoriser.

Se også
Oprettelse af et farveprøvebibliotek

Til toppen

Brug af en forudindstilling for vektorisering
Forudindstillinger for vektorisering indeholder allerede angivne vektoriseringsindstillinger til bestemte typer
illustrationer. Hvis du f.eks. vektoriserer et billede, som du planlægger at bruge som en teknisk tegning, skal
du vælge forudindstillingen Teknisk tegning. Alle vektoriseringsindstillinger ændres til optimal vektorisering af
en teknisk tegning: Farver indstilles til sort og hvid, sløring indstilles til 0 px, stregtykkelsen begrænses til 3 px
osv.

Angivelse af en forudindstilling
Vælg Objekt > Dynamisk vektorisering > Vektoriseringsindstillinger. (Du kan også
markere et vektoriseringsobjekt og klikke på knappen Dialogboks med
i kontrolpanelet). Angiv vektoriseringsindstillinger til
vektoriseringsindstillinger
forudindstillingen, og klik på Gem forudindstilling (Windows) eller Arkiver forudindstilling
(Mac OS). Indtast et navn til forudindstillingen, og klik på OK.
Vælg Rediger > Forudindstillinger for vektorisering. Klik på Ny, angiv
vektoriseringsindstillinger til forudindstillingen, og klik på Udført.
Tip: Vælg forudindstillingen, og klik på Ny for at basere den nye forudindstilling på en
eksisterende forudindstilling.

Redigering eller sletning af en forudindstilling
1. Vælg Rediger > Forudindstillinger for vektorisering.
2. Vælg forudindstillingen, og klik på Rediger eller Slet.
Bemærk: Du kan ikke redigere eller slette standardforudindstillinger
(standardforudindstillinger vises i [ ]). Men du kan tage en redigerbar kopi af en
standardforudindstilling ved at vælge forudindstillingen og klikke på Ny.

Deling af forudindstillinger med andre brugere
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1. Vælg Rediger > Forudindstillinger for vektorisering.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på Eksporter for at gemme forudindstillingerne i en fil.
Klik på Importer for at indlæse forudindstillinger fra en fil.

Til toppen

Konvertering af et vektoriseringsobjekt til et Dynamisk malingobjekt
Når du er tilfreds med resultatet af vektoriseringen, kan du konvertere vektoriseringsobjektet til kurver eller
objektet Dynamisk maling. Dette sidste trin giver dig mulighed for at arbejde med vektoriseringen på samme
måde som med andre vektorillustrationer. Når du konverterer vektoriseringsobjektet, kan du ikke længere
justere vektoriseringsindstillinger.
1. Marker vektoriseringsobjektet.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil konvertere vektoriseringen til kurver, skal du klikke på Udvid i
kontrolpanelet eller vælge Objekt > Dynamisk vektorisering > Udvid. Brug denne
metode, hvis du vil arbejde med komponenterne i den vektoriserede illustration som
individuelle objekter. De oprettede kurver grupperes sammen.
Hvis du vil konvertere vektoriseringen til kurver og samtidig bevare de aktuelle
visningsindstillinger, skal du vælge Objekt > Dynamisk vektorisering > Udvid som
vist. Hvis f.eks. visningsindstillingerne er indstillet til Konturer til
vektoriseringsresultater vil de udvidede kurver kun være konturer (i stedet for udfyldte
og optegnede). Derudover bevares et øjebliksbillede af vektoriseringen med dets
aktuelle visningsindstillinger, og det grupperes med de udvidede kurver. Brug denne
metode, hvis du vil bevare vektoriseringsbilledet som en hjælpelinje til udvidede
kurver.
Hvis du vil konvertere vektoriseringen til et Dynamisk maling-objekt, skal du klikke på
Dynamisk maling i kontrolpanelet eller vælge Objekt > Dynamisk vektorisering >
Konverter til Dynamisk maling. Brug denne metode, hvis du anvender fyld og streger
på den vektoriserede illustration ved hjælp af værktøjet Dynamisk malerbøtte.
Hvis du vil oprette en vektorisering og konvertere vektoriseringsobjektet i ét trin, skal du vælge Objekt >
Dynamisk vektorisering > Opret og udvid eller Objekt > Dynamisk vektorisering > Opret og konverter til
Dynamisk maling.

Du kan se en video om vektorisering på www.adobe.com/go/vid0043_dk.

Se også
Grundlæggende om tegning
Om Dynamisk maling

Til toppen

Ophævelse af et vektoriseringsobjekt
Hvis du vil kassere en vektorisering men beholde det oprindeligt placerede billede, kan du ophæve
vektoriseringsobjektet.
1. Marker vektoriseringsobjektet.
2. Vælg Objekt > Dynamisk vektorisering > Ophæv.

Til toppen
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Manuel vektorisering af illustrationer med skabelonlag
Skabelonlag er låste lag, som ikke udskrives, og som du kan bruge til manuelt at vektorisere billeder.
Skabelonlag er nedtonet med 50 %, så du let kan se andre kurver, som du tegner foran laget. Du kan oprette
skabelonlag, når du placerer et billede, eller fra eksisterende lag.
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil placere et billede som et skabelonlag til vektorisering, skal du vælge
Filer > Placer, markere den EPS-, PDF- eller rasterbilledfil, der skal vektoriseres,
vælge Skabelon og derefter klikke på Placer. Et nyt skabelonlag vises under det
aktuelle lag i panelet.
Hvis du vil vektorisere et eksisterende billede, skal du sørge for, at billedet befinder
sig i sit eget lag, dobbeltklikke på laget i panelet Lag, vælge Skabelon og klikke på
OK. Du kan også markere laget og vælge Skabelon i panelmenuen.
Øjeikonet

erstattes af skabelonikonet

, og laget låses.

2. Vektoriser over filen med pen- eller blyantværktøjet.
3. Vælg Vis > Skjul skabelon for at skjule skabelonlaget. Vælg Vis > Vis skabelon for at se
den igen.
4. Hvis et skabelonlag skal ændres til et almindeligt lag, skal du dobbeltklikke på
skabelonlaget i panelet Lag, fravælge Skabelon og klikke på OK.

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
Juridiske meddelelser | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online
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Perspektivtegning
Introduktion til perspektivtegning
Forudindstillinger for perspektivgitter
Tegning af nye objekter i perspektiv
Tilknytning af nye objekter til perspektiv
Frigørelse af objekter med perspektiv
Anbringelse af objekter i perspektiv
Markering af objekter i perspektiv
Transformere objekter
Tilføjelse af tekst og symboler i perspektiv
Indstillinger for perspektivgitter

Til toppen

Introduktion til perspektivtegning

I Illustrator CS5 kan du let tegne eller gengive illustrationer i perspektiv ved hjælp af en funktion, der virker i henhold til etablerede regler for
perspektivtegning.
Med perspektivgitteret kan du repræsentere en scene omtrentligt på en plan flade, som den opfattes naturligt (af det menneskelige øje). Det kan
f.eks. være en vej eller et jernbanespor, der ser ud til at mødes eller forsvinde i synslinjen.
Følgende funktioner i Illustrator gør det muligt at tegne i perspektiv:
Hjælpeprogrammer til definition af et, to og tre flugtpunktsperspektiver i et dokument.
Styr forskellige perspektivdefinerende parametre interaktivt.
Opret objekter direkte i perspektiv.
Sæt eksisterende objekter i perspektiv.
Transformer objekter i perspektiv (flyt og skaler objekter).
Flyt eller dubler objekter mod et vinkelret plan (vinkelret flytning).
Definer ægte arbejdsobjekter og tegneobjekter med de angivne naturlige mål i perspektiv.
Du kan se en video om perspektivtegning på www.adobe.com/go/lrvid5205_ai_dk.

Til toppen

Forudindstillinger for perspektivgitter
Illustrator har forudindstillinger til perspektiver med ét punkt, to punkter og tre punkter.
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Forudindstillinger for perspektivgitter
A. Perspektiv med ét punkt B. Perspektiv med to punkter (standard) C. Perspektiv med tre punkter
Du kan vælge en forudindstilling af standardperspektivgitter ved at klikke på Vis > Perspektivgitter og derefter vælge en forudindstilling:

Definition af forudindstillinger for gitter
Hvis du vil definere gitterindstillinger, skal du klikke på Vis > Perspektivgitter > Definer gitter. I dialogboksen Definer perspektivgitter kan du
konfigurere følgende attributter til en forudindstilling:
Navn Hvis du vil gemme en ny forudindstilling, skal du vælge indstillingen Brugerdefineret på rullelisten Navn.
Tekst Vælg typen af forudindstilling: perspektiv med ét punkt, to punkter eller tre punkter.
Enheder Vælg måleenheden for gitterstørrelsen. Du kan vælge mellem centimeter, tommer, pixel og punkter.
Skaler Vælg gitterskaleringen til visning eller angivelse af tegnebrættet og naturlige måleenheder. Hvis du vil tilpasse skaleringen, skal du vælge
indstillingen Brugerdefineret. Angiv tegnebrættets og den virkelige verdens proportioner i dialogboksen Brugerdefineret skala.
Gitterlinje hver Denne attribut bestemmer gittercellens størrelse.
Synsvinkel Forestil dig en kube, der er placeret, så ingen flade er parallel med billedplanet (her computerskærmen). Synsvinklen er den vinkel,
som den højre flade af denne imaginære kube har på billedplanet. Derfor bestemmer synsvinklen placeringerne af venstre og højre flugtpunkt i
forhold til beskueren. En synsvinkel på 45 grader indebærer, at de to flugtpunkter har samme afstand til beskuerens synslinje. Hvis synsvinklen er
større end 45 grader, er det højre flugtpunkt tættest på, mens det venstre flugtpunkt er længst fra synslinjen og omvendt.
Synsafstand Afstanden mellem beskueren og scenen.
Horisonthøjde Angiv horisonthøjden (beskuerens øjenhøjde) til forudindstillingen. Højden af horisontlinjen fra terrænhøjden vises i
autohjælpelinjernes tekst.
Tredje flugtpunkt Denne indstilling aktiveres, når du vælger perspektivet med tre punkter. Du kan angive x- og y-koordinaterne til
forudindstillingen i X- og Y-felterne.
Hvis du vil ændre farverne til det venstre, højre og vandrette gitter, skal du vælge en farve på rullelisterne Venstre gitter, Højre gitter og Vandret
gitter. Du kan også vælge en brugerdefineret farve i farvevælgeren.
Brug skyderen Opacitet til at ændre gitterets opacitet.
Hvis du vil gemme gitteret som en forudindstilling, skal du klikke på knappen Gem forudindstilling.

Redigering, sletning, import og eksport af forudindstillinger for gitter
Hvis du vil redigere forudindstillinger af et gitter, skal du klikke på Rediger > Forudindstillinger for perspektivgitter. Vælg den forudindstilling, du vil
redigere, i dialogboksen Forudindstillinger for perspektivgitter, og klik derefter på Rediger.
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Dialogboksen Forudindstillinger for perspektivgitter
Dialogboksen Forudindstillinger for perspektivgitter åbnes i redigeringstilstand. Angiv den nye gitterindstilling, og klik på OK for at gemme de nye
gitterindstillinger.
Du kan ikke slette standardforudindstillingerne. Hvis du vil slette en brugerdefineret forudindstilling, skal du klikke på Slet i dialogboksen
Forudindstillinger for perspektivgitter.
Med Illustrator kan du også importere og eksportere brugerdefinerede forudindstillinger. Hvis du vil eksportere en bestemt forudindstilling, skal du
klikke på Eksporter i dialogboksen Forudindstillinger for perspektivgitter. Klik på Importer for at importere en forudindstilling.

Flytning af perspektivgitteret
Illustrator kan kun oprette ét gitter i et Illustrator-dokument. Du kan flytte gitteret på tværs af tegnebrætter ved hjælp af terrænhøjdens widget,
mens værktøjet Perspektivgitter er valgt, for at placere det efter behov.
Bemærk! Du skal vælge værktøjet Perspektivgitter for at udføre denne opgave, fordi terrænhøjdens widget kun er vist, når dette værktøj er valgt.
Flytning af perspektivgitteret:
1. Vælg værktøjet Perspektivgitter i panelet Værktøjer, eller tryk på Skift+P.
2. Træk med den venstre eller højre terrænhøjdes widget, og slip den på gitteret. Når du flytter markøren hen på terrænhøjdens
punkt, ændres markøren til .

Justering af flugtpunkter, gitterplaner, horisonthøjde, gittercellestørrelse og gitterudstrækning
Du kan manuelt justere flugtpunkter, gitterplaner, horisonthøjde og cellestørrelse ved hjælp af de respektive widgets. Disse widgets er dog kun
synlige, når værktøjet Perspektivgitter er valgt.Du kan justere venstre og højre flugtpunkt med widgets til venstre og højre flugtpunkt. Læg mærke
til, at markøren skifter til en dobbeltpil ( ), når du bevæger markøren hen over flugtpunkterne.
Bemærk! Under justering af det tredje flugtpunkt i trepunktsperspektiv kan bevægelsen begrænses til den lodrette akse ved at holde Skift nede.
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Flytning af det højre flugtpunkt i et perspektivgitter med to punkter
Bemærk! Hvis du låser det stationære punkt med indstillingen Vis > Perspektivgitter > Lås stationært punkt, flyttes begge flugtpunkter samlet.

Begge flugtpunkter flyttes, når det stationære punkt er låst.
Du kan også justere det venstre, højre og vandrette gitterplan ved hjælp af de respektive styringswidgets til gitterplanet. Markøren skifter til en
dobbeltpil ( , ), når du bevæger markøren hen over gitterplanets kontrolelementer. Ved at holde Skift nede under flytning af gitterplaner
begrænses flytningen til cellens størrelse.

Justering af venstre og højre gitterplan i et perspektivgitter med to punkter
Hvis du flytter startpunktet, påvirker det x- og y-koordinaterne i det vandrette plan og x-koordinaten i de lodrette planer. Når du markerer et objekt i
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perspektiv, mens gitteret er synligt, skifter x- og y-koordinaterne i panelet Transformer og infopanelet, når startpunktet ændres. Du kan også se
ændringen i koordinatmålene, når du tegner objekter med rektangel- eller streggruppeværktøjer og trykker på Skift, mens det relevante gitterplan
er aktivt. Hvis du flytter musemarkøren hen på startpunktet, ændres markøren til .
Bemærk! Hvis du flytter linealens startpunkt, kan du se det stationære punkt.

Ændring af linealens startpunkt og visning af det stationære punkt
A. Stationært punkt B. Ændret startpunkt for lineal
Du kan justere horisonthøjden for at finjustere beskuerens øjenhøjde. Markøren skifter til en lodret dobbeltpil (
over horisontlinjen.

), når du bevæger markøren hen

Justering af horisonthøjden i et perspektivgitter med to punkter
Du kan ændre gitterudstrækningen for at definere udstrækningen af gitteret på planerne. Når du flytter markøren hen på gitterets
udstrækningswidgets, ændres markøren til .
Bemærk! Gitterlinjer er indstillet til at blive vist, når der er et mellemrum på 1 pixel mellem dem. Hvis du zoomer ind gentagne gange, vises flere
gitterlinjer, der er tættere på flugtpunktet.
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Flytning af den højre gitterudstrækning væk fra det højre flugtpunkt i et perspektivgitter med to punkter
Du kan også justere gitterudstrækningen for at øge eller mindske den lodrette udstrækning af gitteret.

Justering af gitterudstrækningen for at mindske den lodrette udstrækning af gitteret
Du kan øge eller mindske størrelsen af gitterceller ved hjælp af den tilhørende widget. Når du flytter musemarkøren hen på gitterets widget til
cellestørrelse, ændres markøren til .
Bemærk! Når du øger størrelsen af gitterceller, mindskes antallet af gitterceller.

Øgning af gittercellers størrelse ved at trække med den tilhørende widget.

Til toppen

Tegning af nye objekter i perspektiv

Hvis du vil tegne objekter i perspektiv, skal du bruge streggruppeværktøjerne eller rektangelgruppeværktøjerne, mens gitteret er synligt. Mens
rektangel- eller streggruppeværktøjerne er valgt, kan du skifte til værktøjet Perspektivvalg ved at trykke på Kommando (Mac OS) eller Ctrl
(Windows).
Du kan også ændre det aktive plan ved hjælp af den planskiftende widget eller tastaturgenvej 1 (venstre plan), 2 (vandret plan) og 3 (højre plan),
når disse værktøjer er valgt.
Bemærk! Værktøjet Overstråling understøttes ikke sammen med perspektivgitteret.
Når du tegner et objekt i perspektiv, kan du bruge Autohjælpelinjertil at justere det i forhold til andre objekter. Justeringen baseres på objekternes
perspektivgeometri. Der vises hjælpelinjer, når objektet nærmer sig andre objekters kant eller ankerpunkt.
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Du kan bruge numeriske værdier til rektangel- eller streggruppeværktøjerne (undtagen værktøjet Overstråling). Du kan angive højre- og
breddeværdier til objektet på samme måde, som når du tegner i normal tilstand, men objektet tegnes denne gang i perspektiv. Værdierne
repræsenterer desuden virkelige objektdimensioner.
Bemærk! Når du tegner i perspektiv, kan du bruge de almindelige genveje til objekttegning som f.eks. Skift/ Alt+træk (Windows) eller Alternativtræk (Mac OS).
Når du tegner i perspektiv, kan objekter fastgøres til det aktive plans gitterlinjer. Et objekt fastgøres til gitterlinjerne inden for en fjerdedels afstand i
forhold til cellestørrelsen.
Du kan aktivere eller deaktivere fastgørelse ved at vælge Vis > Perspektivgitter > Fastgør til gitter. Denne indstilling er aktiveret som standard.
Du kan se en video om perspektivtegning af illustrationer på www.adobe.com/go/lrvid5211_ai_dk.

Til toppen

Tilknytning af nye objekter til perspektiv
Hvis du allerede har oprettet objekter, giver Illustrator mulighed for at knytte objekter til et aktivt plan i perspektivgitteret.
Tilføjelse af et objekt i det venstre, højre eller vandrette gitter:
1. Vælg det aktive plan, hvor du vil placere objektet. Du kan vælge det aktive plan ved hjælp af tastaturgenvejen 1, 2 eller 3 eller
ved at klikke på en af kubens flader i perspektivgitterets widget.
2. Klik på Objekt > Perspektiv > Knyt til aktivt plan.
Bemærk! Brug af kommandoen Knyt til aktivt plan påvirker ikke udseendet af objektet.
Du kan se en video om tilknytning af illustrationer i perspektiv på www.adobe.com/go/lrvid5212_ai_dk.

Til toppen

Frigørelse af objekter med perspektiv

Hvis du vil ophæve et objekt med en perspektivvisning, skal du klikke på Objekt > Perspektiv> Ophæv med perspektiv. Det markerede objekt
frigøres fra det tilknyttede perspektivplan og er tilgængeligt som normal illustration.
Bemærk! Brug af kommandoen Ophæv med perspektiv påvirker ikke udseendet af objektet.
Til toppen

Anbringelse af objekter i perspektiv

Når du sætter et eksisterende objekt eller en eksisterende illustration i perspektiv, ændres det markerede objekts udseende og skalering.
Anbringelse af almindelige objekter i perspektiv:
1. Vælg objektet med værktøjet Perspektivvalg.
2. Vælg det aktive plan, hvor du vil placere objektet, ved hjælp af den planskiftende widget eller tastaturgenvej 1 (venstre plan), 2
(vandret plan) eller 3 (højre plan).
3. Træk objektet, og slip det på den ønskede placering.

Til toppen

Markering af objekter i perspektiv

Du kan markere objekter i perspektiv med værktøjet Perspektivvalg. Værktøjet Perspektivvalg har en markeringsramme til markering af objekter
med de aktive planindstillinger.
Du kan vælge mellem normal markering og perspektivmarkering, når du er begyndt at trække objekter med værktøjet Perspektivvalg, og derefter
skifte mellem forskellige gitterplaner med tasterne 1, 2, 3 og 4.

Til toppen

Transformere objekter
Flytning af objekter

Hvis du vil flytte objekter i perspektiv, skal du skifte til værktøjet Perspektivvalg (Skift+V) og derefter enten bruge piletasterne eller musen til at
trække og slippe objekter.
Bemærk! Hvis du under trækning af objekter skifter plan med den respektive tastaturgenvej, skifter objektet plan.
Du kan også flytte objekter vinkelret i forhold til deres aktuelle placering. Denne teknik er nyttig, hvis du skal oprette parallelle objekter som f.eks.
væggene i et rum. Til denne flytning:
1. Vælg objektet med værktøjet Perspektivvalg.
2. Hold 5-tasten nede, mens du trækker objektet til den ønskede position. Denne handling flytter objektet parallelt med dets
aktuelle placering. Hvis du bruger Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) sammen med tallet 5 under flytningen, dubleres
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objektet på den nye placering uden ændring af originalobjektet. I tilstanden Tegn bagved opretter denne handling objektet bag
originalobjektet.

Flytning af et rektangel vinkelret i forhold til dets startposition
Bemærk! Piletasterne virker ikke, når du flytter objekter vinkelret.
Brug tastaturgenvejen Alt+træk (Windows) eller Alternativ+træk (Mac OS) til at kopiere objektet. Hvis du vil begrænse flytningen i perspektiv, skal
du trykke på Skift, mens du trækker. Hvis du vil angive en præcis placering, når du skal flytte objektet vinkelret, skal du læse oplysningerne under
Præcis vinkelret flytning.
Du kan også bruge kommandoen Transformer igen (Objekt > Transformer > Transformer igen) eller tastaturgenvejen Ctrl+D (Windows) eller
Kommando+D (Mac OS) til at flytte objekter i perspektiv. Denne indstilling virker også, når du flytter objektet vinkelret.
Bemærk! Tastaturgenvej 5 til vinkelret flytning og tastaturgenvejene 1, 2 og 3 til planskift under tegning eller flytning af objekter fungerer kun fra
det hovedtastaturet og ikke fra det numeriske tastatur.

Præcis vinkelret flytning
Du kan flytte objekter præcist vinkelret ved at dobbeltklikke på den ønskede planwidget ved hjælp af værktøjet Perspektivvalg. Du kan f.eks.
dobbeltklikke på den højre planwidget for at angive indstillinger i dialogboksen Højre forsvindingsplan.

Angivelse af indstillinger for vinkelret flytning af alle objekter på det valgte gitterplan
Præcis vinkelret flytning af alle objekter:
1. Angiv den placering, hvor objekterne skal flyttes til, i boksen Placering. Som standard vises den aktuelle placering af objekter i
dialogboksen.
2. Vælg blandt følgende indstillinger for flytning af objekter:
Flyt ikke Hvis denne indstilling er valgt, flyttes objektet ikke, når gitteret flyttes.
Flyt alle objekter Når denne indstilling er valgt, flyttes alle objekterne på planet, når gitteret flyttes.
Kopier alle objekter Når denne indstilling er valgt, kopieres alle objekterne på planet.
Du kan flytte et objekt præcist vinkelret ved at markere objektet og derefter dobbeltklikke på den ønskede planwidget. I dette
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tilfælde vises følgende dialogboks:

Vinkelret flytning ved at trække gitterplaner
Du kan også flytte objekter vinkelret ved at trække gitterplanet med dets kontrolelementer. Når du flytter et objekt vinkelret, placeres det parallelt
med dets eksisterende eller aktuelle placering.
Flytning af et objekt parallelt med dets aktuelle placering:
1. Vælg værktøjet Perspektivvalg i panelet Værktøjer, eller tryk på Skift+V.
2. Tryk på Skift, mens du trækker gitterplanets kontrolelement, afhængig af det gitterplan hvor objektet er placeret.

Flytning af et rektangel vinkelret ved at trække det højre gitterplan
Kopiering af et objekt parallelt med dets aktuelle placering:
1. Vælg værktøjet Perspektivvalg i panelet Værktøjer, eller tryk på Skift+V.
2. Tryk på Alt (Windows) eller Kommando (Mac OS), mens du trækker gitterplanets kontrolelement, afhængig af det gitterplan
hvor objektet er placeret.

Automatisk placering af plan
Den automatiske planplacering gør det muligt at oprette objekter ved at angive højden eller dybden af objektet. Hvis du f.eks. vil tegne en kube,
skal højden af kubens topflade være defineret. Med automatisk placering af plan justerer perspektivgitteret automatisk det vandrette gitterplan, så
det matcher højden af kubens topflade.
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To flader af en kube

Det vandrette gitterplan justeres til højden af kubens venstre flade, når du har valgt vandret gitterplan og placerer markøren på ankerpunktet med
værktøjet Perspektivvalg og trykker på Skift. De andre gitterplaner skjules midlertidigt.

Når kubens topflade er oprettet med rektangelværktøjet, gendannes gitterets originale tilstand
Før tegning eller placering af objekter, kan objekthøjden angives ud fra:
Andre objekter ved at gå til et af ankerpunkterne (ankeretiketten) og trykke på Skift, hvilket vil skjule andre planer midlertidigt.
Gitterlinjer ved at gå til skæringspunktet og trykke på Skift-tasten. Hvis du skifter plan i denne tilstand, flyttes planet til den
valgte forskydning.
Når objektet er tegnet eller placeret, nulstilles inferenstilstand, og alle planer gendannes med normal synlighed.
Med indstillingerne for automatisk placering af plan kan du vælge at flytte det aktive plan midlertidigt, når du bevæger musen hen på ankerpunktet
eller gitterlinjens skæringspunkt, ved at trykke på Skift-tasten.
Indstillingerne for automatisk placering af plan er tilgængelige i dialogboksen Indstillinger for perspektivgitter. Dobbeltklik på værktøjsikonet
Perspektivgitter i panelet Værktøjer for at åbne denne dialogboks.

Flytning af plan til at matche objekt
Hvis du vil tegne eller anbringe objekter i perspektiv ved samme dybde eller højde som et eksisterende objekt, skal du markere det eksisterende
objekt i perspektiv og klikke på Objekt > Perspektiv > Flyt plan for at matche objekt for at flytte det tilsvarende gitter til den ønskede højde eller
dybde. Du kan nu tegne eller placere nye objekter i perspektiv.

Skalering af objekter i perspektiv
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Du kan skalere objekter i perspektiv med værktøjet Perspektivvalg. Når du skalerer objekter i perspektiv, gælder følgende regler:
Skalering udføres i objektets plan. Når du skalerer et objekt, skaleres højden eller afstanden på basis af objektets plan, og ikke
det aktuelle eller aktive plan.
Hvis der er flere objekter, udføres skaleringen for objekter på samme plan. Hvis du f.eks. markerer objekter på højre og
venstre plan, skaleres alle de objekter, som er på samme plan som det objekt, hvis afgrænsningsområde bruges til
skaleringen.
Objekter, der er flyttet vinkelret, skaleres på deres eget plan, og ikke det aktuelle eller aktive plan.

Til toppen

Tilføjelse af tekst og symboler i perspektiv

Du kan ikke direkte tilføje tekst og symboler i et perspektivplan, når gitteret er synligt. Du kan dog anbringe tekst eller symboler i perspektiv, når de
er oprettet i normal tilstand.
Placering af tekst eller symboler i perspektiv:
1. Marker teksten eller symbolet med værktøjet Perspektivvalg, og træk teksten eller symbolet til den ønskede placering på det
aktive plan, mens gitteret er synligt.
2. Indstillingen Rediger tekst er tilgængelig i kontrolpanelet og i undermenuen Objekt > Perspektiv. Du kan også redigere tekst i
isolationstilstand eller ved at dobbeltklikke på tekstobjektet.

Kontrolpanel med indstillinger for tekstredigering
A. Rediger tekst B. Rediger perspektiv C. Isoler markeret objekt
Indstillingen Rediger symbol er også tilgængelig i kontrolpanelet og i undermenuen Objekt > Perspektiv. Du kan også redigere
et symbol i isolationstilstand eller ved at dobbeltklikke på objektet.
Alt efter om du redigerer et symbol eller tekst, skifter indstillingerne i kontrolpanelet til Rediger symbol eller Rediger tekst.
En symbolforekomst i perspektiv er det samme som en udvidet symbolforekomst. Du kan redigere en symboldefinition på samme måde, som du
redigerer symboldefinitionen for en flad symbolforekomst. Men en symboldefinition kan ikke indeholde grafiktyper, der ikke understøttes i
perspektiv såsom raster (billeder), uoriginal grafik, hylster, ældre skrift og forløbsmaske.
Bemærk! Funktionaliteter såsom udskiftning af et symbol, brud på kæde ved udvidelse af en symbolforekomst og nulstilling af transformering
fungerer ikke på symboler i perspektiv.
En løsning på at udskifte en symbolforekomst kan være at holde Alt nede og trække (Windows) eller holde Alternativ nede og trække (Mac OS) en
symbolforekomst i perspektiv og slippe den over symbolet i panelet Symboler. Men opret en kopi af symbolet, før symbolforekomsten udskiftes, for
når du trækker symbolforekomsten, slettes den forrige symbolforekomst permanent fra dit dokument.
Du kan redigere tekst på samme måde som i normal tilstand. Se Oprettelse af tekst for yderligere oplysninger.

Til toppen

Indstillinger for perspektivgitter
Du kan konfigurere indstillingerne for perspektivgitter ved at vælge Vis > Perspektivgitter. Følgende indstillinger er tilgængelige:

Vis linealer Denne indstilling viser kun linealen langs den ægte højdelinje. Gitterlinjen bestemmer lineallinjen.
Fastgør til gitter Denne indstilling tillader fastgørelse til gitterlinjer, når du sætter data i perspektiv, flytter, skalerer og tegner i perspektiv.
Lås gitter Denne indstilling begrænser flytningen af gitter og anden gitterredigering ved hjælp af værktøjet Perspektivgitter. Det er kun synligheden
og planplaceringen, der kan ændres.
Lås Stationært punkt Når indstillingen Lås stationært punkt er valgt, vil flytning af et flugtpunkt også flytte det andet flugtpunkt synkront. Hvis den
ikke er valgt, er flytningen uafhængig, og det stationære punkt flyttes også.
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Symbolismeværktøjer og symbolsæt
Om symbolsæt
Oprette symbolsæt
Ændre symbolforekomster i et symbolsæt
Indstillinger for symbolismeværktøjer

Til toppen

Om symbolsæt

Et symbolsæt er en gruppe symbolforekomster, som du opretter med værktøjet Symbolsprayer. Du kan oprette blandede sæt symbolforekomster
med værktøjet Symbolsprayer med ét symbol og derefter bruge det igen med et andet symbol.

Illustration oprettet med symbolismeværktøjerne
Når du arbejder med symbolsæt, skal du være opmærksom på, at symbolismeværktøjerne kun påvirker det eller de markerede symboler i panelet
Symboler. Hvis du opretter et blandet sæt symbolforekomster, som repræsenterer en eng med græs og blomster, kan du f.eks. ændre
udelukkende græssets retning ved at markere græssymbolet i panelet Symboler og derefter bruge værktøjet Symbolrotation. Hvis du vil ændre
både græssets og blomsternes størrelse, skal du markere begge symboler i panelet Symboler og derefter bruge værktøjet Symboltilpasser.
Bemærk! Når du markerer et sæt blandede symboler på tegnebrættet, markeres den symbolforekomst, der senest blev føjet til sættet, automatisk i
panelet Symboler.
Til toppen

Oprette symbolsæt

Med Symbolsprayer kan du føje et stort antal identiske objekter til tegnebrættet på én gang. Brug f.eks. symbolsprayeren til at tilføje hundreder af
græsstrå, blomster, bier eller snefnug.

Sprøjte sæt med symbolforekomster på illustrationer
1. Marker et symbol i panelet Symboler, og vælg derefter værktøjet Symbolsprayer

.

2. Klik på eller træk til det sted, hvor symbolforekomsten skal vises.

Tilføje eller slette symbolforekomster fra et eksisterende sæt
1. Vælg eksisterende symbolsæt.
2. Vælg værktøjet Symbolsprayer

, og marker et symbol i panelet Symboler.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil tilføje symbolforekomster, kan du klikke på eller trække til det sted, hvor de nye forekomster skal vises.
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Hvis du vil slette symbolforekomster, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker på eller
trækker fra det sted, du vil fjerne forekomster fra.

Til toppen

Ændre symbolforekomster i et symbolsæt

Du bruger symbolismeværktøjerne til at ændre flere symbolforekomster i et sæt. Du kan f.eks. sprede forekomster over et større område med
værktøjet Symbolsammenpresser eller gradvist tone farven på forekomster for at få dem til at se mere realistiske ud.
Selvom du kan bruge symbolismeværktøjer på enkelte symbolforekomster, er de mest effektive, når de anvendes på symbolsæt. Når du arbejder
med enkelte symbolforekomster, udføres de fleste af disse opgaver nemt med de værktøjer og kommandoer, som du bruger på almindelige
objekter.

Ændre symbolforekomsters stablingsrækkefølge i et sæt
1. Vælg værktøjet Symbolskifter

.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil flytte symbolforekomster, skal du trække i den retning, symbolforekomsterne skal flyttes.
Hold Skift nede, og klik på symbolforekomsten for at sende den fremad.
Hold Alt+Skift (Windows) eller Alternativ+Skift (Mac OS) nede, og klik på symbolforekomsten for at sende den bagud.

Samle eller sprede symbolforekomster
1. Vælg værktøjet Symbolsammenpresser

.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på eller træk i området, hvor symbolforekomsterne skal trækkes mod hinanden.
Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik eller træk i området, hvor symbolforekomsterne skal flyttes væk
fra hinanden.

Ændre størrelse på symbolforekomster
1. Vælg værktøjet Symboltilpasser

.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik eller træk på det sted i sættet, hvor du vil øge symbolforekomsternes størrelse.
Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik eller træk på det sted, hvor du vil formindske
symbolforekomsternes størrelse.
Hold Skift nede, mens du klikker eller trækker, for at bevare symbolforekomsternes tæthed, mens du tilpasser størrelsen.

Rotere symbolforekomster
1. Vælg værktøjet Symbolrotation

.

2. Klik på eller træk i den retning, symbolforekomsterne skal vende.

Farve symbolforekomster
Farvelægning af en symbolforekomst ændrer nuancen mod tonefarven og bevarer samtidig den oprindelige luminans. (det fungerer ligesom
tonepenslernes farvelægningsmetode Toner og skygger). Denne metode benytter den oprindelige farves luminans og farvelægningens nuance til
at generere den færdige farve. Derfor ændres farver med meget høj eller meget lav luminans kun lidt, mens sorte eller hvide objekter slet ikke
ændres.
Brug værktøjet Symbolformatering (Windows) eller Symboltypografi (Mac OS) med et grafikformat, der anvender den ønskede fyldfarve, for at
anvende en farvelægningsmetode, som også påvirker sorte og hvide objekter.
1. Marker den fyldfarve, du vil bruge til farvelægning, i panelet Farve.
2. Vælg værktøjet Symbolfarvning

, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

Klik på eller træk hen over de symbolforekomster, der skal farves med farvelægningsfarven. Farvelægningsmængden
forøges gradvist, og symbolforekomstens farve ændres gradvist til farvelægningsfarven.
Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker eller trækker, for at formindske farvemængden eller
vise mere af den oprindelige symbolfarve.
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Hold Skift nede, mens du trækker, for at bevare farvemængden konstant, mens symbolforekomstens farve gradvist
ændres til farvelægningsfarven.
Bemærk! Brugen af værktøjet Symbolfarvning giver større filer og forringet ydeevne. Brug ikke dette værktøj, hvis
hukommelsen eller størrelsen på den eksporterede Flash/SVG-fil er et problem.

Justere symbolforekomsters gennemsigtighed
1. Vælg værktøjet Symbolrasterisering

.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på eller træk til det sted, du ønsker symbolets gennemsigtighed forøget.
Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på eller træk til det sted, hvor du vil formindske symbolets
gennemsigtighed.

Anvende et grafikformat på symbolforekomster
Med værktøjet Symbolformatering (Windows) eller Symboltypografi (Mac OS) kan du anvende et grafikformat på eller fjerne det fra en
symbolforekomst. Du kan styre mængden og placeringen. Du kan f.eks. anvende et format gradvist, så nogle symbolforekomster viser formatet
med fuld styrke og andre med delvis styrke.

Grafikformat anvendt med fuld styrke (øverst) sammenlignet med grafikformat anvendt med varierende styrke (nederst)
Du kan skifte til værktøjet Symbolformatering (Windows) eller Symboltypografi (Mac OS), når du bruger et af symbolismeværktøjerne, ved at
klikke på et format i panelet Grafikformater.
1. Vælg værktøjet Symbolformatering (Windows) eller Symboltypografi (Mac OS)

.

2. Marker et format i panelet Grafikformater, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på eller træk til det sted, hvor du vil anvende formatet på symbolsættet. Formatmængden anvendt på
symbolforekomsterne forøges, og formatet ændres gradvist.
Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker eller trækker, for at formindske formatmængden og
vise mere af det oprindelige symbol uden formatanvendelse.
Hold Skift nede, mens du klikker eller trækker for at bevare mængden af typografi på samme niveau, mens du gradvist
ændrer symbolforekomstens typografi til den markerede typografi.
Bemærk! Det er vigtigt at udføre trin 1 og 2 i den angivne rækkefølge. Hvis du markerer en typografi, mens et andet
værktøj end symbolismeværktøjet er markeret, anvendes typografien straks på hele det markerede symbolforekomstsæt.

Til toppen

Indstillinger for symbolismeværktøjer
Du åbner indstillinger for symbolismeværktøjer ved at dobbeltklikke på et symbolismeværktøj i panelet Værktøjer.
Generelle indstillinger, f.eks. diameter, intensitet og tæthed, vises øverst i dialogboksen. Værktøjsspecifikke indstillinger vises nederst i
dialogboksen. Klik på et værktøjsikon i dialogboksen for at skifte indstillinger til et andet værktøj.
Generelle indstillinger Generelle indstillinger vises øverst i dialogboksen Indstillinger for værktøjet Symbolisme, uanset hvilket
symbolismeværktøj der er valgt.
Diameter angiver værktøjets penselstørrelse.
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Når du bruger et symbolismeværktøj, kan du altid trykke på [ for at formindske diameteren eller på ] for at forstørre den.
Intensitet angiver ændringshastigheden (højere værdier betyder hurtigere ændringer), eller vælg Brug trykpen for at bruge inputtet fra en
tegneplade eller pen i stedet for intensitetsværdien.
Tæthed for symbolsæt angiver en værdi for tiltrækningskraft for symbolsættet (høje værdier giver mere tæt pakkede symbolforekomster). Denne
indstilling gælder for hele symbolsættet. Hvis et symbolsæt er markeret, ændres tætheden for alle symbolforekomster i sættet ikke kun for de
nyoprettede forekomster.
Metode angiver, hvordan værktøjerne Symbolsammenpresser, Systemtilpasser, Symbolrotation, Symbolfarvning, Symbolrasterisering og
Symbolformatering justerer symbolforekomster.
Vælg Brugerdefineret for gradvist at justere symboler i relation til markørens placering. Vælg Tilfældigt for at ændre symbolerne i området under
markøren på en tilfældig måde. Vælg Gennemsnit for at udjævne værdierne for symbolet gradvist.
Vis pennestørrelse og -intensitet viser størrelsen, når du bruger værktøjet.
Indstillinger i Symbolsprayer Indstillinger i Symbolsprayer (Sammenpres, Størrelse, Roter, Raster, Mosaik og Format) vises Generelle
indstillinger i dialogboksen Indstillinger for værktøjet Symbolisme kun når værktøjet Symbolsprayer er valgt, og kontroller, hvordan de nye
symbolforekomster føjes til symbolsættene. Hver af disse indeholder to valg:
Gennemsnit Sådan tilføjes et nyt symbol med gennemsnitsværdien for de eksisterende symbolforekomster inden for penselradiusen. F.eks. bliver
en forekomst, der føjes til et område, hvor den eksisterende symbolforekomst gennemsnitligt er 50%, 50% gennemsigtig, mens en instans, der
føjes til et område uden instanser, bliver ugennemsigtig.
Bemærk! Indstillingen Gennemsnit tager kun hensyn til andre forekomster inden for symbolsprayerværktøjets penselradius, som du angiver med
indstillingen Diameter. Du kan få vist radius, mens du arbejder, ved at vælge Vis penselstørrelse og -intensitet.
Brugerdefineret Sådan anvendes specifikke forvalgte værdier for parameter: Sammenpres (tæthed) er baseret på den oprindelige
symbolstørrelse; Størrelse benytter den oprindelige symbolstørrelse; Roter benytter museretningen (eller ingen retning, hvis musen ikke bevæges);
Raster benytter 100% ugennemsigtighed; Mosaik benytter den aktuelle værdi for fyldfarve og fuldtone; Format benytter det aktuelle format.
Indstillinger i Symboltilpasser Indstillinger i Symboltilpasser vises kun under Generelle indstillinger i dialogboksen Indstillinger for værktøjet
Symbolisme, når symbolismeværktøj er valgt.
Proportional ændring af størrelse Bevarer hver symbolforekomsts form ensartet, efterhånden som du ændrer størrelse.
Ændring af størrelsen påvirker tætheden Flytter symbolforekomster væk fra hinanden, når de skaleres op, og flytter dem mod hinanden, når de
skaleres ned.
Flere hjælpeemner
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Symboler
Forbedret i | Illustrator CC 2015 med Dynamiske symboler

Om symboler
Om dynamiske symboler
Indsættelse eller oprettelse af et symbol
Tilføjelse af underlag for symboler
Bruge 9-udsnitsskalering
Arbejde med symbolforekomster
Redigere eller omdefinere et symbol
Symbolbiblioteker
Oversigt over panelet Symboler
Symbolregistreringspunkt

Til toppen

Om symboler
Et symbol er et illustrationsobjekt, som kan genbruges i et dokument. Hvis du f.eks. opretter et symbol ud fra
en blomst, kan du derefter føje forekomster af dette symbol flere gange til illustrationen uden rent faktisk at
tilføje den komplekse grafik flere gange. Hver symbolforekomst er kædet sammen med symbolet i panelet
Symboler eller med et symbolbibliotek. Brugen af symboler kan spare tid og reducere filstørrelsen markant.
Med Dynamiske symboler kan symboler dele en masterform, men forskellige forekomster af symboler kan
have dynamisk forskellige udseender. Hvis masterformen er ændret, modtager symbolforekomsterne den nye
ændring, men bevarer også deres egne ændringer.
Symboler giver endvidere fremragende understøttelse til SWF- og SVG-eksport. Når du eksporterer til Flash,
kan du indstille symboltypen til MovieClip. I Flash kan du om nødvendigt vælge en anden type. Du kan også
angive 9-udsnitsskalering i Illustrator, så symbolerne skaleres korrekt, når de bruges til komponenter på
brugergrænsefladen.

Til toppen

Om dynamiske symboler
Der kan være krav om, at et symbol skal vises ens på tværs af et projekt eller en illustration. Der kan dog
være behov for, at nogle repræsenterer forskellige attributter eller udseender.
Eksempel: En beklædningsdesigner har designet en ny bluse, der skal vises i forskellige farver eller
opsætninger af farver. Denne bluse kan nu defineres som et dynamisk symbol og de farver, der skal bruges
til at repræsentere de anvendte farver. Hvis designeren har brug for at opdatere blusens design, f.eks. en ny
form på kraven, kan blusesymbolet redigeres, og alle forekomster af denne bluse opdateres automatisk, men
bevarer deres eventuelt individuelle, unikke farver.
Funktionen Dynamiske symboler gør symboler mere effektive ved at give mulighed for at tilsidesætte
udseendet i visse tilfælde, men stadig bevare relationen til mastersymbolet. Redigeringer af udseendet
omfatter farver, forløb og mønstre.

Fordele ved Dynamiske symboler
Forekomster af Dynamiske symboler kan ændres ved hjælp af værktøjet Direkte
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markering.
Når udseendet af en forekomst ændres, har ændringen ikke nogen indvirkning på
relationen til mastersymbolet.
Ændringer af udseendet af mastersymbolet afspejles i alle forekomster. Individuelle
redigeringer af forekomster bevarer dog også.
Et symbol indlejret i et dynamisk symbol kan erstattes af et andet symbol. Dette giver
større fleksibilitet til at tilpasse symboler.
Du kan vælge alle de dynamiske symboler, der findes i et dokument, ved hjælp af
kommandoen Marker > Samme
Bemærk: Hvis et dynamisk symbol åbnes i en ældre version af Illustrator, udvides symbolet.

Når du har placeret et symbol, kan du redigere symbolets forekomster på tegnebrættet og evt. omdefinere
det oprindelige symbol med ændringerne. Med symbolismeværktøjerne kan du tilføje og arbejde med flere
symbolforekomster samtidig.

Illustration med symbolforekomster

Til toppen

Indsættelse eller oprettelse af et symbol

Placere et symbol
1. Marker et symbol i panelet Symboler eller i et symbolbibliotek.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på knappen Placer symbolforekomst
i panelet Symboler for at placere
forekomsten midt på tegnebrættet i det synlige område af dokumentvinduet.
Træk symbolet til det sted på tegnebrættet, hvor det skal vises.
Vælg Placer symbolforekomst i menuen i panelet Symboler.
Bemærk! Et enkelt symbol, der er placeret et sted i din illustration (i modsætning til
kun at eksisterede i panelet) kaldes en forekomst.

Oprette et symbol
1. Marker den illustration, du vil bruge som symbol.
Forsigtig: Når du opretter dynamiske symboler, må der ikke medtages tekst, indsatte
billeder eller maskeobjekter.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
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Klik på knappen Nyt symbol i panelet Symboler.
Træk illustrationen til panelet Symboler.
Vælg Nyt symbol i panelmenuen.
Bemærk: Den markerede illustration ændres som standard til en forekomst af det nye
symbol. Hvis illustrationen ikke skal være en forekomst, skal du trykke på Skift, når du
opretter det nye symbol. Hvis dialogboksen Nyt symbol ikke skal åbnes, når du opretter
et nyt symbol, kan du derudover trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), når
du opretter symbolet, og Illustrator bruger et standardnavn til symbolet, f.eks. Nyt symbol
1.
3. Skriv et navn til symbolet i dialogboksen Symbolindstillinger.
4. Vælg symboltypen som Filmklip eller Grafik.
5. Vælg den symboltype, du vil oprette – Dynamisk eller Statisk. Standardindstillingen er
Dynamisk.
6. (Valgfrit) Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du planlægger at eksportere symbolerne
til Flash:
Vælg Filmklip som type. Filmklip er standardsymboltypen i Flash og i Illustrator.
Angiv en placering på registreringsgitteret, hvor du vil placere symbolets ankerpunkt.
Placeringen af ankerpunktet påvirker symbolets position inden for
skærmkoordinaterne.
Vælg Aktiver hjælpelinjer til 9-udsnitsskalering, hvis du vil bruge 9-udsnitsskalering i
Flash.
7. Vælg indstillingen Juster til pixelgitter for at anvende pixeljusteringsegenskaben på
symbolet. Se Justering af symboler til pixelgitter for yderligere oplysninger.
Dynamiske symboler vises i panelet Symboler med et lille plus-symbol nederst til højre for ikonet.

Du kan oprette symboler ud fra de fleste objekter i Illustrator, herunder kurver, sammensatte kurver,
tekstobjekter, rasterbilleder, maskeobjekter og grupper af objekter. Du kan imidlertid ikke oprette et symbol ud
fra sammenkædet grafik eller visse grupper, f.eks. grupper af diagrammer.
Bemærk: Du kan se en video om at bruge symboler effektivt mellem Illustrator og Flash på
www.adobe.com/go/vid0198_dk-.

Til toppen

Tilføjelse af underlag for symboler
Symboler har nu et uafhængigt laghierarki, som opretholdes, når du udvider symboler. Du kan oprette
underlag til symboler i symbolredigeringstilstand.

Mulighed for at oprette underlag til symboler i redigeringstilstand

Indstillingen Sæt ind husker lag honoreres, når du indsætter indhold i symbolredigeringstilstand.

187

Til toppen

Bruge 9-udsnitsskalering
Du kan bruge skalering med 9 udsnit (skala 9) til at angive komponentskalering for symboler til grafikformater
og filmklip. Med denne type skalering kan du oprette filmklipsymboler, som skaleres korrekt til brug som
komponenter på brugergrænseflader i modsætning til den type skalering, der typisk anvendes på grafik- og
designelementer.
Symbolet er konceptuelt opdelt i ni afsnit med en gitteragtig overlejring, og hvert enkelt af de ni områder
skaleres uafhængigt. Symbolets visuelle integritet bevares ved ikke at skalere hjørner, mens de resterende
billedområder efter behov skaleres (i modsætning til at strækkes) større eller mindre.
Gitteret til 9-udsnitsskalering kan kun ses i isolationstilstand. Gitterets hjælpelinjer placeres som standard ved
25% (eller 1/4) af symbolets bredde og højde fra kanten af symbolet og vises som stiplede linjer hen over
symbolet.
Bemærk: Yderligere oplysninger om 9-udsnitsskalering i Flash findes i Flash Help. Se videoer om brug af 9udsnitsskalering i Illustrator i www.adobe.com/go/lrvid5210_ai_dk.

I Illustrator kan du oprette et gitter med ni udsnit til symboler med rotation, vridning og komplekse
transformeringer. Når du skalerer et symbol, kan alle symbolets ni områder skaleres uafhængigt.

Aktivere 9-udsnitsskalering
1. Marker symbolet på tegnebrættet eller i panelet Symboler, og vælg Symbolindstillinger i
panelmenuen.
2. Vælg Filmklip eller Grafik som Type i dialogboksen Symbolindstillinger, og vælg derefter
Aktiver hjælpelinjer til 9-udsnitsskalering.
Bemærk: Du kan også aktivere denne indstilling i dialogboksen Symbolindstillinger, når du opretter et nyt
symbol.

Redigere gitteret til 9-udsnitsskalering for et symbol
1. Hvis du vil redigere skaleringsgitteret til et symbol, skal du åbne symbolet i
isolationstilstand ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
Dobbeltklik på symbolet i panelet Symboler.
Marker symbolet i panelet Symboler, og vælg Rediger symbol i panelmenuen.
2. Hvis du vil redigere skaleringsgitteret til en symbolforekomst, skal du åbne forekomsten i
isolationstilstand ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
Dobbeltklik på symbolforekomsten på tegnebrættet.
Vælg symbolforekomsten på tegnebrættet, og klik på Rediger symbol på
kontrolpanelet.
3. Flyt markøren hen over en af de fire hjælpelinjer. Træk hjælpelinjen, når markøren
ændres til flyttemarkøren.
Bemærk: Der foretages stadig skalering, hvis du flytter en hjælpelinje væk fra
symbolgrænserne (og dermed opdeler symbolet i færre end 9 udsnit). Symbolet skaleres
i henhold til det udsnit, som det placeres i.
4. Afslut isolationstilstand ved at klikke på knappen Afslut isolationstilstand
.
venstre på tegnebrættet eller i kontrolpanelet

øverst til

Til toppen
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Arbejde med symbolforekomster
Du kan flytte, skalere, rotere, vride (eller skråtstille) eller spejle symbolforekomster på samme måde som
andre objekter. Du kan også udføre alle handlinger i panelerne Gennemsigtighed, Udseende og
Grafikformater og anvende effekter i menuen Effekt. Hvis du vil redigere de enkelte komponenter i en
symbolforekomst, skal du imidlertid først udvide forekomsten. Hvis du udvider forekomsten, brydes kæden
mellem symbolet og symbolforekomsten, og forekomsten konverteres til en almindelig illustration.
Se videoer om valg og justering af objekter, herunder symboler, i www.adobe.com/go/vid0034_dk og
www.adobe.com/go/vid0035_dk.
Dynamiske symboler vises i panelet Symboler med et lille plus-symbol nederst til højre for ikonet.
Bemærk: Indstillingerne til at Erstatte en symbolforekomst med et andet symbol, bryde en sammenkædning,
når du vil Udvide en symbolforekomst, og for at foretage Nulstilling af transformeringer fungerer ikke på
symboler i perspektiv.

Se også
Udvide objekter

Redigere en symbolforekomst
Når du har ændret en symbolforekomst, kan du omdefinere det originale symbol i panelet Symboler. Når du
omdefinerer et symbol, får alle eksisterende symbolforekomster den nye definition.
1. Marker en forekomst af symbolet.
2. Klik på knappen Bryd kæde til symbol

i panelet Symboler eller kontrolpanelet.

3. Rediger illustrationen.
Forsigtig: Når du redigerer dynamiske symboler, må der ikke medtages tekst, indsatte
billeder eller maskeobjekter.
4. (Valgfrit) Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil erstatte det overordnede symbol med denne redigerede version, skal du
holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække det ændrede symbol
over på det gamle symbol i panelet Symboler. Symbolet erstattes i panelet Symboler
og opdateres i den aktuelle fil.
Hvis du vil oprette et nyt symbol med den redigerede version, skal du trække det
redigerede symbol til panelet Symboler eller klikke på Nyt symbol i panelet
Symboler.

Udvide en symbolforekomst
1. Vælg en eller flere symbolforekomster.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på knappen Bryd kæde til symbol
i panelet Symboler eller kontrolpanelet,
eller vælg Bryd kæde til symbol i panelmenuen.
Vælg Objekt > Udvid, og klik derefter på OK i dialogboksen Udvid.
Illustrator placerer symbolforekomstens komponenter i en gruppe. Når du har foretaget
udvidelsen, kan du redigere illustrationen.
Bemærk: Hvis et dynamisk symbol åbnes i en ældre version af Illustrator, udvides symbolet.

Dublere en symbolforekomst på tegnebrættet
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Hvis du har skaleret, roteret, vredet (eller skråtstillet) eller spejlet en symbolforekomst, og du vil tilføje flere
forekomster med præcis de samme ændringer, skal du dublere den ændrede forekomst.
1. Vælg symbolforekomsten.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk symbolforekomsten til et
andet sted på tegnebrættet.
Kopier og indsæt symbolforekomsten.
Bemærk: Hvis du vil dublere et symbol i panelet Symboler, f.eks. for at oprette et nyt symbol baseret på et
eksisterende symbol, skal du dublere symbolet og ikke forekomsten (se Oversigt over panelet Symboler).

Erstatte en symbolforekomst med et andet symbol
1. Marker symbolforekomsten på tegnebrættet.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg et nyt symbol i menuen Erstat i kontrolpanelet.
Marker et nyt symbol i panelet Symboler, og vælg Erstat symbol i panelmenuen.
Bemærk: Denne indstilling fungerer ikke for symboler i perspektiv. Se Tilføje tekst og symboler i perspektiv.

Markere alle forekomster af et symbol i dokumentet
Marker et symbol i panelet Symboler, og vælg derefter Marker alle forekomster i panelmenuen.

Nulstilling af transformeringer
Hvis du vil nulstille transformeringer til symboler, skal du markere symbolet og klikke på knappen Nulstil i
kontrolpanelet. Du kan vælge indstillingen Nulstil transformering i genvejsmenuen til panelet Symboler.

Til toppen

Redigere eller omdefinere et symbol
Du kan redigere et symbol ved at ændre symbolets illustrationer, eller du kan omdefinere symbolet ved at
erstatte det med nye illustrationer. Hvis du redigerer og omdefinerer et symbol, ændres symbolets udseende i
panelet Symboler og også alle forekomster af symbolet på tegnebrættet.

Redigere et symbol
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at åbne symbolet i isolationstilstand:
Marker en forekomst af symbolet, og klik på Rediger symbol i kontrolpanelet. Klik på
OK, når advarselsboksen åbnes.
Dobbeltklik på en forekomst af symbolet. Klik på OK, når advarselsboksen åbnes.
Dobbeltklik på et symbol i panelet Symboler. Der vises en midlertidig forekomst af
symbolet midt på tegnebrættet.
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2. Rediger illustrationen.
3. Afslut isolationstilstand ved at klikke på knappen Afslut isolationstilstand
eller trykke på Esc.
venstre på tegnebrættet eller i kontrolpanelet

øverst til

Du kan også anvende pixeljusteringsegenskaben på et symbol. Se Justering af symboler
til pixelgitter for yderligere oplysninger.

Omdefinere et symbol med en anden illustration
1. Marker den illustration, der skal bruges til at omdefinere et eksisterende symbol. Sørg for
at markere den oprindelige illustration og ikke en symbolforekomst.
2. Klik i panelet Symboler på det symbol, der skal omdefineres, og vælg Omdefiner symbol
i panelmenuen.
Bemærk: Den markerede illustration ændres automatisk til en forekomst af symbolet. Hvis den markerede
illustration ikke skal ændres til en symbolforekomst, skal du trykke på Skift, når du vælger Omdefiner symbol i
panelmenuen.
Hvis du ikke kan finde panelmenuen, skal du se Bruge panelmenuer.

Til toppen

Symbolbiblioteker
Symbolbiblioteker er samlinger af forudindstillede symboler. Når du åbner et symbolbibliotek, vises det i et nyt
panel (ikke i panelet Symboler).
Du kan markere, sortere og få vist elementer i et symbolbibliotek på samme måde som i panelet Symboler.
Du kan imidlertid ikke tilføje elementer, slette elementer fra eller redigere elementerne i symbolbibliotekerne.

Åbne symbolbiblioteker
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Vindue > Symbolbiblioteker > [symbol].
Vælg Åbn symbolbibliotek i menuen i panelet Symboler, og vælg et bibliotek på den
liste, der åbnes.
Klik på knappen Menuen Symbolbiblioteker i panelet Symboler, og vælg et bibliotek
på den liste, der åbnes.
Hvis et bibliotek skal åbnes automatisk, når du starter Illustrator, skal du vælge
Permanent i bibliotekets panelmenu.

Flytte symboler fra et bibliotek til panelet Symboler
Der føjes automatisk et symbol til panelet Symboler, når du bruger det i et dokument.
Klik på et symbol i et bibliotek.

Oprette symbolbiblioteker
1. Hvis du vil tilføje alle symbolerne fra et bibliotek, skal du holde Skift nede og markere
alle symbolerne og derefter vælge Føj til symboler i symbolbibliotekets indstillingsmenu.
Føj de ønskede symboler i biblioteket til panelet Symboler, og slet symboler, du ikke skal
bruge.
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Hvis du vil markere alle symboler, der ikke bruges i et dokument, skal du vælge
Marker alle ubrugte i menuen i panelet Symboler.
2. Vælg Gem symbolbiblioteket (Windows) eller Arkiver symbolbiblioteket (Mac OS) i
menuen i panelet Symboler.
3. Gem det nye bibliotek i standardmappen til symboler. Biblioteksnavnet vises automatisk i
undermenuen Brugerdefineret i menuen Symbolbiblioteker og Åbn symbolbibliotek.
Hvis du gemmer biblioteket i en anden mappe, kan du åbne det ved at vælge Åbn
symbolbibliotek > Andet bibliotek i menuen i panelet Symboler. Når du åbner det på
denne måde, vises det i undermenuen Symbolbiblioteker sammen med de andre
biblioteker.

Importere et symbolbibliotek fra et andet dokument
1. Vælg Vindue > Symbolbiblioteker > Andet bibliotek, eller vælg Åbn symbolbibliotek >
Andet bibliotek i menuen i panelet Symboler.
2. Marker den fil, som du vil importere symboler fra, og klik på Åbn.
Symbolerne vises i et symbolbibliotekspanel (ikke panelet Symboler).

Til toppen

Oversigt over panelet Symboler
Du kan bruge panelet Symboler (Vindue > Symboler) eller kontrolpanelet til at håndtere symbolerne til et
dokument. Panelet Symboler indeholder en række forudindstillede symboler. Du kan tilføje symboler fra
symbolbiblioteker eller biblioteker, som du opretter. Se Symbolbiblioteker for oplysninger om brug af
forudindstillede symboler.

Ændre visningen af symboler i panelet
1. Vælg en visningsindstilling i panelmenuen: Miniaturevisning viser en liste med miniaturer,
Lille listevisning viser en liste over navngivne symboler med en lille miniature, og Stor
listevisning viser en liste over navngivne symboler med en stor miniature.
2. Træk symbolet til en anden placering. Slip museknappen, når en sort linje vises på den
ønskede placering.
3. Vælg Sorter efter navn i panelmenuen for at se symbolerne i alfabetisk rækkefølge.

Dublere et symbol i panelet
Dublering eller kopiering af et symbol i panelet Symboler er en nem måde at oprette et nyt symbol på med en
eksisterende symbolforekomst.
Hvis du vil oprette en kopi af et symbol, skal du markere symbolet i panelet Symboler og vælge Dubler
symbol i panelmenuen eller trække symbolet til knappen Nyt symbol.
Bemærk: Hvis du vil dublere en symbolforekomst på tegnebrættet, hvis du f.eks. har skaleret og roteret et
symbol og vil tilføje en anden forekomst med samme skalering og rotation, skal du dublere forekomsten. (se
også Arbejde med symbolforekomster.)

Omdøbe et symbol
1. Hvis du vil omdøbe symbolet, skal du markere symbolet i panelet Symboler, vælge
Symbolindstillinger i panelmenuen og derefter skrive et nyt navn i dialogboksen
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Symbolindstillinger.
2. Hvis du vil omdøbe en symbolforekomst, skal du markere symbolforekomsten i
illustrationen og derefter skrive et nyt navn i tekstboksen Navn på forekomst i
kontrolpanelet.

Til toppen

Symbolregistreringspunkt
Symbolregistreringspunktet i Illustrator ligner Adobe Flash Professional. Et symbolregistreringspunkt er
startpunktet for illustrationen Symboldefinition. Denne funktion giver bedre tværfunktionelt samarbejde mellem
Illustrator og Flash.
Når du opretter et symbol, kan du vælge registreringspunktet blandt de otte punkter på tværs af grænsen
eller midten af symbolafgrænsningsrammen. Registreringspunktet vises som et trådkors i
symbolredigeringstilstand og i normal tilstand, når symbolforekomsten er markeret. I isolationstilstand kan du
fastgøre illustrationen til registreringspunktets mærke.
I genvejsmenuen til panelet Transformer er indstillingen Brug registreringspunkt for symbol valgt som
standard. Registreringspunktets koordinater er synlige i panelet Transformer, når symbolforekomsten er
markeret. Alle transformeringer af symbolforekomster svarer til registreringspunktet for illustrationen
Symboldefinition.
De transformeringer, der er anvendt på symbolforekomsten, kan nulstilles ved hjælp af indstillingen Nulstil
transformering. Du kan finde flere oplysninger under Nulstilling af transformeringer.

Adobe anbefaler også
Symbolismeværktøjer og symbolsæt
Symbolismeværktøjer og symbolsæt

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Automatisk oprettelse af hjørner | Illustrator CC
Oversigt
Opret hjørner automatisk

Tilbage til toppen

Oversigt

Med en mønsterpensel dannes det samlede mønster af forskellige felter. Der kræves forskellige felter til siderne, de indvendige hjørner, udvendige
hjørner, starten og slutningen af mønsteret. Oprettelsen af hjørnefelter i mønsterpensler er gjort mere brugervenlig i Illustrator CC.
For at benytte den forbedrede metode skal du først definere det billede, der skal benyttes som sidefeltet. Når du trækker sidefeltet til panelet
Pensler (F5) for at oprette en mønsterpensel, bruger Illustrator feltet til at oprette de fire øvrige felter. Disse fire automatisk oprettede valg passer
perfekt til hjørnerne.
I dialogboksen Indstillinger for mønsterpensel kan du få vist eksempel på penslen ved hjælp af en eksempelsti. Du kan redigere felterne
(automatisk/oprindelig tegning/mønsterprøver) og få vist effekten på udseendet af dine penselstrøg. I denne dialogboks kan du også gemme dit
oprindelige tegningsfelt eller de automatisk oprettede hjørnefelter som en mønsterprøve.
Der findes følgende fire typer automatiske hjørner:
Automatisk centreret Sidefeltet strækkes omkring hjørnet og centreres på det.
Automatisk imellem Kopier af sidefeltet strækker sig helt ind i hjørnet med én kopi på hver side. Der benyttes eliminering af foldning til at
strække dem i form.
Automatisk beskåret Sidefeltet beskæres diagonalt, og delene samles på samme måde som en gering i en billedramme af træ.
Automatisk overlappende Kopier af felterne overlapper i hjørnet.
Tilbage til toppen

Opret hjørner automatisk
1. Opret eller integrer det billede, du vil bruge som et sidefelt, i Illustrator.
2. Træk billedet til panelet Pensler. (F5)
3. Vælg, hvilken pensel du vil oprette (Mønsterpensel).

4. I dialogboksen Indstillinger for mønsterpensel kan du vælge et felt for felterne Udvendigt hjørne, Side, Indvendigt hjørne, Start
og Slut.

A. Det område, der er markeret med den røde kontur, viser de hjørner, der er oprettet automatisk.
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Farve
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Om farver
Om farver i digitalgrafik
RGB-, CMYK-, HSB- og Lab-farvemodeller
Gråtoner
Farverum og -skalaer
Anvendelse af farver på illustrationer er en almindelig opgave i Adobe Illustrator og kræver en vis viden om farvemodeller og farvetilstande. Når
der anvendes farver på illustrationer, skal du være opmærksom på det endelige medie, som illustrationen skal udgives på, så du kan bruge den
korrekte farvemodel og de korrekte farvedefinitioner. Det er nemt at eksperimentere med og anvende farver med det omfattende panel
Farveprøver, panelet Farveguide og dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration i Illustrator.
Farvemodeller beskriver de farver, vi ser og arbejder med i digital grafik. Hver farvemodel, f.eks. RGB, CMYK eller HSB, repræsenterer forskellige
metoder til at beskrive og klassificere farver. Farvemodeller bruger numeriske værdier til at repræsentere farverne i det synlige farvespektrum. Et
farverum er en speciel udgave af en farvemodel med en bestemt farveskala (farveinterval). Der er f.eks. et antal farverum i RGB-farvemodellen:
Adobe® RGB, sRGB og Apple® RGB. Alle disse tre farverum definerer farver med de samme tre farvekoordinater (R, G og B), men deres
farveskalaer er forskellige.

Til toppen

Om farver i digitalgrafik

Vi bruger farvemodeller til at beskrive de farver, vi ser og arbejder med i digitalgrafik. Hver farvemodel, f.eks. RGB, CMYK eller HSB,
repræsenterer forskellige metoder til at beskrive og klassificere farver. Farvemodeller bruger numeriske værdier til at repræsentere farverne i det
synlige farvespektrum. Et farverum er en speciel udgave af en farvemodel med en bestemt farveskala (farveinterval). Der er f.eks. et antal
farverum i RGB-farvemodellen: Adobe® RGB, sRGB og Apple® RGB. Alle disse tre farverum definerer farver med de samme tre farvekoordinater
(R, G og B), men deres farveskalaer er forskellige.
Når du arbejder med farverne i et billede, justerer du i virkeligheden numeriske værdier i filen. Det er let at tænke på et tal som en farve, men
disse numeriske værdier er ikke absolutte farver i sig selv – de har kun betydning som farver i farverummet for den enhed, der gengiver farverne.
Da hver enhed har sit eget farverum, kan den kun gengive farver inden for sin egen farveskala. Når et billede flyttes fra en enhed til en anden, kan
farverne i billedet blive ændret, fordi hver enhed fortolker RGB- eller CMYK-værdierne i forhold til sit eget farverum. Det er f.eks. ikke muligt at få
alle farverne, der vises på en skærm, gengivet med nøjagtig samme farve på en udskrift fra en skrivebordsprinter. Printere arbejder med CMYKfarverum, og skærme arbejder med RGB-farverum. Deres farveskalaer er forskellige. Nogle farver, der gengives med trykfarver på papir, kan ikke
vises på en skærm, og nogle farver, der kan vises på en skærm, kan ikke gengives med trykfarver på papir.
Det er som sagt ikke muligt at tilpasse alle farver fuldstændigt på forskellige enheder, men du kan bruge farvestyring til at sikre, at de fleste farver
er ens eller tilstrækkelig ens til, at de opleves som ens.

Til toppen

RGB-, CMYK-, HSB- og Lab-farvemodeller
RGB

En stor procent af det synlige spektrum kan gengives ved at blande rødt, grønt og blåt (RGB) lys i forskellige forhold og intensiteter. De steder,
hvor farverne overlapper, kan de give cyan, magenta, gul og hvid.
RGB-farver kaldes additive farver, fordi hvid oprettes ved at blande R, G og B sammen – dvs. alt lys reflekteres tilbage til øjet. Additive farver
bruges til belysning, tv og computerskærme. En skærm skaber f.eks. farve ved at udsende lys gennem røde, grønne og blå fosforpunkter.
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Additive farver (RGB)
R. Rød G. Grøn B. Blå
Du kan arbejde med farveværdier med RGB-farvetilstanden, som er baseret på RGB-farvemodellen. I RGB-tilstand kan hver RGB-komponent
bruge en værdi, som ligger mellem 0 (sort) og 255 (hvid). En klar rød farve kan f.eks. have en R-værdi på 246, en G-værdi på 20 og en B-værdi
på 50. Når alle tre komponenters værdier er ens, er resultatet en grå nuance. Når værdien for alle komponenter er 255, er resultatet helt hvid, og
når værdien er 0, er resultatet helt sort.
Illustrator indeholder desuden en modificeret RGB-farvetilstand, der kaldes Websikker RGB. Den indeholder kun de RGB-farver, der egner sig til
brug på internettet.

CMYK
I modsætning til RGB-modellen, der er afhængig af en lyskilde for at kunne danne farve, er CMYK-modellen baseret på den lysabsorberende
egenskab i trykfarve, der udskrives på papir. Når hvidt lys rammer gennemskinnelig trykfarver, absorberes en del af spektrummet. Farve, der ikke
absorberes, reflekteres tilbage til øjet.
Hvis du blander ren cyan (C), magenta (M) og gule (Y) pigmenter, er resultatet sort, idet alle farver absorberes eller trækkes ud. Derfor kaldes
disse farver subtraktive farver. Sort (K) trykfarve tilsættes for at opnå en bedre skyggetæthed (bogstavet K anvendes for sort, fordi sort er
"nøglefarven" til registreringen af andre farver, og fordi bogstavet B også står for blå). Denne kombination af trykfarver for at frembringe farve
kaldes firefarvet procestryk.

Subtraktive farver (CMYK)
C. Cyan M. Magenta Y. Gul K. Sort
Du kan arbejde med farveværdier med CMYK-farvetilstanden, som er baseret på CMYK-farvemodellen. I CMYK-tilstand kan hver CMYKprocestrykfarve bruge en værdi, der ligger fra 0 til 100%. De lyseste farver tildeles små procentværdier af procestrykfarver, de mørkere farver
højere procentværdier. En klar rød kan f.eks. indeholde 2 % cyan, 93 % magenta, 90 % gul og 0 % sort. I CMYK-objekter er lave
trykfarveprocenter tættere på hvid og høje trykfarveprocenter tættere på sort.
Brug CMYK, når du forbereder et dokument til udskrivning med procesfarver.

HSB
HSB-modellen er baseret på menneskets opfattelse af farver og beskriver tre grundlæggende farveegenskaber:
Nuance Farve, der reflekteres fra eller sendes igennem et objekt. Den måles som en placering på standardfarvehjulet udtrykt som en grad mellem
0° og 360°. Farvetonen identificeres normalt ved navnet på farven, f.eks. rød, orange eller grøn.
Mætning Farvens styrke eller renhed (undertiden kaldet kroma.) Farvemætningen repræsenterer mængden af gråt i forhold til farvetonen målt
som en procent fra 0 % (grå) til 100 % (fuldt mættet). På standardfarvehjulet øges mætningen fra midten ud mod kanten.
Lysstyrke Relativ lyshed eller mørkhed, normalt målt som en procent fra 0 % (sort) til 100 % (hvid).

HSB-farvemodel
H. Nuance S. Mætning B. Lysstyrke
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Lab
CIE Lab-farvemodellen er baseret på menneskets opfattelse af farver. Den er en af de farvemodeller, der er udarbejdet af CIE (Commission
Internationale d'Eclairage), en international organisation, der arbejder med at definere standarder for alle forhold omkring lys og belysning.
De numeriske værdier i Lab beskriver alle de farver, en person med normalt syn kan se. Da Lab-farvemodellen beskriver, hvordan farverne ser ud,
i stedet for hvor meget af et bestemt farvestof der skal bruge til en enhed (f.eks. en skærm, en skrivebordsprinter eller et digitalkamera) for at
frembringe en bestemt farve, anses den for at være en enhedsuafhængig farvemodel. Farvestyringssystemer bruger Lab som farvereference til at
transformere en farve fra et farverum til et andet på en konsekvent måde.
I Illustrator kan du bruge Lab-modellen til at oprette, vise og udskrive staffagefarveprøver. Men du kan ikke oprette dokumenter i Lab-tilstanden.

Til toppen

Gråtoner

Gråtoner bruger sorte farvetoner til at repræsentere et objekt. Alle gråtoneobjekter har en lysstyrkeværdi fra 0 % (hvid) til 100 % (sort). Billeder,
der fremstilles ved hjælp af sort-hvid- eller gråtonescannere, vises typisk i Gråtone.
Med Gråtone kan du konvertere farveillustrationer til sort-hvide illustrationer af meget høj kvalitet. I dette tilfælde kasserer Adobe Illustrator alle
farveoplysninger i de oprindelige illustrationer, og de konverterede objekters gråtoneniveauer (nuancer) repræsenterer de oprindelige objekters
luminans.
Når du konverterer gråtoneobjekter til RGB, tildeles farveværdierne for hvert objekt det pågældende objekts tidligere gråtoneværdi. Du kan også
konvertere et gråtoneobjekt til et CMYK-objekt.

Til toppen

Farverum og -skalaer

Et farverum er et farveinterval i det synlige spektrum. Et farverum kan også være en speciel udgave af en farvemodel. Adobe RGB, Apple RGB og
sRGB er eksempler på forskellige farverum baseret på samme farvemodel.

Farveskalaer for forskellige farverum
A. Visuel farveskala B. RGB-farverum C. CMYK-farverum
Det farveinterval, et farverum omfatter, kaldes en farveskala. De forskellige enheder (computerskærm, scanner, skrivebordsprinter, trykpresse,
digitalkamera) i arbejdsforløbet arbejder med forskellige arbejdsrum og forskellige farveskalaer. Nogle farver, der ligger inden for
computerskærmens farveskala, ligger ikke inden for en inkjetprinters farveskala, og omvendt. Når en farve ikke kan gengives på en bestemt
enhed, anses den for at ligge uden for den pågældende enheds farverum. Farven ligger med andre ord uden for farveskalaen.
Flere hjælpeemner
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Vælge farver
Om valg af farver
Oversigt over Farvevælger
Vælge farver ved hjælp af farvevælgeren
Oversigt over panelet Farve
Vælge farver med panelet Farve

Til toppen

Om valg af farver

Du kan vælge farver til illustrationer fra en lang række værktøjer, paneler og dialogbokse i Illustrator. Hvordan du vælger farver, afhænger af
kravene til illustrationen. Hvis du f.eks. vil bruge bestemte firmagodkendte farver, er det en god ide at vælge farver fra det firmagodkendte
farveprøvebibliotek. Hvis farverne skal stemme overens med farver i andre illustrationer, kan du bruge pipetten eller farvevælgeren og angive
nøjagtige farveværdier.
Du kan bruge følgende funktioner til at vælge farver:
Farveprøvepanel og farveprøvebibliotekspaneler angiver enkelte farver og farvegrupper. Du kan vælge mellem eksisterende farveprøver og
biblioteker eller oprette dine egne. Du kan også importere biblioteker.
Farvevælger indeholder et farvespektrum, som du visuelt kan vælge farver fra, tekstbokse med farveværdier til manuelt at definere farver og
farveprøver.
Værktøjet Pipette indsamler prøver på farver fra illustrationer, når du klikker.
Panelet Farve indeholder et farvespektrum, skydekontroller til farveværdier (f.eks. en cyan skydekontrol) og tekstbokse til farveværdier. Du kan
angive fyld- og stregfarver fra panelet Farve. I menuen i panelet Farve kan du oprette inverterede og komplementære farver til den aktuelle fyldeller stregfarve og oprette en farveprøve ud fra den valgte farve.
Panelet Farveguide indeholder flere regler for harmoni at vælge mellem for at oprette farvegrupper med en grundfarve, som du vælger. Du kan
oprette variationer af farver med toner og skygger, varme og kolde farver eller levende og dæmpede farver. Fra dette panel kan du åbne en
farvegruppe i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration.
Dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration en del af denne dialogboks indeholder værktøjer til nøjagtig definering eller justering af
farverne i en farvegruppe eller illustrationer. I den anden del kan du ændre farverne på illustrationer ved hjælp af farverne fra en farvegruppe eller
reducere eller konvertere dine farver til output.
Kommandoen Tilføj markerede farver eller knappen Ny farvegruppe Opret en farvegruppe med farverne i en markeret illustration. Både denne
kommando og knap findes i panelet Farveprøver.
Til toppen

Oversigt over Farvevælger

Med farvevælgeren kan du vælge fyld- eller stregfarve til et objekt ved at vælge fra et farvefelt og farvespektrum, ved at definere farver numerisk
eller ved at klikke på en farveprøve.
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Farvevælger
A. Farvefelt B. HSB-farveværdier C. Nyt farverektangel D. Oprindeligt farverektangel E. Farveskydekontrol F. Farvespektrum G. RGBfarveværdier H. Hexadecimale farveværdier I. CMYK-farveværdier

Åbne farvevælgeren
Dobbeltklik på boksen til fyld- eller stregfarve i panelet Værktøjer eller Farve.

Ændre farvespektret vist i farvevælgeren
Klik på et bogstav: H (Nuance), S (Mætning), B (Lysstyrke), R (Rød), G (Grøn) eller B (Blå).

Kun vise websikre farver
Websikre farver er de farver, der kan bruges af alle webbrowsere uanset platform.
Vælg Kun webfarver.

Vise farveprøver i stedet for farvespektret
Klik på Farveprøver. Klik på Farvemodeller for at vende tilbage til visningen af farvespektret.

Til toppen

Vælge farver ved hjælp af farvevælgeren
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
1. Klik eller træk i farvespektret. En rund markør angiver farvens position i spektret.
2. Træk trekanterne langs farveskyderen, eller klik inde i farveskyderen.
3. Angiv værdier i tekstboksene.
4. Klik på Farveprøver, vælg en farveprøve, og klik på OK.

Til toppen

Oversigt over panelet Farve

Du bruger panelet Farve (Vindue > Farve) til at anvende farve på et objekts fyld og streg samt til at redigere og blande farver. Panelet Farve kan
vise farveværdier ved hjælp af forskellige farvemodeller. Som standard er kun de mest anvendte indstillinger synlige i panelet Farve.
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Panelet Farve
A. Fyldfarve B. Stregfarve C. Panelmenu D. Boksen Ingen E. Farvespektrumbjælke F. Farveskydekontrol G. Tekstboks til en
farvekomponent

Ændre farvemodellen
Vælg Gråtoner, RGB, HSB, CMYK eller Websikker RGB i panelmenuen.

Vise alle indstillinger i panelet
Vælg Vis indstillinger i panelmenuen. Du kan også klikke på dobbelttrekanten under panelets fane for at skifte mellem visningsstørrelserne.

Til toppen

Vælge farver med panelet Farve
1. Vælg den farvetilstand, du vil bruge, i panelmenuen. Den tilstand, du vælger, påvirker kun visningen af panelet Farve og
ændrer ikke dokumentets farvetilstand.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk i eller klik på en skyder.
Hold Skift nede, og træk i en farveskyder for at flytte de andre skydere i forhold til den (gælder ikke HSB-skydere). Dette
bevarer en tilsvarende farve men med en anden tone eller intensitet.
Angiv værdier i tekstboksene.
Klik på farvespektrumlinjen nederst i panelet. Hvis du ikke vil vælge en farve, skal du klikke på boksen Ingen til venstre for
farvebjælken. Hvis du vil vælge hvid, skal du klikke på den hvide farveprøve i øverste højre hjørne på farvebjælken. Hvis
du vil vælge sort, skal du klikke på den sorte farveprøve i nederste højre hjørne på farvebjælken.
Flere hjælpeemner
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Brug og oprettelse af farveprøver
Om farveprøver
Oversigt over panelet Farveprøver
Brug af farveprøvebiblioteker
Tilføjelse af farver fra illustrationer til panelet Farveprøver
Deling af farveprøver mellem programmer
Import af farveprøver fra et andet dokument
Oprettelse af farveprøver
Styring af farveprøver

Til toppen

Om farveprøver
Farveprøver er navngivne farver, toner, forløb og mønstre. Farveprøver, der er knyttet til et dokument, vises i
panelet Farveprøver. Farveprøver kan vises enkeltvis eller i grupper.
Du kan åbne farveprøvebiblioteker fra andre Illustrator-dokumenter og forskellige farvesystemer.
Farveprøvebiblioteker vises i separate paneler og gemmes ikke sammen med dokumentet.
Panelet Farveprøver og paneler med farveprøvebiblioteker kan indeholde følgende typer farveprøver:

Procesfarver En procesfarve udskrives med en kombination af de fire standardprocestrykfarver: cyan,
magenta, gul og sort. Illustrator definerer som standard nye farveprøver som procesfarver

Globale procesfarver En global farve opdateres automatisk i hele illustrationen, når du redigerer den. Alle
staffagefarver er globale, men procesfarver kan være enten globale eller lokale. Du kan identificere globale
farveprøver med det globale farveikon (når panelet er i listevisning) eller en trekant nederst i hjørnet (når
panelet er i miniaturevisning).

Staffagefarver En staffagefarve er en forblandet trykfarve, som bruges i stedet for eller ud over CMYKprocestrykfarver. Du kan identificere staffagefarveprøver med staffagefarveikonet (når panelet er i
listevisning) eller en prik i det nederste hjørne (når panelet er i miniaturevisning)

Farveforløb Et forløb er en gradueret blanding mellem to eller flere farver eller toner af samme farve eller
forskellige farver. Forløbsfarver kan tildeles som CMYK-procesfarver, RGB-farver eller en staffagefarve.
Gennemsigtighed anvendt på forløbsstoppet bevares, når forløbet gemmes som en farveforløbsprøve.
Størrelsesforholdet og vinkelværdierne for elliptiske farveforløb (dem, der oprettes ved at justere
størrelsesforholdet eller vinklen på et radialt farveforløb) gemmes ikke.

Mønstre Mønstre er gentagne (fliseinddelte) kurver, sammensatte kurver, tekst med rene fyld eller uden fyld.

Ingen Farveprøven Ingen fjerner stregen eller fyldet fra et objekt. Du kan ikke redigere eller fjerne denne
farveprøve.

Registrering Registreringsfarveprøven er en indbygget farveprøve, der får objekter udfyldt eller optegnet
med den til at blive udskrevet på hver separation fra en PostScript-printer. Pasmærker anvender f.eks. farven
Registrering, så trykplader kan justeres præcist på en trykpresse. Du kan ikke fjerne denne farveprøve.
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Bemærk: Hvis du bruger registreringsfarven til tekst og derefter separerer filen og udskriver den, registreres
teksten muligvis ikke korrekt, og den sorte trykfarve kan fremstå mudret. Brug sort trykfarve til tekst for at
undgå dette.

Farvegrupper Farvegrupper kan indeholde proces- og staffagefarver samt globale procesfarver. De kan ikke
indeholde mønster-, forløbs- eller registreringsfarveprøver eller farveprøven Ingen. Du opretter farvegrupper
baseret på harmonier ved enten at bruge panelet Farveguide eller dialogboksen Rediger farver/Skift farve på
illustration. Hvis du vil placere eksisterende farveprøver i en farvegruppe, skal du markere farveprøverne og
i panelet Farveprøver. Du kan identificere en farvegruppe ved
klikke på ikonet Ny farvegruppe
mappeikonet .
Du kan også oprette toner i panelet Farveprøver. En tone er en global proces- eller staffagefarve med en
tilpasset intensitet. Toner af den samme farve er kædet sammen, så hvis du redigerer en toneprøves farve,
ændrer alle tilknyttede toneprøver (og objekterne malet med disse farveprøver) farve, selvom toneværdierne
er uændrede. Toner er identificeret med en procent (når panelet Farveprøver er i listevisning).

Til toppen

Oversigt over panelet Farveprøver
Du bruger panelet Farveprøver (Vindue > Farveprøver) til at styre alle dokumentfarver, forløb og mønstre. Du
kan navngive og gemme alle disse elementer til øjeblikkelig brug. Når et markeret objekts fyld og streg
indeholder en farve, et forløb, et mønster eller en tone anvendt fra panelet Farveprøver, fremhæves den
anvendte farveprøve i panelet Farveprøver.

Panelet Farveprøver i lille listevisning
A. Staffagefarve B. Global farve C. Fyld eller streg til Ingen D. Registreringsfarveprøve (trykkes på alle
plader) E. CMYK-symbol (når dokumentet er åbnet i CMYK-tilstand) F. RGB-symbol (når dokumentet er
åbnet i RGB-tilstand) G. Knappen Menuen Farveprøvebiblioteker H. Knappen Vis menu med
farveprøvetyper I. Knappen Indstillinger for farveprøve J. Knappen Ny farvegruppe K. Knappen Ny
farveprøve

Ændring af visningen af farveprøver
Vælg en visningsindstilling i menuen i panelet Farveprøver: Lille miniaturevisning,
Mellemstor miniaturevisning, Stor miniaturevisning, Lille listevisning eller Stor listevisning.

Visning af en bestemt type farveprøve og skjulning af alle andre
Klik på knappen Vis menu med farveprøvetyper
, og vælg en af følgende: Vis alle
farveprøver, Vis farveprøver, Vis forløbsprøver, Vis mønsterprøver eller Vis farvegrupper.

Markering af alle farveprøver, som ikke bruges i illustrationer
Hvis du vil begrænse dit farveprøvepanel udelukkende til de farver, som bruges i et dokument, kan du
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markere alle ubrugte farveprøver og derefter slette dem.
Vælg Vælg alle ubrugte i menuen i panelet Farveprøver.

Markering af en farvegruppe
Hvis du vil markere hele gruppen, skal du klikke på farvegruppeikonet

.

Hvis du vil markere farveprøver i gruppen, skal du klikke på de enkelte farveprøver.
Bemærk: Når du vil redigere den valgte farvegruppe, skal du kontrollere, at ingen illustrationer er markerede,
og derefter klikke på knappen Rediger farvegruppe eller dobbeltklikke på farvegruppemappen. Når du vil
redigere den valgte farvegruppe og anvende redigeringerne på de markerede illustrationer, skal du klikke på
knappen Rediger eller anvend farver eller dobbeltklikke på farvegruppemappen. Se Redigering af farver i
dialogboksen Rediger farver for yderligere oplysninger.

Valg af en farveprøve efter navn
Vælg Vis søgefelt i menuen i panelet Farveprøver. Skriv det eller de første bogstaver i
farveprøvens navn i tekstboksen Søg øverst i panelet.
Bemærk: Denne proces fungerer ikke med dobbeltbytetegn.
Du kan også bruge denne metode til at vælge en PANTONE®-farveprøve ved at indtaste
PANTONE-nummeret.

Flytning af farveprøver til en farvegruppe
1. Træk enkelte farveprøver til en mappe med farveprøver.
2. Marker de farver, der skal indsættes i en ny farvegruppe, og klik på knappen Ny
farvegruppe .

Ændring af rækkefølgen af farveprøver
Du kan ændre placeringen af både individuelle farveprøver og farveprøver i en farvegruppe.
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Sorter efter navn eller Sorter efter type i menuen i panelet Farveprøver. Disse
kommandoer kan kun bruges til individuelle farveprøver, ikke farveprøver i en
farvegruppe.
Træk en farveprøve til en ny placering.

Til toppen

Brug af farveprøvebiblioteker
Farveprøvebiblioteker er samlinger af forudindstillede farver, herunder trykfarvebiblioteker som f.eks.
PANTONE®, HKS, Trumatch, FOCOLTONE, DIC, TOYO og temabiblioteker som f.eks. camouflagefarver,
naturfarver, græske farver og juvelfarver.
Når du åbner et farveprøvebibliotek, vises det i et nyt panel (ikke i panelet Farveprøver). Du kan vælge,
sortere og få vist farveprøver i et farveprøvebibliotek på samme måde som i panelet Farveprøver. Men du
kan ikke føje farveprøver til, slette farveprøver fra eller redigere farveprøverne i panelet
Farveprøvebiblioteker.
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Hvis du vil have vist et farveprøvebibliotek, hver gang Illustrator startes, skal du vælge Permanent i
farveprøvebibliotekets panelmenu.

Åbning af et farveprøvebibliotek
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Vindue > Farveprøvebiblioteker > [biblioteksnavn].
Vælg Åbn farveprøvebibliotek > [biblioteksnavn] i menuen i panelet Farveprøver.
Klik på knappen Menuen Farveprøvebiblioteker
bibliotek på listen.

i panelet Farveprøver, og vælg et

Bemærk: PANTONE-farvebiblioteker er placeret i undermappen Farvebøger (Farveprøvebiblioteker >
Farvebøger > PANTONE...).

Oprettelse af et farveprøvebibliotek
Du opretter et farveprøvebibliotek ved at gemme det aktuelle dokument som et farveprøvebibliotek.
1. Rediger farveprøverne i panelet Farveprøver, så det kun indeholder de farveprøver, der
skal være i farveprøvebiblioteket.
2. Vælg Gem farveprøvebibliotek i menuen i panelet Farveprøver.
Hvis du vil fjerne alle farveprøver, som ikke bruges i dokumentet, skal du vælge Vælg
alle ubrugte i panelmenuen Farveprøver og derefter klikke på knappen Slet
farveprøve .

Redigering af et farveprøvebibliotek
1. Vælg Filer > Åbn, og find og åbn derefter biblioteksfilen. Filer med farveprøvebiblioteker
er som standard gemt i mappen Illustrator/Forudindstillinger/Farveprøver.
2. Rediger farverne i panelet Farveprøver, og gem ændringerne.

Flytning af farveprøver fra et farveprøvebibliotek til panelet Farveprøve
Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Træk en eller flere farveprøver fra farveprøvebibliotekspanelet til panelet Farveprøver.
Marker de farveprøver, der skal tilføjes, og vælg Føj til farveprøver i bibliotekets
panelmenu.
Anvend en farveprøve på et objekt i dokumentet. Hvis farveprøven er en global farveeller staffagefarveprøve, føjes farveprøven automatisk til panelet Farveprøver.

Til toppen

Tilføjelse af farver fra illustrationer til panelet Farveprøver
Du kan automatisk føje alle farverne i markerede illustrationer eller alle farverne i et dokument til panelet
Farveprøver. Illustrator finder de farver, som ikke allerede findes i panelet Farveprøver, konverterer
procesfarver til globale farver og føjer dem til panelet som nye farveprøver.
Når du automatisk føjer farver til panelet Farveprøver, medtages alle farver i dokumentet med undtagelse af
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følgende:

Farver i opacitetsmasker (når de ikke er i redigeringstilstand for opacitetsmasker)
Interpolerede farver i blandinger
Farver i billedpixel
Hjælpelinjefarver
Farver i objekter, som findes i sammensatte former og ikke er synlige

Hvis du ændrer et forløbsfyld, et mønsterfyld eller en symbolforekomst til en ny global farve, tilføjes farven
som en ny farveprøve, og den oprindelige farveprøve bevares.

Tilføje alle dokumentfarver
Sørg for, at intet er markeret, og vælg Tilføj brugte farver i menuen i panelet Farveprøver.

Tilføje farver fra markerede illustrationer
Marker objekterne med de farver, der skal føjes til panelet Farveprøver, og benyt en af
følgende fremgangsmåder:
Vælg Tilføj markerede farver i menuen i panelet Farveprøver.
Klik på knappen Ny farvegruppe
dialogboks, der åbnes.

i panelet Farveprøver. Angiv indstillinger i den

Farver arrangeres og gemmes ved hjælp af reglen Farvetone - frem.

Til toppen

Deling af farveprøver mellem programmer
Du kan dele de rene farveprøver, du opretter i Photoshop, Illustrator og InDesign, ved at gemme et
farveprøvebibliotek til udveksling. Farverne vises ens på tværs af apps, når blot farveindstillingerne er
synkroniserede.
Bemærk: Du kan oprette og dele farveprøver i farvegrupper med panelet Farvetemaer (tidligere kendt som
panelet Kuler). Se Panelet Farvetemaer.
1. Opret de proces- og staffagefarveprøver, du vil dele, på panelet Farveprøver, og fjern
eventuelle farveprøver, du ikke vil dele.
Bemærk: Du kan ikke dele følgende typer farveprøver mellem programmer: mønstre,
farveforløb og Registreringsfarveprøven fra Illustrator eller InDesign og
bogfarvereferencer, HSB, XYZ, duotone, skærm-RGB, opacitet, total trykfarve og webRGB-farveprøver fra Photoshop. Disse farveprøvetyper fravælges automatisk, når du
gemmer farveprøver, som skal udveksles.
2. Vælg Gem farveprøver til udveksling i menuen på panelet Farveprøver, og gem
farveprøvebibliotekerne på en let tilgængelig placering.
Bemærk: Når du indlæser et bibliotek, der indeholder farveprøver med identiske navne,
overskrives definitionerne af farveprøverne med de identiske navne. Sørg for, at navne
på farveprøver er entydige.
3. Indlæs farveprøvebiblioteket på panelet Farveprøver i Photoshop, Illustrator eller
InDesign.

Til toppen
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Import af farveprøver fra et andet dokument
Du kan importere alle farveprøver eller enkelte farveprøver fra et andet dokument.

Hvis du vil importere alle farveprøver fra et andet dokument, skal du vælge Vindue >
Farveprøvebiblioteker > Andet bibliotek eller vælge Åbn farveprøvebibliotek > Andet
bibliotek i menuen i panelet Farveprøver. Marker den fil, som du vil importere farveprøver
fra, og klik på Åbn. De importerede farveprøver vises i et farveprøvebibliotekspanel (ikke i
panelet Farveprøver).
Hvis du vil importere enkelte farveprøver fra andre dokumenter, skal du kopiere og
indsætte objekter, der bruger disse farveprøver. De importerede farveprøver vises i
panelet Farveprøver.
Bemærk: Hvis importerede farveprøver til staffagefarver eller globale procesfarver har samme navn, men
andre farveværdier, end farveprøver, der allerede findes i dokumentet, opstår der en farveprøvekonflikt. Hvis
der er konflikter i staffagefarver, bevares farveværdierne i de eksisterende farveprøver, og de importerede
farveprøver flettes automatisk med de eksisterende farveprøver. Hvis der opstår procesfarvekonflikter, vises
der en dialogboks, som kan hjælpe med at løse problemet, og farveværdierne for eksisterende farveprøver
bevares automatisk. Du kan vælge "Tilføj farveprøver" for at tilføje farveprøverne ved at føje et nummer til
farveprøvenavnene, eller du kan vælge "Flet farveprøver" for at flette farveprøverne ved hjælp af
farveværdierne fra de eksisterende farveprøver.

Til toppen

Oprettelse af farveprøver
Du kan oprette procesfarve-, staffagefarve- eller forløbsfarveprøver.

Se også
Forstå staffage- og procesfarver
Farveforløb

Oprettelse af en procesfarveprøve
1. Vælg en farve med farvevælgeren eller panelet Farve, eller marker et objekt med den
ønskede farve.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk farven fra panelet Værktøjer eller Farve til panelet Farveprøver.
Klik på knappen Ny farveprøve i panelet Farveprøver, eller vælg Ny farveprøve i
panelmenuen. Vælg Global i den dialogboks, der åbnes, hvis farveprøven skal være
en global farve. Angiv yderligere farveprøveindstillinger, og klik på OK (se
Indstillinger for farveprøve).

Oprettelse af forløbsprøver
1. Opret et forløb med panelet Forløb, eller marker et objekt med det ønskede forløb.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk forløbsfyldet fra boksen Fyld i panelet Værktøjer eller panelet Farve til panelet
Farveprøver.
Klik på menuen Forløb (ud for boksen for farveforløb) i panelet Forløb, og klik på
ikonet Gem i farveprøvebibliotek .
Klik på knappen Ny farveprøve i panelet Farveprøver, eller vælg Ny farveprøve i
menuen i panelet Farveprøver. Skriv et navn til farveprøven i den dialogboks, der
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åbnes, og klik på OK (se Indstillinger for farveprøve).

Oprettelse af staffagefarveprøver
1. Vælg en farve med farvevælgeren eller panelet Farve, eller marker et objekt med den
ønskede farve.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og træk farven fra panelet
Værktøjer eller Farve til panelet Farveprøver.
Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede i panelet Farveprøver, og klik
på knappen Ny farveprøve, eller vælg Ny farveprøve i panelmenuen. Vælg
Staffagefarve som Farvetype i den dialogboks, der åbnes. Angiv yderligere
farveprøveindstillinger, og klik på OK (se Indstillinger for farveprøve).

Oprettelse af en farveprøve fra panelet Farveguide
1. Vælg farver i menuen Regler for harmoni i panelet Farveguide.
2. Klik på knappen Gem farvegruppe på panelet Farveprøver
Farveguide.

nederst i panelet

Til toppen

Styring af farveprøver
Du kan styre farveprøverne i panelet Farveprøver ved at duplikere, gruppere, erstatte, flette eller slette dem.
Du kan også angive indstillinger for farveprøver, f.eks. farveprøvens navn, farvetype, farvetilstand eller
forhåndsvisning.

Se også
Oprettelse af en farvegruppe i dialogboksen Rediger farver

Dublering af farveprøver
1. Vælg en eller flere farveprøver, som du vil dublere.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Dubler farveprøve i menuen på panelet Farveprøver.
Træk farveprøverne til knappen Ny farveprøve i panelet Farveprøver.

Gruppering af farveprøver
Når du vil holde bestemte farver samlet i panelet Farveprøver, kan du oprette en farvegruppe. Du kan f.eks.
oprette en farvegruppe til farver, som du vælger i panelet Farveguide. Når du gemmer en farvegruppe i
dialogboksen Rediger farver, gemmes den automatisk som en farvegruppe i panelet Farveprøver. Du kan
også manuelt gruppere et sæt farveprøver med rene farver.
1. Marker en eller flere farveprøver i panelet Farveprøver.
2. Klik på knappen Ny farvegruppe, eller vælg Ny farvegruppe i panelmenuen.

Erstatning, fletning eller sletning af farveprøver
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Hvis du vil erstatte en farveprøve, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS)
nede og trække farven eller forløbet fra panelet Farve, panelet Forløb, et objekt eller
panelet Værktøjer til panelet Farveprøver, idet du fremhæver den farveprøve, du vil
erstatte.
Når du erstatter en eksisterende farve, et eksisterende forløb eller mønster i panelet
Farveprøver, indsættes den nye farve, det nye forløb eller mønster globalt i objekter i den
fil, der indeholder farveprøvefarven. Den eneste undtagelse er procesfarver, hvor
indstillingen Global ikke er valgt i dialogboksen Farveprøvevalg.
Hvis du vil flette flere farveprøver, skal du markere to eller flere farveprøver og vælge Flet
farveprøver i menuen i panelet Farveprøver. Det farveprøvenavn og den farveværdi, der
markeres først, erstatter alle andre markerede farveprøver.
Hvis du vil slette en farveprøve, skal du vælge en eller flere farveprøver. Vælg Slet
farveprøve i panelmenuen, klik på knappen Slet farveprøve, eller træk de markerede
farveprøver til knappen Slet farveprøve.
Når du sletter en staffagefarveprøve eller en global procesfarveprøve (eller et mønster
eller forløb, der indeholder en staffagefarve eller en global procesfarve), konverteres alle
de objekter, der er malet med disse farver, til den tilsvarende ikke-globale procesfarve.

Farveprøvevalg
Hvis du vil angive farveprøveindstillinger, skal du dobbeltklikke på en eksisterende farveprøve eller vælge Ny
farveprøve i panelmenuen Farveprøver.

Farveprøvenavn angiver farveprøvens navn i panelet Farveprøver.

Farvetype angiver, om farveprøven er en procesfarve eller en staffagefarve.

Global Opretter en global procesfarveprøve.

Farvetilstand angiver farvetilstanden for farveprøven.
Når du har valgt den ønskede farvetilstand, kan du bruge skydeknapperne til at justere farven. Hvis du
vælger en farve, der ikke er websikker, vises en advarselskube . Klik på kuben for at ændre til den
nærmeste websikre farve (der vises til højre for kuben). Hvis du vælger en farve uden for farveskalaen, vises
en advarselstrekant . Klik på trekanten for at ændre til den nærmeste CMYK-ækvivalent (der vises til højre
for trekanten).

Eksempel viser farvejusteringer af alle objekter, hvor farveprøven anvendes.

Se også
Om farver
Valg af farver
Farvegrupper (harmonier)
Farvejustering
Videoselvstudium - Gem og indlæs farveprøver

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
Juridiske meddelelser | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online
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Farvegrupper (harmonier)
Om farvegrupper
Oversigt over panelet Farveguide
Oversigt over dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration
Oprette farvegrupper
Redigere farver i dialogboksen Rediger farver
Tildele illustrationer farver
Reducere farver i illustrationer

Til toppen

Om farvegrupper

En farvegruppe er et organiseringsværktøj, som du kan bruge til at gruppere relaterede farveprøver i panelet Farveprøver. En farvegruppe kan
desuden være en beholder til farveharmonier, som du opretter i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration eller panelet Farveguide.
Farvegrupper kan kun indeholde rene farver, som omfatter staffage- og procesfarver eller globale farver. Forløb og mønstre kan ikke grupperes.
Du kan bruge panelet Farveguide eller dialogboksen Rediger farver/Skift farve til at oprette harmonerende farvegrupper. Med begge funktioner kan
du vælge en harmoniregel til øjeblikkeligt at oprette et farveskema baseret på en vilkårlig farve. Vælg f.eks. harmonireglen Monokromatisk for at
oprette en farvegruppe, som indeholder det samme nuanceniveau, men med forskellige mætningsniveauer. Eller vælg harmonireglen Stor kontrast
eller Pentagram for at oprette en farvegruppe med kontrastfarver, der giver større gennemslagskraft.
Du kan få inspiration, dele farveharmonier eller oprette farvegrupper uden for Illustrator ved at vælge Vindue > Udvidelser > Kuler og klikke dig
igennem de forskellige farveharmonier.
Se Kuler-webstedet på http://kuler.adobe.com/ for yderligere oplysninger.

Til toppen

Oversigt over panelet Farveguide

Brug panelet Farveguide som et redskab til at få farveinspiration, mens du opretter illustrationer. Panelet Farveguide foreslår harmonerende farver
baseret på den aktuelle farve i panelet Værktøjer. Du kan bruge disse farver til at farvelægge illustrationer, eller du kan redigere dem i
dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration eller gemme dem som farveprøver eller grupper af farveprøver i panelet Farveprøver.
Du kan bearbejde de farver, som panelet Farveguide opretter, på flere forskellige måder, herunder ændre harmonireglen eller justere
variationstypen (f.eks. toner og skygger eller livlig og afdæmpet) og antallet af variationsfarver, der vises.
Vigtigt! Hvis du har markeret en illustration, ændres farven på illustrationen, hvis du klikker på en farvevariation, lige som når du klikker på en
farveprøve i panelet Farveprøver.
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A. Menuen Regler for harmoni og aktive farvegrupper B. Indstil
som grundfarve C. Aktive farver D. Farvevariationer E. Begræns farver til bestemt farveprøvebibliotek F. Rediger farver eller Rediger eller
anvend farver, afhængigt af det valgte (åbner farverne i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration) G. Gem gruppe i panelet
Farveprøver
Bemærk! Når du vil redigere den valgte farvegruppe, skal du kontrollere, at ingen illustrationer er markeret, og derefter klikke på knappen Rediger
farver . Når du vil redigere den valgte farvegruppe og anvende redigeringerne på de markerede illustrationer, skal du klikke på knappen Rediger
eller anvend farver . Se Redigere farver i dialogboksen Rediger farver for yderligere oplysninger.
Du kan se en engelsk video om brug af farveguiden til at finde og oprette farveløsninger på www.adobe.com/go/vid0058_dk.

Angive, hvilken type farvevariationer der skal vises i panelet
Vælg en af følgende variationer i menuen i panelet Farveguide:
Vis toner/nuancer føjer sort til variationer til venstre og hvid til variationer til højre
Vis varm/kold føjer rød til variationer til venstre og blå til variationer til højre
Vis livlig/afdæmpet formindsker mætningen mod grå i variationer til venstre og forøger mætningen mod grå i variationer til højre
Bemærk! Hvis du bruger staffagefarver, skal du kun bruge variationen Toner/nuancer og vælge farver fra tonesiden (højre) i variationsgitteret. Alle
andre variationer medfører, at staffagefarver konverteres til procesfarver.

Angive antallet og området af farvevariationer som vises i panelet
1. Vælg Indstillinger for farveguide i menuen i panelet Farveguide.
2. Angiv antallet af farver, der skal vises til venstre og højre for hver farve i den oprettede farvegruppe. Vælg f.eks. 6, hvis du vil
se seks nuancer, der er mørkere og lysere af hver farve.
De oprindelige farver vises altid ned langs midten af panelet med en trekant lige over, og variationerne af disse farver vises til
venstre og højre for dem.
3. Træk skyderen Område til venstre for at formindske variationsområdet eller til højre for at forøge området.
Hvis du formindsker området, oprettes der farver, som ligner de oprindelige mere.
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Juster området af farvevariationer

Oversigt over dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration

Til toppen

Navnet på denne dialogboks ændres afhængigt af konteksten:
i kontrolpanelet, panelet Farveprøver eller panelet
Når du har markeret illustrationer, og du åbner dialogboksen ved at klikke på ikonet
Farveguide, eller når du vælger Rediger > Rediger farver > Skift farve på illustration, åbnes dialogboksen som dialogboksen Skift farve på
illustration, og du får adgang til fanen Tildel og fanen Rediger.
Når du ikke har markeret illustrationer, og du åbner dialogboksen ved at klikke på ikonet
i kontrolpanelet, panelet Farveprøver eller panelet
Farveguide, åbnes dialogboksen som dialogboksen Rediger farver, og du har kun adgang til fanen Rediger.
Uanset hvilket navn der vises øverst i dialogboksen, vises farvegrupperne til det aktuelle dokument altid i højre side af den sammen med to
standardfarvegrupper: Trykfarve og Gråtoner. Du kan altid vælge og bruge disse farvegrupper.

Opret eller rediger farvegrupper, og tildel farver med dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration.
A. Opret og rediger en farvegruppe under fanen Rediger B. Tildel farver under fanen Tildel C. Vælg en farvegruppe på listen Farvegrupper
Med indstillingen Skift farve på illustration nederst i dialogboksen kan du få vist eksempler på farver i den markerede illustration, og den angiver,
om der er skiftet farve på illustrationen, når du lukker dialogboksen.
Hovedområderne i dialogboksen er:
Rediger Brug fanen Rediger til at oprette nye farvegrupper eller redigere eksisterende farvegrupper. Brug menuen Regler for harmoni og
farvehjulet til at eksperimentere med farveharmonier. Farvehjulet viser, hvordan farver i en harmoni er forbundet, mens farvebjælkerne giver
mulighed for at få vist og ændre de enkelte farveværdier. Du kan derudover justere lysstyrke, tilføje og fjerne farver, gemme farvegrupper og få vist
farveeksempler på markerede illustrationer.
Tildel Brug fanen Tildel til at få vist og styre, hvordan farver fra en farvegruppe erstatter oprindelige farver i illustrationen. Du kan kun tildele farver,
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hvis der er markeret illustrationer i dokumentet. Du kan angive, hvilke nye farver der skal erstatte aktuelle farver, om staffagefarver bevares, og
hvordan farver erstattes (du kan f.eks. erstatte farver fuldstændigt eller erstatte nuance og samtidig bevare lysstyrke). Brug Tildel til at styre,
hvordan farver i illustrationer ændres med den aktuelle farvegruppe, eller til at reducere antallet af farver i den aktuelle illustration.
Farvegrupper Viser alle gemte farvegrupper til det åbne dokument (de samme farvegrupper vises i panelet Farveprøver). I dialogboksen kan du
redigere, slette og oprette nye farvegrupper med listen Farvegrupper. Alle ændringer afspejles i panelet Farveprøver. Den markerede farvegruppe
angiver, hvilken farvegruppe der redigeres. Du kan markere en vilkårlig farvegruppe og redigere den eller bruge den til at ændre markerede
illustrationers farver. Hvis du gemmer en farvegruppe, føjes gruppen til denne liste.
Du kan se en video om at oprette, redigere og eksperimentere med farvegrupper i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration på
www.adobe.com/go/lrvid4019_ai_dk. Du kan se en video om at integrere farveharmonier med Smart Objects i Photoshop og InDesign på
www.adobe.com/go/vid0191_dk. Du kan se et eksempel på ændring af en livlig farveillustration til en gråtoneillustration på
www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_dk.

Åbn dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration
Åbn dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration på et af følgende steder:
Kommandoen Rediger > Rediger farver > Skift farve på illustration eller Skift farver med forudindstillinger brug disse kommandoer, når du
vil redigere farver i markerede illustrationer.
Knappen Skift farve på illustration
i Kontrolpanel brug denne knap, når du vil redigere farverne i den markerede illustration med
dialogboksen Skift farve på illustration. Knappen er tilgængelig, når den markerede illustration indeholder to eller flere farver.
Bemærk! Redigering af farver er praktisk, hvis du globalt vil justere farver i en illustration, og globale farver ikke blev anvendt ved oprettelsen af
illustrationen.
Knappen Rediger farver eller Rediger eller anvend farver
i panelet Farveguide klik på denne knap, når du vil redigere farverne i panelet
Farveguide eller redigere og derefter anvende farverne i panelet Farveguide på markeret grafik.
Knappen Rediger farvegruppe eller Rediger eller anvend farvegruppe
i panelet Farveprøver klik på denne knap, når du vil redigere
farverne i den valgte farvegruppe, eller når du vil redigere farver og anvende dem på den markerede illustration. Du kan også dobbeltklikke på en
farvegruppe i panelet Farveprøver for at åbne dialogboksen.

Arbejde med listen Farvegruppe
Hvis du vil vise eller skjule listen Farvegruppe, skal du klikke på ikonet Skjul farvegruppelager
Rediger farver/Skift farve på illustration. Klik på ikonet igen for at åbne listen igen.

til højre i dialogboksen

Hvis du vil føje en ny farvegruppe til denne liste, skal du oprette eller redigere en farvegruppe og derefter klikke på Ny
farvegruppe
. Der vises en ny farvegruppe på listen.
Hvis du vil redigere en farvegruppe, skal du markere den på listen. Foretag ændringer af farvegruppen med fanen Rediger, og
klik derefter på Gem ændringer af farvegruppe .
Hvis du vil slette en farvegruppe, skal du markere den og klikke på Slet farvegruppe

.
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Oprette farvegrupper

Du kan oprette farvegrupper ved at bruge panelet Farveguide eller dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration. Du kan også oprette og
dele farvegrupper på webstedet Adobe Kuler (www.Kuler.adobe.com).
Du kan se en video om brug af farveguiden til at finde og oprette farveløsninger på www.adobe.com/go/vid0058_dk. Du kan se en video om at
oprette, redigere og eksperimentere med farvegrupper i Dynamisk farve på www.adobe.com/go/lrvid4019_ai_dk.

Oprette en farvegruppe i panelet Farveguide
Sørg for, at der ikke er markeret nogen illustration, når du indstiller grundfarven. Ellers ændres illustrationens farve til grundfarven.
1. Åbn panelet Farveguide, og benyt en af følgende fremgangsmåder for at indstille grundfarven til farveharmonien:
Klik på en farveprøve i panelet Farveprøver.
Klik på en farve i panelet Farve. (Du kan trække panelet Farve ud, så det kan bruges sammen med panelet Farveguide).
Dobbeltklik på Fyldfarve i panelet Værktøjer, og vælg en farve i farvevælgeren.
Klik med pipetten på illustrationen med den ønskede farve.
Marker en illustration, der indeholder den ønskede farve, og klik derefter på ikonet Indstil grundfarve til aktuel farve
Klik på en farvevariation i panelet Farveguide, og klik derefter på ikonet Indstil grundfarve til aktuel farve

.

.

2. Vælg en regel i menuen Regler for harmoni.
Bemærk! Hvis du vil begrænse farver til et farveprøvebibliotek, skal du klikke på knappen Begrænser farvegruppen til farverne
i et farveprøvebibliotek
og vælge et bibliotek på listen.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at gemme farvegruppen eller en enkelt farve i panelet Farveprøver:
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Hvis du vil gemme den aktuelle farvegruppe i panelet Farveguide, skal du klikke på knappen Arkiver farvegruppe på
panelet Farveprøver
.
Hvis du vil gemme en eller flere farvevariationer som enkelte farveprøver, skal du trække farverne fra panelet Farveguide
til panelet Farveprøver.
Hvis du vil gemme flere farvevariationer som en gruppe, skal du markere dem i panelet Farveguide og klikke på knappen
Arkiver farvegruppe på panelet Farveprøver
.
Hvis du vil navngive den nye gruppe, skal du markere gruppen i panelet Farveprøver og vælge Indstillinger for farvegruppe i
panelmenuen.
Bemærk! Når du vil overføre farveprøven fra din farvegruppe til webstedet Kuler, skal du markere den og vælge Vindue >
Udvidelser > Kuler. Klik på ikonet Overfør
i dialogboksen Kuler. Du skal registrere dig hos Kuler, før du kan overføre
farveprøver.
4. Når du vil bruge farver til dine illustrationer fra farvegruppen, skal du markere illustrationen og klikke på den ønskede farve i
panelet Farveguide.
Bemærk! Når du vil farvelægge alle objekter i et grupperet objekt, skal du markere objektet, vælge Rediger > Skift farve og
angive indstillinger i dialogboksen Skift farve på illustration. Se Tildele illustrationer farver.

Oprette en farvegruppe i dialogboksen Rediger farver
Du kan oprette en farvegruppe i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration ved at vælge en grundfarve og en harmoniregel.
Harmonireglen bruger grundfarven som grundlag for at generere farverne i farvegruppen. Hvis du f.eks. vælger en blå grundfarve og
harmonireglen Komplementær, oprettes der en farvegruppe med grundfarven blå og dens komplementærfarve rød.
Når du arbejder med farverne på farvehjulet, fortsætter den valgte harmoniregel med at styre de farver, der oprettes til gruppen. Hvis du vil bryde
harmonireglen og redigere farverne frit, skal du klikke på knappen Bryd kæde

.

1. Åbn dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration, og vælg evt. en farveharmoni i menuen Regler for harmoni.
Bemærk! Hvis du vil begrænse farver til et farveprøvebibliotek, skal du klikke på knappen Begrænser farvegruppen til farverne
i et farveprøvebibliotek
og vælge et bibliotek på listen.
2. Hvis farvebjælkerne vises, skal du klikke på et farvehjulsikon for at åbne farvehjulet i stedet.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at indstille grundfarven:
Træk grundfarvemærket (det største farvemærke med dobbeltring) rundt om hjulet for at indstille den ønskede grundfarve.
Juster farveskydekontrollerne nederst i dialogboksen.
4. Vælg en ny harmoniregel, eller flyt farvemærkerne som ønsket.
5. Klik på Skift farve på illustration for at få vist de nye farver på den markerede illustration.
Bemærk! Med Skift farve på illustration ændres farverne på den markerede illustration, når du klikker på OK for at lukke
dialogboksen. Hvis du ikke vil ændre farverne på den markerede illustration, skal du fjerne markeringen af denne indstilling,
inden der klikkes på OK.
6. Skriv et navn i boksen Navn til højre for menuen Regler for harmoni, og klik på Ny farvegruppe
Bemærk! Hvis du ikke kan se ikonet Ny farvegruppe, skal du klikke på ikonet Vis farvegruppelager

.
.

7. Hvis du vil gemme den nye farvegruppe i panelet Farveprøver, skal du klikke på OK og lukke dialogboksen Rediger
farver/Skift farve på illustration.
Bemærk! Du kan også oprette en farvegruppe ved at bruge farveguiden (Se Oprette en farvegruppe i panelet Farveguide).
Til toppen

Redigere farver i dialogboksen Rediger farver

Det er praktisk at redigere farver i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration, hvis du vil justere farverne i markerede illustrationer
globalt. Det er især nyttigt, når der oprindeligt ikke blev anvendt globale farver ved oprettelsen af illustrationen. Du kan redigere farver og
farvegrupper i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration og anvende redigeringerne på markerede illustrationer eller gemme de
redigerede farver til senere brug.
Ved redigering af farver bruger du det kontinuerlige farvehjul, det segmenterede farvehjul eller farvebjælkerne.
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Redigering af farver ved at flytte farvemærkerne på det kontinuerlige farvehjul
Kontinuerligt farvehjul
viser nuance, mætning og lysstyrke i en jævn kontinuerlig cirkel. Hver farve i den aktuelle farvegruppe tegnes på hjulet
i en cirkel. Med dette hjul kan du vælge mellem adskillige farver med stor præcision, men det kan være vanskeligt at se de enkelte farver, fordi
hver pixel har en anden farve.
Segmenteret farvehjul
viser farver som et sæt segmenterede farveprøver. Med dette hjul er det nemt at se de enkelte farver, men der kan
ikke vælges så mange farver som på det kontinuerlige hjul.
Farvebjælker
viser kun farver fra farvegruppen. De vises som rene farvebjælker, der kan markeres og redigeres enkeltvis. Du kan
omorganisere farver i denne visning ved at trække og slippe farvebjælker mod venstre eller højre. Du kan højreklikke på en farve og vælge at
fjerne den, vælge den som grundfarve, ændre dens skygge eller ændre den med farvevælgeren.
Du kan se en video om at oprette, redigere og eksperimentere med farvegrupper på www.adobe.com/go/lrvid4019_ai_dk. Du kan se et eksempel
på ændring af en livlig farveillustration til en gråtoneillustration på www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_dk.
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A. Grundfarve som den vises i menuen Regler for harmoni B.
Grundfarve som den vises på farvehjul C. Visningsindstillinger for farver D. Farve på markeret farvemærke eller farvebjælke E. Vis mætning
og nuance på hjul F. Værktøjer til at tilføje og fjerne farvemærker G. Ophæv sammenkædning af farver i harmoni

Gemme ændringer af en farvegruppe
Før du begynder at redigere dine farvegrupper, skal du sikre dig, at du ved, hvordan du gemmer dine ændringer korrekt, så du ikke utilsigtet
overskriver din foretrukne farvegruppe! Du har to muligheder for at gemme dine ændringer: Du kan overskrive den oprindelige farvegruppe med
den redigerede farvegruppe, eller du kan oprette en ny farvegruppe med ændringerne og bevare den oprindelige intakt.
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil bevare den oprindelige farvegruppe uændret og gemme ændringerne som en ny farvegruppe, skal du klikke på Ny
farvegruppe
øverst i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration.
Hvis du vil gemme ændringerne af din oprindelige farvegruppe (og derved overskrive den oprindelige farvegruppe), skal du
klikke på Gem ændringer af farvegruppe .

Redigere en farvegruppe med et farvehjul
1. Marker om nødvendigt den ønskede farvegruppe i lagerområdet Farvegrupper i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på
illustration.
2. Hvis du har markeret et objekt på tegnebrættet, kan du klikke på Skift farve på illustration for at få vist farverne i illustrationen.
Hvis du ikke vil ændre illustrationens farver, skal du fjerne markeringen af Skift farver på illustration, inden dialogboksen
lukkes, eller klikke på Annuller for at lukke den.
Bemærk! Hvis du vil redigere farverne i den markerede illustration, skal du klikke på Hent farver fra markeret illustration

.

3. Hvis du vil begrænse farver til et farveprøvebibliotek, skal du klikke på knappen Begrænser farvegruppen til farverne i et
farveprøvebibliotek
og vælge et bibliotek på listen.
4. Hvis du vil ændre grundfarven til en anden farve i den aktuelle gruppe, skal du højreklikke på farven i et farvehjul eller på
farvebjælker og vælge Indstil som grundfarve. Du kan også klikke på en farve i boksen Aktive farver og derefter klikke på
Indstil aktuel farve til grundfarve

til venstre for boksen Aktive farver.

5. Træk et mærke på hjulet for at ændre dets farve. Hvis harmonien er sammenkædet, flyttes alle farverne i henhold til reglen,
når du trækker. Hvis harmonien ikke er sammenkædet, flyttes kun mærket, når du trækker.
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Du kan gøre følgende ved redigering:
a. Hvis du vil ændre nuance, skal du flytte mærket rundt om hjulet. Hvis du vil ændre mætning eller lysstyrke, skal du flytte
den indad eller udad på hjulet.
b. Hvis du vil tilføje en farve, skal du højreklikke på det sted i farvehjulet, hvor du vil tilføje farven, og vælge Tilføj ny farve.
c. Hvis du vil fjerne en farve, skal du højreklikke på farvemærket (eller linjen for farvemærket) i farvehjulet og vælge Fjern
farve.
d. Hvis du vil ændre en farve med farvevælgeren, skal du højreklikke på farven og vælge Farvevælger.
e. Hvis du vil begrænse mærket, så det kun flyttes i én retning, skal du holde Skift nede, mens du trækker.
f. Hvis du vil have vist farvetone og mætning på hjulet i stedet for farvetone og lysstyrke, skal du klikke på knappen Vis
farvemætning og farvetone på hjulet , der er placeret direkte under hjulet, for at skifte mellem de to visninger.
g. Hvis du vil ændre farveværdierne manuelt, skal du klikke på farvemærket eller klikke på farven i boksen Aktive farver.
Rediger farveværdierne med skydekontrollerne eller tekstboksene under farvehjulet.
h. Hvis du vil ændre en farves mætning og lysstyrke på hjulet, skal du højreklikke på et farvemærke og vælge Marker
skygge. Klik derefter på den ønskede farve i den boks, der åbnes.
6. Gem dine ændringer ved at klikke på Ny farvegruppe
, så den oprindelige farvegruppe bevares uændret, og ændringerne
gemmes som en ny farvegruppe. Du kan også klikke på Gem ændringer af farvegruppe
for at overskrive den oprindelige
farvegruppe med ændringerne.
Bemærk! Hvis du vil sikre, at farverne ligger inden for farveskalaen eller er websikre, skal du markere hvert farvemærke og klikke på knappen
Uden for farveskala
eller Uden for webstandard .

Ændre placeringen af farver i en farvegruppe
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk en farve mod venstre eller højre i menuen Aktive farver.
Træk en farvesøjle mod venstre eller højre i visningen Farvesøjler.

Redigere en enkelt farve i en farvegruppe
Når du bruger en harmoniregel til at oprette en farvegruppe, er farverne som standard kædet sammen. Når en farvegruppe er sammenkædet,
ændres de andre farver i henhold til harmonireglen, hvis én farve redigeres. Hvis du vil redigere én farve uden at ændre de andre, skal du ophæve
sammenkædningen af farvemærkerne og harmonireglen.
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A. Farvehjulvisning af sammenkædede farver B.
Farvehjulvisning af ikke-sammenkædede farver C. Farvebjælkevisning af sammenkædede farver D. Farvebjælkevisning af ikkesammenkædede farver E. Farver sammenkædet, klik for at ophæve sammenkædning F. Sammenkædning af farver ophævet, klik for at
sammenkæde
1. Marker den farvegruppe, der skal redigeres, i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration, og klik på Rediger.
2. Klik på ikonet Ophæv sammenkædning af farver i harmoni

.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i farvehjulet eller farvesøjlevisningen:
Træk det farvemærke, der skal redigeres, for at indstille en ny farve.
Klik på den farvebjælke eller det farvemærke, du vil ændre, og rediger farveværdierne manuelt.
Dobbeltklik (eller højreklik) på farvebjælken eller farvemærket, og vælg en ny farve i farvevælgeren.
Højreklik på et farvemærke eller en farvebjælke, og vælg en ny farvetone.
4. Hvis du vil kæde farverne sammen igen, så mærkerne igen flyttes i henhold til den netop definerede harmoniregel, skal du
klikke på knappen Sammenkæd farver i harmoni.

Redigere farver i en farvegruppe med farvevælgeren
Du kan bruge farvevælgeren til at ændre farver i en farvegruppe.
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration:
Dobbeltklik på et mærke på farvehjulet, eller højreklik på et mærke, og vælg Farvevælger.
Dobbeltklik på en farvebjælke.
Klik på farveprøven til venstre for farveskydekontrollerne.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at gemme ændringerne:
Hvis du vil gemme de redigerede farver som en ny gruppe, skal du skrive et nyt navn i navneboksen øverst i dialogboksen
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og derefter klikke på Ny farvegruppe

.

Hvis du vil gemme ændringerne af den oprindelige farvegruppe, skal du klikke på Gem ændringer af farvegruppe

.

Ændre farverækkefølge eller mætning og lysstyrke vilkårligt
I dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration kan du undersøge vilkårlige variationer af den aktuelle farvegruppe ved at bruge knappen
Tildel lysstyrke og farvemætning vilkårligt og knappen Rediger farverækkefølgen tilfældigt.
1. Vælg en farvegruppe i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration.
2. Klik på Rediger og derefter på Vis farvebjælker, eller klik på Tildel.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Du kan ændre rækkefølgen af den aktuelle farvegruppe ved at klikke på Rediger farverækkefølgen tilfældigt
. Brug
denne knap ved ændring af en illustrations farver for hurtigt at udforske de forskellige måder, som illustrationens farver kan
ændres på med den aktuelle farvegruppe.
Du kan vilkårligt ændre farvemætning og lysstyrke i den aktuelle farvegruppe og samtidig bevare farvetoner ved at klikke
på Vilkårlig ændring af farvemætning og lysstyrke

.

Redigere mætning, lysstyrke, temperatur eller luminans globalt
1. Klik på Rediger i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration.
2. Klik på knappen Farvetilstand

, og vælg Global justering.

3. Rediger værdierne for Mætning, Lysstyrke, Temperatur og Luminans.
Bemærk! Hvis du har begrænset farverne til et farveprøvebibliotek, begrænses justeringerne til biblioteksfarverne.

Tilføje eller fjerne farver i en farvegruppe
1. Klik på Rediger i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil føje en farve til farvegruppen, skal du højreklikke på det sted i farvehjulet, hvor du vil tilføje farven, og vælge
Tilføj ny farve. Hvis du klikker på et eksisterende farvemærkes linje, flyttes det nye mærke med dette mærke.
Hvis du vil fjerne en farve, skal du højreklikke på farvemærket eller farvebjælken og vælge Fjern farve. Du kan ikke fjerne
grundfarvens mærke.
Bemærk! I farvehjulet kan du også bruge knappen Værktøjet Tilføj farve
derefter klikke på den farve, du vil tilføje eller fjerne.

eller knappen Værktøjet Fjern farve

og

Når du vil fjerne en farve fra farvegruppen, skal du udvide farvegruppen på listen Farvegrupper, højreklikke på den
farveprøve, du vil fjerne, og vælge Fjern farve.

Slette en farvegruppe
Marker en farvegruppe på listen Farvegrupper, og klik på Slet

. Du kan også højreklikke og vælge Fjern farvegruppe.

Til toppen

Tildele illustrationer farver

Under fanen Tildel i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration kan du tildele illustrationer farver fra en farvegruppe. Du kan tildele
farver på følgende måder:
Tildel illustrationen farver ved hjælp af en farvegruppe på listen Farvegrupper.
Tildel illustrationen nye farver ved hjælp af en ny farvegruppe, som vælges i menuen Regler for harmoni.
Omfordel aktuelle farver i illustrationen. Du kan nulstille dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration, så illustrationen
vises med sine oprindelige farver, ved at klikke på Hent farver fra markeret illustration .
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Originale illustrationsfarver (øverst), tildeling af nye farver ved at vælge en farvegruppe på listen Farvegrupper (midt) og tildeling af nye farver ved
at oprette en ny farvegruppe med menuen Regler for harmoni (nederst).
Med kolonnerne Aktuelle farver og Ny kan du styre, hvordan farver tildeles. Når du vælger Skift farve på illustration, ændres farverne på den
markerede illustration med den aktive farvegruppe i henhold til kolonnetildelingerne.

A. Aktiv farvegruppe B. Hent farver fra markeret
illustration C. Farver fra markeret illustration D. Nye farver fra aktiv farvegruppe E. Indstillinger for arbejde med hele rækker F. Skift farve på
illustration
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Du kan se en video om tildeling af farver på www.adobe.com/go/vid0061_dk.

Tildele markerede illustrationer nye farver
1. Marker den illustration, du vil ændre farver i.
2. Vælg Rediger > Rediger farver > Skift farve på illustration.
Dialogboksen Skift farve på illustration åbnes og viser området Tildel med farver fra den originale illustration i begge kolonner.
3. Hvis du vil tildele farver fra en farvegruppe, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
a. Vælg en farvegruppe på listen Farvegrupper.
b. Opret en farvegruppe ved at vælge en ny harmoniregel i menuen Regler for harmoni.
Bemærk! Hvis du opretter en farvegruppe, kan du klikke på Rediger for at finjustere farverne og derefter klikke på Tildel.
Hvis du vil justere nogle få farver i den markerede illustration, kan du også markere den farve, der skal justeres, og
redigere den med farveskydekontrollerne.
4. Klik på Skift farve på illustration for at få vist farveændringerne i illustrationen.
5. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at tildele farver:
Hvis du vil tildele en aktuel farve en anden farve, skal du trække den aktuelle farve op eller ned i kolonnen Aktuelle farver,
indtil den er ud for den nye ønskede farve.
Hvis en række indeholder flere farver, og du vil flytte dem alle, skal du klikke på markeringslinjen
og trække op eller ned.

til venstre i rækken

Hvis du vil tildele en anden række med aktuelle farver en ny farve, skal du trække den nye farve op eller ned i kolonnen
Ny. (Hvis du vil føje en ny farve til eller fjerne en farve fra kolonnen Ny, skal du højreklikke på listen og vælge Tilføj ny
farve eller Fjern farve).
Hvis du vil ændre en farve i kolonnen Ny, skal du højreklikke på den og vælge Farvevælger for at angive en ny farve.
Hvis du vil udelukke en række med aktuelle farver fra at blive tildelt igen, skal du klikke på pilen
på stregen for at medtage den igen.

mellem kolonnerne. Klik

Hvis du vil forhindre, at en enkelt farve bliver tildelt på ny, skal du højreklikke på farven og vælge Udelad farver eller klikke
.
på ikonet
Hvis du vil gentildele farver vilkårligt, skal du klikke på knappen Rediger farverækkefølgen tilfældigt
flyttes tilfældigt til forskellige rækker med aktuelle farver.

. De nye farver

Hvis du vil føje en række til kolonnen Aktuelle farver, skal du højreklikke og vælge Tilføj ny række eller klikke på ikonet

.

6. Hvis du vil adskille eller flette farver i rækken Aktuelle farver, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil adskille farver i separate rækker, skal du markere den farveblok, du vil flytte, og højreklikke og vælge Separer
farver i forskellige rækker eller klikke på ikonet .
Hvis du vil flette farver til én række, skal du holde Skift nede og klikke for at markere flere farver og derefter højreklikke og
vælge Flet farver sammen til en række eller klikke på ikonet
.
7. Hvis du vil ændre nye farvers tone eller skygge, skal du klikke på trekanten til højre for en ny farve (eller højreklikke på en
farve og vælge Farvelægningsmetode) og vælge en indstilling. Vælg Anvend på alle, hvis den samme indstilling skal anvendes
på alle nye farver i farvegruppen.
Bemærk! Toner og skygger og Nuanceskift er kun tilgængelige, når du vælger ikke at bevare staffagefarver.
8. Klik på OK for at ændre illustrationens farver. Hvis du ikke vil ændre farver i illustrationen, skal du klikke på Annuller eller
fravælge Skift farve på illustration og klikke på OK.

Ændre mætning og lysstyrke i alle farver vilkårligt
1. Marker om nødvendigt et objekt, og vælg Rediger > Rediger farver > Skift farve på illustration.
2. Klik på knappen Vilkårlig ændring af farvemætning og lysstyrke

i dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration.

Bemærk! Du kan også ændre mætning og lysstyrke, når du redigerer en farvegruppe med farvebjælkevisningen.

Vise originale farver i illustrationen, når du tildeler nye farver
Når du ændrer farve på en markeret illustration, erstatter farverne i den valgte farvegruppe de oprindelige farver. Når du tildeler nye farver, kan det
være en fordel at se, hvor en original farve (fra kolonnen Aktuelle farver) vises i illustrationen, især hvis illustrationen er meget detaljeret eller
indeholder mange originale farver.
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1. Marker om nødvendigt et objekt, og vælg Rediger > Rediger farver > Skift farve på illustration.
2. Klik på knappen Klik på farverne ovenfor for at finde dem i illustrationen
derefter på en farve i kolonnen Aktuelle farver.

i dialogboksen Skift farve på illustration, og klik

Den illustration, som bruger den pågældende farve, vises med alle farver på tegnebrættet, mens alle andre områder i den
markerede illustration er nedtonede.
3. Klik på ikonet igen for atter at få alle farver frem på illustrationen.

Til toppen

Reducere farver i illustrationer

Det er ofte nødvendigt at reducere farver til output, konvertere farver til gråtoner eller begrænse farver til et farvebibliotek, når du opretter
illustrationer beregnet til flere typer outputmedier. Du kan nemt reducere antallet af farver i illustrationer med dialogboksen Skift farve på
illustration. Du kan vælge, om du vil bruge en forudindstilling til at reducere farver, og f.eks. vælge Gråtonegrafik for hurtigt at konvertere en
markeret illustration til gråtoner.

Reducer markerede illustrationer til to farver

Reducere farver hurtigt med en forudindstilling
Det er hurtigt og nemt at reducere farverne med en forudindstilling for at begrænse illustrationen til et bestemt antal farver eller et
farveprøvebibliotek.
1. Marker den illustration, du vil reducerer farverne i.
2. Vælg Rediger > Rediger farver > Skift farve med forudindstilling, og vælg en forudindstilling.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil begrænse farver til et farveprøvebibliotek, skal du klikke på biblioteksknappen
bibliotek og derefter klikke på OK.

, markere det ønskede

Klik på OK, hvis du ikke vil begrænse farver til et farveprøvebibliotek.
Dialogboksen Skift farve på illustration åbnes. Kolonnen Ny viser det antal farver, du har valgt som forudindstilling, plus sort.
De nye farver tages fra den originale illustration.
4. Tildel evt. de nye farver dine originale farver.
5. Sørg for, at Skift farve på illustration er valgt, og klik på OK.

Reducere farver med brugerdefinerede indstillinger
1. Marker den illustration, du vil ændre farver i.
2. Vælg Rediger > Rediger farver > Skift farve på illustration.
Dialogboksen Skift farve på illustration åbnes. Kolonnen Ny viser alle farverne fra den markerede illustration.
3. Hvis du vil bruge andre farver, skal du vælge eller oprette en farvegruppe.
4. Vælg det antal farver, der skal reduceres til, i menuen Farver.
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5. Klik på knappen Indstillinger for farvereduktion

, angiv en eller flere af følgende indstillinger, og klik på OK:

Forudindstilling angiver et forudindstillet farvejob, herunder antallet af anvendte farver og de optimale indstillinger for jobbet.
Hvis du vælger en forudindstilling og derefter ændrer andre indstillinger, ændres forudindstillingen til Brugerdefineret.
Farver angiver antallet af nye farver, som de aktuelle farver reduceres til.
Begræns til bibliotek angiver et farveprøvebibliotek, som alle nye farver stammer fra.
Sorter bestemmer, hvordan de originale farver sorteres i kolonnen Aktuelle farver.
Farvelægningsmetode angiver de typer variationer, der tillades for de nye farver.
Præcis erstatter nøjagtigt hver aktuel farve med den angivne nye farve.
Skaler toner (standardindstilling) erstatter den mørkeste aktuelle farve i rækken med den angivne nye farve. Andre
aktuelle farver i rækken erstattes med en proportionalt lysere tone.
Bevar toner er identisk med Skaler toner for andre farver end globale. For staffagefarver eller globale farver anvendes den
aktuelle farves tone på den nye farve. Brug Bevar toner, når alle de aktuelle farver i rækken er toner af den samme eller
lignende globale farve. Vælg også Kombiner toner for at få de bedste resultater, når du bruger Bevar toner.
Toner og skygger erstatter den aktuelle farve, som har gennemsnitligt lys og mørke, med den angivne nye farve. Aktuelle
farver, som er lysere end gennemsnittet, erstattes med en proportionalt lysere tone af den nye farve. Aktuelle farver, som
er mørkere end gennemsnittet, erstattes ved at føje sort til den nye farve.
Nuanceskift indstiller den mest typiske farve i rækken Aktuelle farver som en nøglefarve og erstatter nøjagtigt nøglefarven
med den nye farve. De andre aktuelle farver erstattes med farver, som med hensyn til lysstyrke, mætning og nuance
adskiller sig fra den nye farve med de samme mængder, som den aktuelle farve adskiller sig fra nøglefarven.
Kombiner toner sorterer alle toner af den samme globale farve i den samme Aktuelle farver-række, selvom farver ikke
reduceres. Brug kun denne indstilling, når den markerede illustration indeholder globale farver eller staffagefarver, der er
anvendt ved toner under 100%. De bedste resultater opnås ved at bruge indstillingen sammen med farvelægningsmetoden
Bevar toner.
Bemærk! Selvom Kombiner toner ikke er valgt, kombinerer farvereduktion toner af den samme globale farve, før den
kombinerer forskellige farver, der ikke er globale.
Bevar bestemmer, om hvid, sort eller grå bevares i den endelige reduktion. Hvis en farve bevares, vises den i kolonnen
Aktuelle farver som en udelukket række.
6. Tildel evt. de nye farver aktuelle farver.
7. Sørg for, at Skift farve på illustration er valgt, og klik på OK.
Flere hjælpeemner
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Oprettelse af farvetemaer med Kuler
Gælder for Illustrator-versioner før Illustrator CC 2014 (18.x)

Om Kuler
Vise og bruge temaer

Til toppen

Om Kuler
Kuler™-panelet er din portal til farvegrupper eller temaer, der er oprettet af et onlineforum af designere. Du
kan bruge det til at gennemse tusindvis af temaer på Kuler og derefter overføre nogen af dem for at redigere
eller medtage dem i dine egne projekter. Du kan også bruge Kuler-panelet til at dele dine temaer med Kulerforummet ved at overføre dem.
Kuler-panelet er tilgængeligt i Adobe Photoshop® CS5, Adobe Flash® Professional CS5, Adobe InDesign®
CS5, Adobe Illustrator® CS5 og Adobe Fireworks® CS5. Panelet er ikke tilgængeligt i de franske udgaver af
disse produkter.
Du kan se en engelsk video om Kuler-panelet på www.adobe.com/go/lrvid4088_xp.
Du kan finde en artikel om Kuler og farveinspiration på Veerle Pieters' blog på
http://veerle.duoh.com/blog/comments/adobe_Kuler_update_and_color_tips/.

Til toppen

Vise og bruge temaer
Der kræves en internetforbindelse for at gennemse temaer online.

Søgning efter og visning af temaer
1. Vælg Vindue > Udvidelser > Kuler.
2. Indtast navnet på et tema, en kode eller skaber i boksen Søg.
Bemærk: Brug kun alfanumeriske tegn (Aa-Zz, 0-9) i søgninger.
3. Filtrer søgeresultaterne ved at vælge en indstilling fra pop op-menuerne over
resultaterne.
4. Hvis du vil have vist det næste eller forrige sæt temaer, skal du klikke på ikonet Vis
forrige sæt temaer eller Vis næste sæt temaer nederst i Kuler-panelet.
5. Hvis du vil opdatere visningen med de seneste temaer fra Kuler-community, skal du
klikke på ikonet Opdater temaerne fra Kuler-community nederst i panelet.

Vise et tema online på Kuler
1. Vælg et tema i søgeresultaterne.
2. Klik på trekanten på højre side af temaet, og vælg Vis online i Kuler.
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Gemme hyppige søgninger
1. Vælg Brugerdefineret i den første pop op-menu, der er placeret direkte under boksen
Søg.
2. Indtast dine søgeord i den dialogboks, der åbnes, og klik på Gem.

Vælg søgningen fra den første pop op-menu, når du vil køre den.
Hvis du vil slette en gemt søgning, skal du vælge indstillingen Brugerdefineret i pop op-menuen og slette alle
de søgninger, du ønsker.

Tilføjelse af et tema til panelet Farveprøver i Illustrator
Vælg temaet, og klik på ikonet Føj valgte tema til farveprøver nederst i Kuler-panelet.

Overførsel af dit tema til Kuler-community
1. Vælg temaet i panelet Farveprøver.
2. Klik på ikonet Overfør fra farveprøvepanel til Kuler-community i Kuler-panelet.
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Åbn panelet Color-temaer
Tidligere kendt som Kuler-panelet

Adobe® Color® er et webbaseret program, der bruges til at eksperimentere med, oprette og dele
farveskemaer, som du bruger i et projekt. Illustrator CC har et panel ved navn Color-temaer, der giver dig
mulighed for at se og bruge de farvetemaer, som du har oprettet eller markeret som favorit i Adobe Colorprogrammet.

Vigtigt: Panelet Color-temaer er ikke tilgængeligt i den franske version af Illustrator.

Til toppen

Åbn panelet Color-temaer
I Illustrator CC viser panelet Color-temaer (Vindue > Color-temaer):
Temaer, som du har oprettet, og som er synkroniseret med din konto på Adobe Colorwebstedet (color.adobe.com).
Offentlige temaer, som du har markeret som favorittemaer på Adobe Color-webstedet.
Det Adobe ID, der bruges i Illustrator CC, bruges automatisk til at logge ind på Adobe Color-webstedet, og
panelet Color-temaer opdateres.
Bemærk: Hvis de legitimationsoplysninger, du bruger med Illustrator CC, ikke har et tilknyttet Adobe ID,
oprettes der automatisk et med Illustrator CC-legitimationsoplysningerne. Du kan derefter få adgang til
webstedet Color-temaer med dine Adobe ID- legitimationsoplysninger.

Til toppen

Oprettelse af temaer på din iOS-enhed
iWatch, iPhone, iPad – vi har dækket dig ind!

En enkel og sjov måde at gengive inspirerende farvekombinationer på, uanset hvor du
ser dem. Peg blot kameraet på noget farverigt, så finder Adobe Color CC straks en
farveserie frem.
Få mere at vide om Adobe Color CC-appen her.
Hent den fantastiske Adobe Color CC-app fra iTunes App Store (findes til iPhone,
iPad og iWatch!).

Til toppen

Brug af panelet Color-temaer
Bemærk: For at panelet Color-temaer skal kunne bruges, skal du have internetforbindelse, når du starter
Illustrator. Panelet Color-temaer kan ikke bruges, hvis du ikke har en internetforbindelse, når Illustrator
startes.

De farveprøver og temaer, der er tilgængelige i panelet Color-temaer er skrivebeskyttede. Du kan bruge en
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farveprøve eller et tema i din illustration direkte fra panelet Color-temaer. For at ændre og genbruge en
farveprøve eller et tema, skal du først føje dem til panelet Farveprøver.
1. Klik på Vindue > Color-temaer for at åbne panelet.
Alle temaer, der var tilgængelige på din Adobe Color-konto, da Illustrator blev startet,
vises i Kuler-panelet Color-temaer.
2. Hvis du har tilføjet et tema i Color-temaer, efter at du har startet Illustrator, skal du klikke
på Opdater i panelet Color-temaer for at medtage det seneste tema.

A. Temasøgning efter navn B. Ikon for temamappe C. Ikon for favorittema D. Opdater E.
Start Adobe Color-websted F. Ændringsikon, der viser, at temaerne ikke kan
redigeres G. Color-temanavn

Bemærk: Panelet Color-temaer angiver de temaer, som du har oprettet, ændret eller
markeret som favorit (angivet på Adobe Color-webstedet > Mine temaer)
3. Du kan føje en farveprøve eller et helt tema til panelet Farveprøver (Vindue >
Farveprøver).
Sådan tilføjes en farveprøve:
I panelet Color-temaer skal du vælge en farveprøve og derefter klikke på
undermenuen > Føj til farveprøver.
Sådan tilføjes flere farveprøver:
I panelet Color-temaer skal du holde tasten Ctrl/Cmd nede, vælge flere farveprøver
og derefter klikke på undermenuen > Føj til farveprøver. Du kan også bruge Skifttasten til at vælge flere farveprøver.
Sådan tilføjes et tema:
I panelet Color-temaer kan du vælge hele temaet ved at klikke på mappeikonet for
temaet. Hele temaet føjes til panelet Farveprøver.
Sådan tilføjes flere temaer:
I panelet Color-temaer skal du holde tasten Ctrl/Cmd nede, klikke på flere ikoner for
temamapper og derefter klikke på undermenuen > Føj til farveprøver. Du kan også
bruge Skift-tasten til at vælge flere temaer.
4. Hvis du har en stor listen med temaer, kan du søge efter temaet ved hjælp af boksen
Søg (undermenu > Vis søgefelt). Søgninger foretages ud fra temanavne.
5. For at få vist detaljerne for den aktuelt anvendte Adobe Color-konto samt datoen og
klokkeslættet for, hvornår panelet Color-temaer sidst blev opdateret, skal du klikke på
undermenuen.
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Justering af farver
Skift af en farve, der er uden for farveskalaen, til en farve, der kan udskrives
Ændring af en farve til en websikker farve
Blanding af farver
Ændring af en farve til dens inverterede eller komplementære farve
Skift af en farvetone
Invertering af flere farver
Justering af en eller flere farvers farvebalance
Ændring af et dokuments farvetilstand
Visning og udskrivning af staffagefarver ved hjælp af Lab-værdier
Konvertering af farve til gråtone og omvendt
Justere mætningen af flere farver
Blanding af overlappende farver

Til toppen

Skift af en farve, der er uden for farveskalaen, til en farve, der kan
udskrives
Nogle farver i RGB- og HSB-farvemodellerne, f.eks. neonfarver, kan ikke udskrives, fordi de tilsvarende farver
ikke findes i CMYK-modellen. Hvis du vælger en farve, der er uden for farveskalaen, vises en
i panelet Farve eller farvevælgeren.
advarselstrekant
Klik på trekanten for at ændre til den nærmeste CMYK-ækvivalent (der vises i en lille
boks ved siden af trekanten).

Se også
Farverum og -skalaer

Til toppen

Ændring af en farve til en websikker farve
Websikre farver er de 216 farver, der kan bruges af alle browsere uanset platform. Hvis du vælger en farve,
i panelet Farve, farvevælgeren eller dialogboksen Rediger
som ikke er websikker, vises en advarselskube
farver/Skift farve på illustration.
Klik på kuben for at skifte til den nærmeste websikre farve (der vises i en lille boks ved
siden af kuben).

Se også
Om webgrafik

Til toppen

Blanding af farver
Med kommandoen Bland oprettes en række mellemliggende farver fra en gruppe af tre eller flere udfyldte
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objekter baseret på objekternes lodrette eller vandrette retning eller deres stablingsrækkefølge. Blanding
påvirker ikke streger eller umalede objekter.
1. Vælg tre eller flere udfyldte objekter.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Rediger > Rediger farver > Bland forgrund til baggrund for at udfylde de
mellemliggende objekter med graduerede blandinger mellem de forreste og de
bageste udfyldte objekter.
Vælg Rediger > Rediger farver > Bland vandret for at udfylde de mellemliggende
objekter med graduerede blandinger mellem det udfyldte objekt længst til venstre og
det udfyldte objekt længst til højre.
Vælg Rediger > Rediger farver > Bland lodret for at udfylde de mellemliggende
objekter med graduerede blandinger mellem det øverste og det nederste udfyldte
objekt.

Til toppen

Ændring af en farve til dens inverterede eller komplementære farve
1. Vælg den farve, du vil ændre.
2. Vælg en indstilling i menuen i panelet Farve:

Inverter ændrer hver komponent i en farve til den modsatte værdi på farveskalaen. Hvis
en RGB-farve f.eks. har en R-værdi på 100, vil kommandoen Inverter ændre R-værdien
til 155 (255 - 100 = 155).

Komplementær ændrer hver komponent i en farve til en ny værdi baseret på summen
af de højeste og laveste RGB-værdier for den valgte farve. Illustrator tilføjer de laveste
og højeste RGB-værdier for den aktuelle farve og trækker derefter værdien for hver
komponent fra dette tal for at oprette nye RGB-værdier. Antag f.eks., at du vælger en
farve med en RGB-værdi på 102 for rød, 153 for grøn og 51 for blå. Illustrator lægger
den høje (153) og lave (51) værdi sammen og får en ny værdi (204). Hver RGB-værdi i
den eksisterende farve trækkes fra den nye værdi for at oprette nye komplementære
RGB-værdier: 204 – 102 (den aktuelle røde værdi) = 102 for den nye røde værdi, 204 –
153 (den aktuelle grønne værdi) = 51 for den nye grønne værdi og 204 – 51 (den
aktuelle blå værdi) = 153 for den nye blå værdi.

Til toppen

Skift af en farvetone
1. Vælg en global proces- eller staffagefarve i panelet Farveprøver, eller marker et objekt,
som du har anvendt en global proces- eller staffagefarve på.
2. Træk T-skyderen i panelet Farve, eller skriv en værdi i tekstboksen for at ændre farvens
intensitet. Toneområdet ligger mellem 0 og 100 %. Jo lavere tallet er, jo lysere bliver
tonen.
Hvis du ikke ser T-skyderen, skal du kontrollere, at du har valgt en global proceseller staffagefarve. Hvis du stadig ikke ser T-skyderen, skal du vælge Vis indstillinger i
menuen i panelet Farve.
3. Hvis du vil gemme farvetonen som en farveprøve, skal du trække farven til panelet
Farveprøver eller klikke på knappen Ny farveprøve i panelet Farveprøver. Farvetonen
gemmes med det samme navn som grundfarven, men med toneprocenten føjet til
navnet. Hvis du f.eks. gemmer en farve med navnet "Himmelblå" ved 50 procent, bliver
farveprøvens navn "Himmelblå 50 %".

Se også
Om staffage- og procesfarver
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Til toppen

Invertering af flere farver
1. Marker de objekter, hvis farver du vil invertere.
2. Vælg Rediger > Rediger farver > Inverter farver.
Du kan bruge panelet Farve til at invertere farver enkeltvis.

Til toppen

Justering af en eller flere farvers farvebalance
1. Marker de objekter, hvis farver du vil justere.
2. Vælg Rediger > Rediger farver > Juster farvebalance.
3. Angiv indstillingerne for Fyld og streg.
4. Juster farveværdierne, og klik derefter på OK:
Hvis du har valgt globale proces- eller staffagefarver, skal du bruge skyderen Tone til
at justere farveintensiteten. Ikke-globale procesfarver, du har valgt, påvirkes ikke.
Hvis du arbejder i CMYK-farvetilstand og vælger ikke-globale procesfarver, skal du
bruge skyderne til at justere procenterne for cyan, magenta, gul og sort.
Hvis du arbejder i RGB-farvetilstand og vælger ikke-globale procesfarver, skal du
bruge skyderne til at justere procenterne for rød, grøn og blå.
Hvis du vil konvertere de valgte farver til gråtoner, skal du vælge Gråtoner på listen
Farvetilstand og vælge indstillingen Konverter. Derefter skal du bruge skyderen til at
justere procentdelen af sort.
Hvis du valgte globale proces- eller staffagefarver, og du vil konvertere dem til ikkeglobale procesfarver, skal du vælge enten CMYK eller RGB på listen Farvetilstand
(afhængig af dokumentets farvetilstand) og vælge indstillingen Konverter. Derefter
skal du bruge skyderne til at justere farverne.

Til toppen

Ændring af et dokuments farvetilstand
Vælg Filer > Dokumentfarvetilstand > CMYK-farve eller RGB-farve.

Til toppen

Visning og udskrivning af staffagefarver ved hjælp af Lab-værdier
Nogle foruddefinerede staffagefarver, f.eks. farver fra TOYO-, PANTONE-, DIC- og HKS-bibliotekerne,
defineres ved hjælp af Lab-værdier. Af hensyn til bagudkompatibiliteten med tidligere versioner af Illustrator
indeholder farver fra disse biblioteker også CMYK-definitioner. Med panelet Farveprøver kan du styre, hvilke
værdier, Lab eller CMYK, Illustrator bruger til at vise, eksportere og udskrive disse staffagefarver.
Lab-værdier, der bruges sammen med den korrekte enhedsprofil, giver den mest præcise udskrift på tværs af
alle enheder. Hvis farvestyringen er kritisk for dit projekt, anbefaler Adobe, at du får vist, eksporterer og
udskriver staffagefarver ved hjælp af deres Lab-værdier.
Bemærk: Hvis Skærmversion af overprint er aktiveret, bruger Illustrator automatisk Lab-værdierne for at
forbedre nøjagtigheden på skærmen. Programmet anvender også Lab-værdier under udskrivning, hvis du har
valgt Simuler for indstillingen Overprint i området Avanceret i dialogboksen Udskriv.
1. Vælg Staffagefarver i menuen i panelet Farveprøver.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
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Vælg Brug Lab-værdierne, der er specificeret af producenten af bogen, hvis du
ønsker den mest præcise visning og udskrift af farver.
Vælg Brug CMYK-værdier fra producentens procesbøger, hvis du ønsker, at
staffagefarverne skal svare til dem i tidligere versioner af Illustrator.

Se også
Lab

Til toppen

Konvertering af farve til gråtone og omvendt

Konvertering af farver til gråtoner
1. Marker de objekter, hvis farver du vil konvertere.
2. Vælg Rediger > Rediger farver > Konverter til gråtoner.
Brug kommandoen Rediger > Rediger farver > Juster farver til at konvertere objekter
til gråtoner og samtidig justere gråtonerne.

Se også
Gråtoner

Konvertering af gråtonebilleder til RGB eller CMYK
1. Vælg gråtonebilledet.
2. Vælg Rediger > Rediger farver > Konverter til CMYK eller Konverter til RGB (afhængigt
af dokumentets farvetilstand).

Farvelægning af gråtone- eller 1-bit-billeder
1. Vælg bitmapobjektet.
2. Kontroller, at knappen Fyld i panelet Værktøjer eller Farve er valgt.
3. Brug panelet Farve til at farvelægge billedet med sort, hvid, en procesfarve eller en
staffagefarve.
Bemærk: Hvis et gråtonebillede indeholder en alfakanal, kan du ikke farvelægge billedet
med en procesfarve. Vælg i stedet for en staffagefarve.

Til toppen

Justere mætningen af flere farver
1. Marker de objekter, hvis farver du vil justere.
2. Vælg Rediger > Rediger farver > Mætning.
3. Angiv en værdi mellem -100 % og 100 % for at angive den procent, farven eller
staffagefarvetonen skal forøges eller formindskes med.

Se også
HSB

Til toppen
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Blanding af overlappende farver
Du kan bruge blandingstilstandene, effekten Hård eller effekten Blød til at blande overlappende farver.

Blandingstilstande Blandingstilstande har mange indstillinger til at styre overlappende farver og bør altid
bruges i stedet for Hård og Blød til illustrationer, der indeholder staffagefarver, mønstre, forløb, tekst eller
andre komplekse illustrationer.

Effekten Hård Kombinerer farver ved at vælge den højeste værdi for hver farvekomponent. Hvis Farve 1
f.eks. er 20 % cyan, 66 % magenta, 40 % gul og 0 % sort, og Farve 2 er 40 % cyan, 20 % magenta, 30 %
gul og 10 % sort, er den viste farve 40 % cyan, 66 % magenta, 40 % gul og 10 % sort.

Effekten Blød Gør de underliggende farver synlige gennem de illustrationer, der overlapper hinanden, og
opdeler derefter billedet i dets komponentflader. Du angiver den synlighedsprocent, der skal være i de farver,
som overlapper hinanden.
Du kan anvende blandingstilstande på enkelte objekter, mens du må anvende effekterne Hård og Blød på
hele grupper eller lag. Blandingstilstande påvirker både fyld og streg i et objekt, mens effekterne Hård og
Blød resulterer i fjernelse af stregen i et objekt.
Bemærk: I de fleste tilfælde konverteres farven til CMYK, hvis du anvender effekten Hård eller Blød på
objekter, der er malet med en blanding af proces- og staffagefarver. Hvis en RGB-procesfarve, som ikke er
global, blandes med en RGB-staffagefarve, konverteres alle staffagefarver til en RGB-procesfarve, som ikke
er global.

Se også
Anvendelse af kurvefindereffekter
Om blandingstilstande
Markering af elementer til attributter for udseende

Blanding af farver med effekten Hård
1. Marker gruppen eller laget.
2. Vælg Effekt > Kurvefinder > Hård.

Blanding af farver med effekten Blød
1. Marker gruppen eller laget.
2. Vælg Effekt > Kurvefinder > Blød.
3. Angiv en værdi mellem 1 % og 100 % i tekstboksen Blandingsprocent for at angive den
ønskede synlighedsprocent for de overlappende farver, og klik på OK.

Se også
Om farver
Valg af farver
Brug og oprettelse af farveprøver
Farvegrupper (harmonier)
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Maling

235

-->

Om maling
Som hjælp til at gøre dine illustrationer visuelt mere interessante indeholder Adobe Illustrator kalligrafi-, punkt-, illustrations-, mønster- og
børstehårspensler. Du kan derudover bruge funktionen Dynamisk maling og formoprettelsesværktøjerne til at male forskellige kurvesegmenter og
udfylde omsluttede kurver med forskellige farver, mønstre eller forløb. Med værktøjet Opret form kan du oprette nye komplekse former ved at
sammenflette simple former. Med opacitet, masker, farveforløb, blandinger og mønstre har du uanede muligheder for at udfolde kreativiteten. Med
breddeværktøjet kan du oprette strøg med variabel bredde, som skaber meget distinkte konturer.
Flere hjælpeemner
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Mal med fyld og streger
Malemetoder
Om fyld og streger
Anvende en fyldfarve på et objekt
Tegne og flette kurver med klatpenselværktøjet
Konvertere streger til sammensatte kurver
Fjerne et fyld eller en streg fra et objekt
Markere objekter med samme fyld og streg
Oprette flere former for fyld og streger
Oprettelse af streger med variabel bredde

Til toppen

Malemetoder
Illustrator indeholder to malemetoder:
Tildeling af et fyld, en streg eller begge til et helt objekt
Konvertering af objektet til en Dynamisk maling-gruppe og tildeling af fyld eller streger til
de separate kanter og flader på kurver inde i den

Male et objekt

Når du har tegnet et objekt, kan du tildele et fyld, en streg eller begge dele til objektet. Du kan derefter tegne
andre objekter, som du kan male på samme måde, og placere hvert nyt objekt oven på det foregående.
Resultatet ligner en collage af figurer, der er skåret ud af farvet papir. Illustrationens udseende afhænger af,
hvilke af de lagdelte objekter der er anbragt øverst.
Du kan se en video om brug af pensler i Bruge pensler.

Male en Dynamisk maling-gruppe

Med metoden til dynamisk maling kan du male på samme måde som med et traditionelt
farvelægningsværktøj uden hensyn til lag og stablingsrækkefølge, så du får et mere naturligt arbejdsforløb.
Alle objekter i en gruppe med dynamisk maling behandles, som om de er del af den samme flade overflade.
Det betyder, at du kan tegne adskillige kurver og derefter farve hvert område, der er afgrænset af disse
kurver (kaldet en flade). Du kan også tildele forskellige stregfarver og -tykkelser til dele af en kurve mellem
skæringspunkter (kaldes en kant). Resultatet er, at du på samme måde som i en malebog kan udfylde hver
flade og tegne hver kant med en forskellig farve. Når du flytter og omformer kurver i en gruppe med
dynamisk maling, justeres flader og kanter automatisk.
Du kan se en video om brug af Dynamisk maling i Dynamisk maling.
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Et objekt, der består af en enkelt kurve tegnet ved hjælp af den eksisterende metode, har en enkelt
udfyldning og en enkelt streg (venstre). Når det samme objekt konverteres til en gruppe med dynamisk
maling, kan det males med en forskellig udfyldning for hver flade og en forskellig streg for hver kant (højre).

Hvis du maler et objekt på traditionel vis, kan visse områder ikke udfyldes (venstre). Hvis du maler en
Dynamisk maling-gruppe med mellemrumsregistrering (midt), kan du undgå mellemrum og overprint (højre).

Til toppen

Om fyld og streger
Et fyld er en farve, et mønster eller et forløb i et objekt. Du kan anvende fyld på åbne og lukkede objekter og
på flader i Dynamisk maling-grupper.
En streg kan være den synlige kontur af et objekt, en kurve eller kanten af en Dynamisk maling-gruppe. Du
kan kontrollere bredden og farven på en streg. Du kan også oprette stiplede streger ved hjælp af
kurveindstillinger samt male med stiliserede streger ved hjælp af pensler.
Bemærk! Når du arbejder med Dynamisk maling-grupper, kan du kun anvende en pensel på en kant, hvis du
føjer en streg til gruppen ved hjælp af panelet Udseende.
De aktuelle fyld- og stregfarver vises på værktøjspanelet.

Kontrolelementer til Fyld og streg

Se også
Tastaturgenveje maling af objekter
Vælge farver ved hjælp af farvevælgeren

Kontrolelementer til Fyld og streg
Kontroller til indstilling af fyld og streg er tilgængelige i panelet Værktøjer, kontrolpanelet og farvepanelet.
Brug en hvilken som helst af de følgende kontrolelementer på værktøjspanelet til at angive farve:

Knappen Fyld
Dobbeltklik for at vælge en fyldfarve med Color Picker.

Knappen Streg
Dobbeltklik for at vælge en stregfarve med farvevælgeren.
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Knappen Byt om på fyld/streg
Klik for at bytte om på fyld- og stregfarven.

Knappen Standardfyld og -streg
Klik for at vende tilbage til standardfarveindstillingerne (hvidt fyld og sort streg).

Knappen Farve
Klik for at anvende den sidst valgte rene farve på et objekt med et forløbsfyld eller uden streg eller fyld.

Knappen Farveforløb
Klik for at ændre det aktuelt markerede fyld til det sidst valgte farveforløb.

Knappen Ingen
Klik for at fjerne det markerede objekts fyld eller streg.
Du kan også angive farve og streg for et markeret objekt ved at bruge følgende kontrolelementer på
kontrolpanelet:

Fyldfarve Klik for at åbne panelet Farveprøver, eller hold Skift nede, og klik for at åbne et alternativt
farvetilstandspanel, og vælg en farve.

Stregfarve Klik for at åbne panelet Farveprøver, eller hold Skift nede, og klik for at åbne et alternativt
farvetilstandspanel, og vælg en farve.

Streg, panel Klik på ordet Streg for at åbne panelet Streg, og angiv indstillinger.

Stregtykkelse Vælg en stregtykkelse i pop op-menuen.
Til toppen

Anvende en fyldfarve på et objekt
Du kan anvende en farve, et mønster eller et farveforløb på et helt objekt, eller du kan bruge Dynamisk
maling-grupper og anvende forskellige farver på forskellige flader i objektet.
1. Marker objektet med markeringsværktøjet ( ) eller værktøjet Direkte markering ( ).
2. Klik på boksen Fyld i panelet Værktøjer eller Farve for at angive, om du vil anvende en
udfyldning i stedet for et penselstrøg.

Boksen Fyld er aktiv. Boksen Fyld eller over boksen Streg.

3. Vælg en fyldfarve ved hjælp af en af følgende fremgangsmåder:
Klik på en farve i et farveprøvebibliotek, på kontrolpanelet eller et af panelerne Farve,
Farveprøver eller Farveforløb.
Dobbeltklik på boksen Fyld, og vælg en farve i Color Picker.
Vælg værktøjet Pipette, og hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik
på et objekt for at anvende de aktuelle attributter, herunder det aktuelle fyld og den
aktuelle streg.
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Klik på knappen Ingen

for at fjerne objektets aktuelle fyld.

Du kan hurtigt anvende farve på et umarkeret objekt ved at trække en farve til
objektet fra boksen Fyld eller et af panelerne Farve, Farveforløb eller Farveprøver.
Trækkefunktionen fungerer ikke i forbindelse med Dynamisk maling-grupper.

Se også
Tastaturgenveje maling af objekter
Vælge farver ved hjælp af farvevælgeren
Dynamisk maling-grupper

Til toppen

Tegne og flette kurver med klatpenselværktøjet
Brug klatpenselværktøjet til at male udfyldte former, som du kan gennemskære og flette med andre former i
samme farve.
Værktøjet Klatpensel bruger de samme standardpenselindstillinger som kalligrafipensler. (Se Indstillinger for
kalligrafipensel.)

Kurver oprettet med en kalligrafipensel (venstre) og kurver oprettet med værktøjet Klatpensel (højre)

Se en video om brug af værktøjet Klatpensel i Brug af værktøjerne Klatpensel og Viskelæder.

Se også
Indstillinger for værktøjet Malerpensel

Retningslinjer for klatpenselværktøjet
Når du bruger værktøjet Klatpensel, skal du være opmærksom på følgende retningslinjer:

Hvis du vil flette kurver, skal de ligge ved siden af hinanden i stablingsrækkefølge.
Værktøjet Klarpensel opretter kurver med et fyld og ingen streg. Hvis klatpenselkurverne
skal sammenflettes med en eksisterende illustration, skal du sørge for, at illustrationen
har samme fyld og ingen streg.
Når der tegnes kurver med værktøjet Klatpensel, sammenflettes nye kurver med den
øverste matchende kurve, som du støder på. Hvis den nye kurve rører mere end én
matchende kurve i samme gruppe eller lag, sammenflettes alle de gennemskærende
kurver samlet.
Hvis du vil anvende maleattributter (f.eks. effekter eller gennemsigtighed) på værktøjet
Klatpensel, skal du vælge penslen og angive attributterne i panelet Udseende, inden du
begynder at tegne.
Brug værktøjet Klatpensel til at sammenflette kurver, som er oprettet med andre
værktøjer. Dette kan du gøre ved at sikre, at eksisterende illustrationer ikke har fyld.
Indstil derefter værktøjet Klatpensel til at have den samme fyldfarve, og tegn en ny kurve,
som gennemskærer alle de kurver, der skal flettes sammen.
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Oprettelse af sammenflettede kurver
Bemærk: Kurver med streger kan ikke flettes.
1. Markér den kurve, som du vil sammenflette en ny kurve med.
2. I panelet Ny illustration skal du fravælge Ny illustration har standardudseende, så
værktøjet Klatpensel bruger attributterne i den valgte illustration.
3. Vælg klatpenselværktøjet
valgte illustration.

, og kontrollér, at den giver det samme udseende som den

4. Tegn kurver, der gennemskærer illustrationen. Hvis kurverne ikke flettes sammen, skal
du kontrollere, at klatpenselværktøjets attributter stemmer nøjagtigt overens med de
eksisterende kurveattributter, og at ingen af dem bruger en streg.

Indstillinger for værktøjet Klatpensel
Dobbeltklik på værktøjet Klatpensel i panelet Værktøjer, og angiv en eller flere af følgende indstillinger:

Bevar markeret Angiver, at når du tegner en sammenflettet kurve, er og forbliver alle kurver markerede, når
du fortsætter med at tegne. Denne indstilling er praktisk til at få vist alle kurver, der er medtaget i den
sammenflettede kurve.

Flet kun med markering Angiver, at nye streger kun kan flettes sammen med den markerede kurve. Hvis
du vælger denne indstilling, flettes den nye streg ikke sammen med en anden gennemskærende kurve, der
ikke er markeret.

Naturtro Kontrollerer, hvor langt du skal bevæge musen eller pennen, inden Illustrator føjer et nyt
ankerpunkt til kurven. En værdi for Naturtro på f.eks. 2,5 betyder, at bevægelser på mindre end 2,5 pixel ikke
registreres. Du kan angive en værdi i intervallet fra 0,5 til 20 pixel for indstillingen Naturtro - jo højere værdi,
jo mere jævn og mindre kompleks bliver kurven.

Udjævning Kontrollerer den mængde udjævning, som Illustrator anvender, når du bruger værktøjet.
Udjævningsgraden kan indstilles til mellem 0% og 100% – jo højere værdi, jo mere jævn bliver kurven.

Størrelse Bestemmer penslens størrelse.

Vinkel Angiver rotationsvinklen for penslen. Træk pilehovedet i eksemplet, eller angiv en værdi i tekstboksen
Vinkel.

Afrundethed Bestemmer penslens afrundethed. Træk en sort prik i forhåndsvisningen væk fra eller ind mod
midten, eller indtast en værdi i tekstboksen Afrundethed. Jo højere værdi, desto større afrundethed.
Til toppen

Konvertere streger til sammensatte kurver
Når du konverterer en streg til en sammensat kurve, kan du ændre konturen af stregen. Du kan for eksempel
oprette en streg med en varierende bredde eller opdele stregen i stykker.
1. Marker objektet.
2. Vælg Objekt > Kurve > Kontur om streg.
Den sammensatte kurve, der oprettes, grupperes sammen med det udfyldte objekt. Hvis
du vil ændre den sammensatte kurve, skal du først opdele gruppen eller vælge kurven
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med værktøjet Gruppemarkering.
Brug panelet Lag til at identificere indholdet af en gruppe.

Se også
Om sammensatte kurver
Gruppering eller opdeling af grupper af objekter

Til toppen

Fjerne et fyld eller en streg fra et objekt
1. Marker objektet.
2. Klik på boksen Fyld eller Streg i panelet Værktøjer for at angive, om du vil fjerne
objektets fyld eller streg.
3. Klik på knappen Ingen på værktøjspanelet, panelet Farve eller panelet Farveprøver.
Bemærk: Du kan også klikke på ikonet Ingen i menuen Fyld eller menuen Stregfarve i
kontrolpanelet.

Boksene Fyld og Streg
A. Boksen Fyld B. Boksen Streg C. Knappen Ingen

Til toppen

Markere objekter med samme fyld og streg
Du kan markere objekter, der har samme attributter, herunder fyldfarve, stregfarve og stregtykkelse.
Bemærk: Kommandoerne Marker > Samme > Fyldfarve, Stregfarve og Stregtykkelse fungerer i en
Dynamisk maling-gruppe, når du markerer en flade eller kant med værktøjet til markering til Dynamisk
maling. Kommandoerne Marker > Samme fungerer ikke. Du kan ikke markere de samme objekter både inden
i og uden for en Dynamisk maling-gruppe på samme tid.

Hvis du vil markere objekter med samme fyld og streg, skal du vælge et af objekterne,
klikke på knappen Marker tilsvarende objekter
basere markeringen på, i den viste menu.

på kontrolpanelet og vælge, hvad du vil

Hvis du vil markere alle objekter med samme fyld- eller stregfarve, skal du markere et
objekt med den pågældende fyld- eller stregfarve eller vælge farven på panelet Farve
eller panelet Farveprøver. Vælg derefter Marker > Samme, og klik på Fyldfarve,
Stregfarve eller Fyld og streg i undermenuen.
Hvis du vil markere alle objekter med samme stregtykkelse, skal du markere et objekt
med den pågældende stregtykkelse eller vælge stregtykkelsen på panelet Streg. Vælg
derefter Marker > Samme > Stregtykkelse.
Hvis du vil anvende de samme markeringsindstillinger med et andet objekt (hvis du f.eks.
allerede har markeret alle røde objekter med kommandoen Marker > Samme > Fyldfarve
og nu vil søge efter alle grønne objekter), skal du markere et nyt objekt og derefter vælge
Marker > Vælg igen.
Tip! Hvis du vil overveje et objekts tone, når du vælger ud fra en farve, skal du vælge
Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt
(Mac OS) og derefter vælge Vælg samme tone %. Hvis du markerer et objekt, der er
udfyldt med en 50 % tone af PANTONE Gul C, og vælger Marker > Samme > Fyldfarve,
markerer Illustrator kun de objekter, der er udfyldt med en 50 % tone af denne farve. Hvis
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du fravælger denne indstilling, vælger Illustrator objekter, der har en hvilken som helst
tone af PANTONE Gul C.

Til toppen

Oprette flere former for fyld og streger
Brug panelet Udseende til at oprette flere former for fyld og streger for det samme objekt. Når du føjer flere
former for fyld og streger til et objekt, danner det basis for oprettelse af mange interessante effekter. Du kan
for eksempel oprette en ekstra smallere streg oven på en bred streg, eller du kan anvende en effekt på et
fyld, men ikke på et andet.
1. Marker et objekt, en gruppe eller flere objekter eller grupper (eller marker et lag på
panelet Lag).
2. Vælg Tilføj nyt fyld eller Tilføj ny streg i menuen på panelet Udseende. Du kan også
vælge et fyld eller en streg på panelet Udseende og klikke på knappen Dubler markeret
element .
3. Angiv farven og andre egenskaber for det nye fyld eller den nye streg.
Bemærk: Det kan være nødvendigt at justere placeringen af det nye fyld eller den nye
streg på panelet Udseende. Hvis du f.eks. opretter to streger med forskellig bredde, skal
du sørge for, at den smalle streg er placeret over den brede streg på panelet Udseende.

Se også
Markering af elementer til attributter for udseende
Oversigt over panelet Udseende

Til toppen

Oprettelse af streger med variabel bredde
Breddeværktøjet, der er tilgængeligt i panelet Værktøjer, kan bruges til at oprette en streg med variabel
bredde og gemme den variable bredde som en profil, der kan anvendes på andre streger.
Når du lader musen hvile over en streg med breddeværktøjet, vises en hul diamant på kurven med håndtag.
Du kan justere stregtykkelsen, flytte breddepunktet, dublere breddepunktet og slette breddepunktet.
I forbindelse med flere streger justerer breddeværktøjet kun den aktive streg. Hvis du vil justere en streg, skal
du sørge for at vælge den som den aktive streg i panelet Udseende.
Se en video om brug af breddeværktøjet i Brug af strøg med variabel vidde.

Hvis du vil oprette eller ændre et breddepunkt ved hjælp af dialogboksen Rediger breddepunkt, skal du
dobbeltklikke på stregen med breddeværktøjet og redigere værdierne for breddepunktet. Hvis du markerer
afkrydsningsfeltet Juster tilstødende breddepunkter, påvirker ændringer af det markerede breddepunkt også
tilstødende breddepunkter.
Hvis afkrydsningsfeltet Juster tilstødende breddepunkter skal markeres automatisk, skal du trykke på Shift og
dobbeltklikke på breddepunktet.
Breddeværktøjet skelner mellem kontinuerlige og ikke-kontinuerlige breddepunkter ved justering af variabel
bredde.
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Dialogboksen Rediger breddepunkt for kontinuerlige punkter

Sådan oprettes et ikke-kontinuerligt breddepunkt:
1. Opret to breddepunkter på en streg med forskellige bredder.

To oprettede breddepunkter

2. Træk det ene breddepunkt til det andet breddepunkt for at oprette et ikke-kontinuerligt
breddepunkt til stregen.

Ikke-kontinuerligt breddepunkt oprettet ved at trække det ene breddepunkt til det andet
breddepunkt

For ikke-kontinuerlige punkter viser dialogboksen Rediger breddepunkt begge sæt sidebredder.

Dialogboksen Rediger breddepunkt for ikke-kontinuerlige punkter

Med afkrydsningsfelterne Kun enkelt bredde kan der bruges enten indgående eller udgående bredde, hvilket
efterlader et enkelt kontinuerligt breddepunkt.

Kontroller til breddeværktøj
Følgende tabel indeholder de taster, der kan bruges sammen med breddeværktøjet:
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Breddeopgaver

Genvejstaster

Opret uensartet bredde

Alt+træk (Windows) eller Alternativ+træk (Mac OS)

Opret en kopi af
breddepunktet

Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk
for at tegne breddepunktet.

Kopier og flyt alle punkterne
langs kurven

Alt+Skift+træk (Windows) eller Alternativ+Skift+træk (Mac
OS)

Skift placering af flere
breddepunkter

Skift+træk

Marker flere breddepunkter

Skift+klik

Slet markerede
breddepunkter

Slet

Ophæv markering af et
breddepunkt

Esc

Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk håndtagene udad eller indad for at justere stregtykkelsen på det pågældende sted
på kurven. Breddepunkter, der er oprettet ved et hjørne eller direkte markeret ankerpunkt,
er fastgjort til ankerpunktet under grundlæggende redigering af kurven.
Træk punktet langs kurven for at ændre breddepunktets placering.
Tryk på Skift, og klik for at markere flere breddepunkter. I dialogboksen Rediger
breddepunkt skal du angive værdier for Side 1 og Side 2 for flere punkter. Justeringer af
breddepunkterne vil påvirke alle de markerede breddepunkter.
Du kan også globalt justere stregtykkelse for alle breddepunkterne ved at angive
stregtykkelsen på rullelisten Tykkelse i panelet Streg.

Gem breddeprofiler
Når du har defineret stregtykkelse, kan du gemme variabelbreddeprofilen ved hjælp af panelet Streg eller
kontrolpanelet.

A. Indstilling for ensartet breddeprofil B. Ikon for lagring af breddeprofil C. Ikon for sletning af breddeprofil D.
Ikon for nulstilling af breddeprofil

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Du kan anvende breddeprofiler på markerede kurver ved at vælge dem på rullelisten
Breddeprofil i kontrolpanelet eller panelet Streg. Når der er valgt en streg uden
variabelbreddeprofil, vises indstillingen Jævnt på listen. Vælg indstillingen Jævnt for at
fjerne en variabelbreddeprofil fra et objekt.
Hvis du vil gendanne standardsættet med breddeprofiler, skal du klikke på knappen
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Nulstil profiler nederst på rullelisten Profil.
Bemærk: Hvis standardsættet med breddeprofiler gendannes i dialogboksen Indstillinger for streg, fjernes
brugerdefinerede gemte profiler.

Hvis du anvender en variabelbreddeprofil på en streg, angives det med en stjerne (*) i panelet Udseende.
For illustrations- og mønsterpensler er indstillingen Breddepunkter/profil automatisk valgt til størrelse i
dialogboksen Indstillinger for streg efter redigering af en penselkurve med variabelbreddeværktøjet eller
anvendelse af en breddeprofilforudindstilling. Hvis du vil fjerne ændringer af breddeprofiler, skal du vælge
indstillingen Fast til størrelse eller en af tegnepladedatakanalerne, f.eks. Tryk, for at gendanne indstillingerne
for tegnepladedata.
Du kan se en video om at oprette profiler med variabel bredde i Brug af profiler med variabel vidde.

Se også
Pensler
Gennemgang – sådan arbejder du med pensler
Videoselvstudie – mønsterfyld
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Dynamisk maling-grupper
Om Dynamisk maling
Begrænsninger i Dynamisk maling
Oprette Dynamisk maling-grupper
Udvide eller frigive en Dynamisk maling-gruppe
Markere elementer i Dynamisk maling-grupper
Redigere Dynamisk maling-grupper
Male med værktøjet Dynamisk malerspand
Lukke mellemrum i Dynamisk maling-grupper

Til toppen

Om Dynamisk maling

Hvis du konverterer dine illustrationer til Dynamisk maling-grupper, kan du farvelægge dem frit, ligesom en tegning på lærred eller papir. Du kan
optegne kurvesegmenterne med hver sin farve og udfylde hver omsluttende kurve (bemærk, ikke kun lukkede kurver) med forskellige farver,
mønstre eller farveforløb.
Dynamisk maling er en intuitiv måde at oprette farvelagte tegninger på. Den giver dig mulighed for at bruge alle Illustrators værktøjer til
vektortegning, men behandler alle de kurver, du tegner, som om de var på den samme flade overflade. Det vil sige, at ingen af kurverne er foran
eller bagved de andre. I stedet opdeler kurverne tegnefladen i områder, der kan farvelægges, uanset om området er afgrænset af en enkelt kurve
eller af segmenter af flere kurver. Resultatet er, at farvelægningen af objekter er ligesom udfyldningen af en malebog eller brugen af vandfarver til
at farvelægge en papirskitse.
Når du har oprettet en Dynamisk maling-gruppe, forbliver hver kurve fuldt redigerbar. Når du flytter eller justerer en kurves form, bliver farverne,
der tidligere er blevet påført, ikke bare på stedet, som de gør på tegninger. der er fremstillet på naturlige medier eller i
billedredigeringsprogrammer. I stedet påfører Illustrator automatisk farverne igen på de nye områder, der dannes af de redigerede kurver.

Justering af Dynamisk maling-kurver
A. Original B. Dynamisk maling-gruppe C. Kurver er justeret, Dynamisk maling genskabes
De dele af Dynamisk maling-grupper, der kan farvelægges, kaldes kanter og flader. En kant er den del af en kurve, der ligger mellem
skæringspunkterne med andre kurver. En flade er det areal, der er afgrænset af én eller flere kanter. Du kan strege kanter og udfylde flader.
Tag for eksempel en cirkel med en linje tegnet tværs over den. Som en Dynamisk maling-gruppe skaber linjen (kanten), der deler cirklen, to flader
i cirklen. Du kan udfylde hver flade og optegne hver kant med forskellige farver ved hjælp af værktøjet Dynamisk malerspand.

Cirkel og linje (venstre) sammenlignet med cirkel og linje efter konverteringen til en Dynamisk Maling-gruppe og udfyldning af flader og optegning
af kanter (højre).
Bemærk! Dynamisk maling udnytter fordelene ved multiprocessorer, som hjælper Illustrator med at udføre handlingerne hurtigere.
Du kan se en video om brug af Dynamisk maling på www.adobe.com/go/vid0042_dk.
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Til toppen

Begrænsninger i Dynamisk maling

Fyld- og maleattributter er knyttet til flader og kanter i en Dynamisk maling-gruppe – ikke til de aktuelle kurver, der definerer dem, som i andre
Illustrator-objekter. Derfor fungerer nogle funktioner og kommandoer enten forskelligt, eller de kan ikke bruges på kurver i en Dynamisk malinggruppe.
Funktioner og kommandoer, der fungerer i forbindelse med en hel Dynamisk maling-gruppe, men ikke med enkelte flader
og kanter
Gennemsigtighed
Effekter
Flere former for fyld og streger på panelet Udseende
Objekt > Konvolutforvrængning
Objekt > Skjul
Objekt > Rasteriser
Objekt > Udsnit > Opret
Opret ugennemsigtig maske (i menuen på panelet Gennemsigtighed)
Pensler (du kan anvende pensler på en hel Dynamisk maling-gruppe, hvis du føjer en ny streg til gruppen ved hjælp af panelet
Udseende)
Funktioner, der ikke fungerer i forbindelse med Dynamisk maling-grupper
Forløbsmasker
Diagrammer
Symboler på panelet Symboler
Overstrålinger
Juster stregindstillinger på panelet Streg
Værktøjet Tryllestav
Objektkommandoer, der ikke fungerer i forbindelse med Dynamisk maling-grupper
Kontur om streg
Udvid (du kan i stedet bruge kommandoen Objekt > Dynamisk maling > Udvid).
Bland
Udsnit
Udsnitsmaske > Opret
Opret forløbsmaske
Andre kommandoer, der ikke fungerer i forbindelse med Dynamisk maling-grupper
Kurvefinderkommandoer
Filer > Placer
Vis > Hjælpelinjer > Opret
Marker > Samme > Blandingstilstand, Fyld og streg, Opacitet, Typografi, Symbolforekomst eller Kædeblokserie
Objekt > Tekstombrydning > Opret

Til toppen

Oprette Dynamisk maling-grupper

Hvis du vil farvelægge objekter med forskellige farver på hver kant eller gennemskæring, skal du konvertere illustrationen til en Dynamisk malinggruppe.
Visse objekttyper, for eksempel tekst, bitmapbilleder og pensler, kan ikke omdannes direkte til Dynamisk maling-grupper. Du skal først konvertere
disse objekter til kurver. Hvis du for eksempel prøver at konvertere et objekt, der bruger pensler eller effekter, går det komplekse visuelle
udseende tabt ved konverteringen til Dynamisk maling. Du kan imidlertid bevare meget af udseendet ved først at konvertere objekterne til
almindelige kurver og derefter konvertere de resulterende kurver til Dynamisk maling.
Bemærk! Hvis du konverterer illustrationen til en Dynamisk maling-gruppe, kan den ikke vende tilbage til sin oprindelige tilstand. Du kan udvide
gruppen til dens enkelte komponenter eller frigive gruppen i dens oprindelige kurver uden fyld og med en sort streg på 0,5.
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Du kan se en video om brug af Dynamisk maling på www.adobe.com/go/vid0042_dk.

Oprette en Dynamisk maling-gruppe
1. Vælg en eller flere kurver, sammensatte kurver eller begge dele.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Objekt > Dynamisk maling > Opret.
Vælg værktøjet Dynamisk malerspand

, og klik på det markerede objekt.

Bemærk! Nogle egenskaber, for eksempel gennemsigtighed og effekter, går muligvis tabt ved konverteringen til en Dynamisk maling-gruppe, og
andre objekter kan ikke konverteres (for eksempel tekst, bitmapbilleder og pensler).

Konvertere objekter til Dynamisk maling-grupper
Brug en af følgende fremgangsmåder til objekter, der ikke direkte kan konverteres til Dynamisk maling-grupper:
Til tekstobjekter skal du vælge Tekst > Opret konturer. Omdan derefter de fremkomne kurver til en Dynamisk maling-gruppe.
Til bitmapbilleder skal du vælge Objekt > Dynamisk vektorisering > Opret og konverter til Dynamisk maling.
Til andre objekter skal du vælge Objekt > Udvid. Omdan derefter de fremkomne kurver til en Dynamisk maling-gruppe.

Til toppen

Udvide eller frigive en Dynamisk maling-gruppe

Når du frigiver en Dynamisk maling-gruppe, ændres den til en eller flere almindelige kurver uden fyld og med en 0,5-punkts sort streg. Når du
udvider en Dynamisk maling-gruppe, ændres den til en eller flere almindelige kurver, der visuelt svarer til Dynamisk maling-gruppen, men nu er
optegnede kurver, der er udfyldt separat. Du kan bruge værktøjet Gruppemarkering til at markere og ændre disse kurver hver for sig.

Dynamisk maling-gruppe før (venstre) og efter den er udvidet og trukket til separate flader og kanter (højre)

Dynamisk maling-gruppe før (venstre) og efter kommandoen Frigiv anvendes (højre)
1. Marker Dynamisk maling-gruppen.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Objekt > Dynamisk maling > Udvid.
Vælg Objekt > Dynamisk maling > Frigiv.

Til toppen

Markere elementer i Dynamisk maling-grupper
Brug værktøjet til markering til Dynamisk maling

til at markere enkelte flader og kanter i en Dynamisk maling-gruppe. Brug markeringsværktøjet

til at markere hele Dynamisk maling-gruppen, og værktøjet til direkte markering til at markere kurver i en Dynamisk maling-gruppe. Når du
arbejder i et komplekst dokument, kan du isolere en Dynamisk maling-gruppe, så du let kan markere den nøjagtige flade eller kant, du ønsker.
Vælg et markeringsværktøj, afhængigt af hvad du vil påvirke i en Dynamisk maling-gruppe. Du kan f.eks. bruge værktøjet til markering til
Dynamisk maling til at anvende forskellige farveforløb på forskellige flader i en Dynamisk maling-gruppe, og du kan bruge markeringsværktøjet
til at anvende det samme farveforløb på hele Dynamisk maling-gruppen.

Markere flader og kanter
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Markøren til værktøjet til markering til Dynamisk maling ændres til flademarkøren , når den placeres over en flade, til kantmarkøren
placeres over en kant eller til x-markøren , når den placeres uden for en Dynamisk maling-gruppe.

, når den

Vælg værktøjet til markering til Dynamisk maling, og gør derefter et af følgende:
Klik på en flade eller kant for at markere en enkelt flade eller kant.
Hvis du vil markere flere flader og kanter, skal du trække en markeringsramme rundt om de ønskede elementer. Delvise
markeringer medtages.
Dobbeltklik på en flade for at markere alle sammenhængende flader, der ikke er adskilt af en malet kant.
Klik tre gange på et element for at markere flader eller kanter med samme fyld eller streg. Eller klik en gang, vælg Marker >
Samme og derefter Fyldfarve, Stregfarve eller Stregtykkelse i undermenuen.
Hold Skift nede, og klik på eller træk en markeringsramme rundt om elementerne for at føje elementer til eller fjerne elementer
fra den aktuelle markering.

Markere en Dynamisk maling-gruppe
Klik på gruppen med markeringsværktøjet.

Markere en oprindelig kurve i en Dynamisk maling-gruppe
Klik på en kurve i Dynamisk maling-gruppen med værktøjet til direkte markering.

Isolere en Dynamisk maling-gruppe fra resten af illustrationen
Gør et af følgende med markeringsværktøjet:
Dobbeltklik på gruppen.
Marker gruppen, og klik derefter på knappen Isoler markeret gruppe

på kontrolpanelet.

Til toppen

Redigere Dynamisk maling-grupper

Hvis du ændrer en kurve i en Dynamisk maling-gruppe, farvelægger Illustrator de ændrede eller nye flader og kanter ved hjælp af fyld og streger
fra den eksisterende gruppe. Hvis resultaterne ikke er som forventet, kan du anvende de ønskede farver igen med værktøjet Dynamisk
malerspand.

Dynamisk maling-gruppe før (venstre) og efter justering af kurverne (højre)
Hvis du sletter kanter, oversvømmer fyldet alle de senest udvidede flader. Hvis du for eksempel sletter en kurve, der opdeler en cirkel, udfyldes
cirklen med en af de fyldtyper, der tidligere blev brugt i cirklen. Sommetider kan du hjælpe med til at nå det rigtige resultat. Før du sletter en kurve,
der deler en cirkel, kan du for eksempel først flytte kurven, så det fyld, du vil bevare, bliver større end det fyld, du vil slette.

Dynamisk maling-gruppe før (venstre) og efter markering og sletning af en kurve (højre)
Gem de fyld- og stregfarver, der er anvendt i Dynamisk maling-grupper, på panelet Farveprøver. Hvis en ændring mister en farve, du gerne vil
beholde, kan du således vælge dens farveprøve og bruge værktøjet Dynamisk malerspand til at anvende fyldet eller stregen igen.

Føje kurver til en Dynamisk maling-gruppe
Efterhånden som du tilføjer flere kurver til Dynamisk maling-gruppen, kan du udfylde og optegne de nye flader og kanter, der er oprettet.
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Dynamisk maling-gruppe før (venstre) og efter tilføjelse af en ny kurve og maling af de nyoprettede flader og kanter (højre)
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Dobbeltklik på en Dynamisk maling-gruppe med markeringsværktøjet (eller klik på knappen Isoler markeret gruppe på
kontrolpanelet) for at sætte gruppen i isolationstilstand. Tegn derefter en anden kurve. Illustrator føjer den nye kurve til
, når du er færdig med at tilføje nye kurver.
Dynamisk maling-gruppen. Klik på knappen Afslut isolationstilstand
Marker en Dynamisk maling-gruppe og de kurver, du vil føje til den. Vælg derefter Objekt > Dynamisk maling > Flet, eller klik
på Flet Dynamisk maling på kontrolpanelet.
Træk en eller flere kurver til en Dynamisk maling-gruppe på panelet Lag.
Bemærk! Kurver inden i en Dynamisk maling-gruppe svarer muligvis ikke nøjagtigt til lignende eller identiske kurver uden for
Dynamisk maling-gruppen.

Ændre størrelse på et enkelt objekt eller en enkelt kurve
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Brug værktøjet til direkte markering til at klikke på og dermed markere kurven eller objektet. Vælg derefter
markeringsværktøjet, og klik på kurven eller objektet igen for at foretage en redigering.
Dobbeltklik på Dynamisk maling-gruppen med markeringsværktøjet for at sætte gruppen i isolationstilstand. Klik derefter på en
kurve eller et objekt for at foretage en redigering.

Til toppen

Male med værktøjet Dynamisk malerspand

Med værktøjet Dynamisk malerspand er det muligt at male flader og kanter i Dynamisk maling-grupper med de aktuelle attributter for fyld og streg.
Værktøjsmarkøren vises enten som en eller tre farvefirkanter, som repræsenterer det markerede fyld eller den markerede stregfarve og, hvis du
anvender farver fra et farveprøvebibliotek, de to farver ved siden af den markerede farve i biblioteket. Du kan få adgang til de tilstødende farver
samt dem ved siden af disse osv. ved at trykke på den venstre eller højre piletast.
1. Vælg værktøjet Dynamisk malerspand
. Klik på og hold værktøjet Opret form nede for at se og vælge værktøjet Dynamisk
malerspand. Se Vælge et værktøj for oplysninger om andre metoder for valg af værktøj. Se Oversigt over panelet Værktøjer
for at finde alle værktøjerne.
2. Angiv den fyldfarve eller stregfarve og -størrelse, du ønsker.
Bemærk! Hvis du vælger en farve i panelet Farveprøver, ændres markøren, så den viser tre farver
. Den valgte farve er i
midten med de to tilstødende farver på hver sin side. Klik på den venstre eller højre piletast for at bruge en tilstødende farve.
3. Hvis du vil male en flade, skal du gøre et af følgende:
Klik på en flade for at udfylde den. (Når markøren er placeret over en flade, ændres den til en halvfyldt malerspand
den fremhæver streger omkring fyldets inderside).

, og

Træk hen over flere flader for at male mere end én flade ad gangen.
Dobbeltklik på en flade for at udfylde den hen over ikke-optegnede kanter ind i modstående flader (oversvømmelsesfyld).
Klik tre gange på en flade for at udfylde alle flader, der aktuelt har samme fyld.
Hvis du vil skifte til pipetteværktøjet og indsamle fyld eller streger, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ
(Mac OS) nede og klikke på det fyld eller den streg, du ønsker.
4. Hvis du vil male en kant, skal du dobbeltklikke på værktøjet Dynamisk malerspand og vælge Malerstrøg. Du kan også skifte
midlertidigt til indstillingen Malerstrøg ved at trykke på Skift og derefter gøre et af følgende:
Klik på en kant for at optegne den. (Når markøren er placeret over en kant, ændres den til en malerpensel
fremhæves).

, og kanten

Træk hen over flere kanter for at optegne mere end én kant ad gangen.
Dobbeltklik på en kant for at optegne alle forbundne kanter, der har den samme farve (oversvømmelsesoptegning).
Klik tre gange på en kant for at optegne alle kanter, der har den samme streg.
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Bemærk! Hvis du trykker på Skift, kan du hurtigt skifte mellem kun at male streger og kun at male fyld. Du kan også
angive disse ændringer i dialogboksen Indstillinger for Dynamisk malerspand. Hvis både indstillingen Malefyld og
indstillingen Malerstrøg er valgt, og du trykker på Skift, skiftes der kun til Malefyld. (Dette kan være praktisk, hvis du
prøver at udfylde en lille flade, der er omgivet af optegnede kanter).

Indstillinger for Dynamisk malerspand
Med indstillingerne for Dynamisk malerspand kan du angive, hvordan værktøjet Dynamisk malerspand skal fungere. Du kan vælge, om kun fyld,
streger eller begge dele skal males, samt hvordan flader og kanter skal fremhæves, når du bevæger værktøjet hen over dem. Du kan få vist disse
indstillinger ved at dobbeltklikke på værktøjet Dynamisk malerspand.
Malefyld Maler fladerne i Dynamisk maling-grupper.
Malerstrøg Maler kanterne i Dynamisk maling-grupper.
Forhåndsvisning af farveprøve til markør Vises, når du vælger en farve på panelet Farveprøver. Markøren til værktøjet Dynamisk malerspand
vises som tre farveprøver: den valgte fyld- eller stregfarve plus farven direkte til venstre og højre for denne på panelet Farveprøver.
Fremhæv Opretter konturer om den flade eller kant, markøren er placeret over. Flader fremhæves med en tyk streg, og kanter fremhæves med
en tynd streg.
Farve Indstiller farven til fremhævningen. Du kan vælge en farve i menuen eller klikke på malefarveruden for at angive en brugerdefineret farve.
Bredde Angiver, hvor tyk fremhævningen skal være.
Til toppen

Lukke mellemrum i Dynamisk maling-grupper

Mellemrum er den lille afstand, der kan være mellem kurver. Hvis malingen siver igennem og farver flader, du ikke har tænkt dig, har du
sandsynligvis mellemrum i dine illustrationer. Du kan oprette en ny kurve, der lukker mellemrummet, redigere eksisterende kurver for at lukke
mellemrummet eller justere mellemrumsindstillingerne i Dynamisk maling-gruppen.
Du kan undgå mellemrum i Dynamisk maling-illustrationer ved at overtegne kurver (dvs. strække dem ud over hinanden). Du kan derefter
markere og slette de overskydende kanter, der fremkommer, eller du kan anvende stregen "Ingen" på dem.

Fremhæve mellemrum i en Dynamisk maling-gruppe
Vælg Vis > Vis mellemrum i Dynamisk maling.
Denne kommando fremhæver alle mellemrum, der er fundet i den aktuelt markerede Dynamisk maling-gruppe, baseret på
mellemrumsindstillingerne for denne gruppe.

Angive indstillinger for mellemrum i Dynamisk maling
Vælg Objekt > Dynamisk maling > Mellemrumsindstillinger, og angiv en af følgende:
Mellemrumsregistrering Hvis denne indstilling er valgt, genkender Illustrator mellemrum i kurver i Dynamisk maling og forhindrer maling i at flyde
igennem dem. Bemærk, at dette muligvis gør Illustrator langsommere, når programmet arbejder med store, komplekse Dynamisk maling-grupper. I
dette tilfælde kan du vælge indstillingen Luk mellemrum med kurver for at få programmet til at køre hurtigere.
Maling stopper ved Angiver den mellemrumsstørrelse, som maling ikke kan flyde igennem.
Brugerdefineret Angiver en brugerdefineret mellemrumsstørrelse for Maling stopper ved.
Mellemrumsvisningsfarve Angiver mellemrumsvisningsfarven for Dynamisk maling-grupper. Du kan vælge en farve i menuen eller klikke på
farven ved siden af menuen for mellemrumsvisningsfarven for at angive en brugerdefineret farve.
Luk mellemrum med kurver Hvis denne indstilling er valgt, indsættes umalede kurver i Dynamisk maling-gruppen for at lukke mellemrum (i
stedet for blot at forhindre maling i at flyde igennem mellemrummene). Bemærk, at eftersom disse kurver er umalede, kan det se ud som om, at
mellemrummene stadig er der, selvom de er blevet lukket.
Eksempel Viser de aktuelt registrerede mellemrum i Dynamisk maling-grupper som farvede linjer baseret på den visningsfarve, du vælger.

Mellemrumsregler for flettede Dynamisk maling-grupper
Hvis du fletter Dynamisk maling-grupper, der har forskellige mellemrumsindstillinger, bruger Illustrator følgende regler til at håndtere
mellemrummene:
Hvis mellemrumsregistrering er slået fra i alle grupper i markeringen, lukkes mellemrum, og mellemrumsregistrering slås til
med indstillingen Maling stopper ved angivet til Små mellemrum.
Hvis mellemrumsregistrering er slået til og er den samme for alle grupper i markeringen, lukkes mellemrum, og
mellemrumsindstillingen bevares.
Hvis mellemrumsregistrering er blandet for markeringen, lukkes mellemrum, og mellemrumsindstillingerne i den nederste
Dynamisk maling-gruppe bevares (hvis mellemrumsregistrering er slået til for den pågældende gruppe). Hvis
mellemrumsregistrering er slået fra for den nederste gruppe, slås den til, og indstillingen Maling stopper ved angives til Små
mellemrum.
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Pensler
Vidste du, at du kan bruge din iPad eller iPhone til at designe smukke pensler i høj
kvalitet ud fra billeder af alt, hvad der inspirerer dig? Gem pensler i dit Creative Cloud
Library, og få adgang til dem hvor som helst på tværs af Photoshop og Illustrator!
Få mere at vide om Adobe Brush CC iPad-appen i denne video.
Hent den fantastiske Adobe Brush CC-app i iTunes App Store.

Om pensler
Oversigt over panelet Pensler
Arbejde med penselbiblioteker
Anvendelse af penselstrøg
Tegning af kurver og anvendelse af penselstrøg samtidigt
Indstillinger for værktøjet Malerpensel
Fjernelse af penselstrøg
Konvertering af penselstrøg til konturer
Oprettelse af eller ændre pensler
Penselindstillinger

Til toppen

Om pensler
Pensler giver dig mulighed for at anvende effekter på kurverne. Du kan føje penselstrøg til eksisterende
kurver eller bruge malerpenselværktøjet til at tegne en kurve og tilføje et penselstrøg samtidig.
Der er forskellige typer pensler i Illustrator: kalligrafi, punkt, illustration, mønster og børstehår. Du kan opnå
følgende effekter ved hjælp af disse pensler:

Kalligrafipensler Opret penselstrøg, som ligner dem, der tegnes med den skrå spids af en kalligrafipen, og
som tegnes langs midten af kurven. Når du bruger klatpenselværktøjet, kan du male med en kalligrafipensel
og automatisk udvide penselstrøget til en fyldform, der flettes sammen med andre udfyldte objekter i samme
farve, som gennemskærer eller støder op til hinanden i stablingsrækkefølgen.

Punktpensler Spreder kopier af et objekt (f.eks. en mariehøne eller et blad) langs med kurven.

Illustrationspensler Strækker en penselform (f.eks. Grov kulstift) eller objektform jævnt i kurvens længde.

Børstehårspensel Opret penselstrøg med det samme udseende som en naturlig pensel med børstehår.

Mønsterpensler Maler et mønster – der er konstrueret af individuelle fliser – som gentages langs kurven.
Mønsterpensler kan indeholde op til fem fliser: til siderne, til det indvendige hjørne, til det udvendige hjørne,
til begyndelsen og til slutningen af mønstret.
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A. Kalligrafipensel B. Punktpensel C. Illustrationspensel D. Mønsterpensel E. Børstehårspensel

Punktpensler og mønsterpensler giver ofte den samme effekt. De adskiller sig dog fra hinanden, da
mønsterpensler følger kurven nøjagtigt, mens punktpensler ikke gør.

Pilene på en mønsterpensel bøjes for at følge kurven (venstre), mens pilene i en punktpensel forbliver lige
(højre).

Du kan se en video om brugen af pensler.

Se også
Visuelt selvstudium – Arbejde med pensler
Tegning og fletning af kurver med klatpenselværktøjet

Til toppen

Oversigt over panelet Pensler
Panelet Pensler (Vindue > Pensler) viser pensler for den aktuelle fil. Når du vælger en pensel i et
penselbibliotek, føjes den automatisk til panelet Pensler. Pensler, du opretter og gemmer på panelet Pensler,
knyttes kun til den aktuelle fil, hvilket betyder, at hver Illustrator-fil kan have sit eget penselsæt på det
tilhørende panel Pensler.

Se også
Taster til panelet Pensler

Visning eller skjulning af en penseltype
Vælg en af følgende muligheder i panelmenuen: Vis kalligrafipensler, Vis punktpensler,
Vis illustrationspensler, Vis børstehårspensler, Vis mønsterpensler.

Ændring af visningen af pensler
Vælg Miniaturebilledvisning eller Listevisning i panelmenuen.

Ændring af penselrækkefølgen på panelet Pensler
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Træk en pensel til en ny placering. Du kan kun flytte pensler inden for samme penseltype.
Du kan for eksempel ikke flytte en kalligrafipensel til punktpenslernes område.

Dublering af en pensel på panelet Pensler
Træk penslen hen på knappen Ny pensel
panelet Pensler.

, eller vælg Dubler pensel i menuen på

Sletning af penslerne fra panelet Pensler
Marker penslerne, og klik på knappen Slet pensel . Du kan markere pensler, der ikke
bruges i et dokument, ved at vælge Marker alle ubrugte i menuen på panelet Pensler.

Til toppen

Arbejde med penselbiblioteker
Penselbiblioteker (Vindue > Penselbiblioteker > [bibliotek]) er samlinger af forudindstillede pensler, der følger
med Illustrator. Du kan åbne flere penselbiblioteker for at gennemse indholdet og vælge pensler. Du kan
også åbne penselbiblioteker ved hjælp af menuen på panelet Pensler.
Hvis et penselbibliotek skal åbne automatisk, når Illustrator startes, skal du vælge Permanent i menuen på
penselbibliotekets panel.

Kopiering af pensler fra et penselbibliotek til panelet Pensler
Træk penslerne til panelet Pensler, eller vælg Føj til pensler i menuen på
penselbibliotekets panel.

Import af pensler til panelet Pensler fra en anden fil
1. Vælg Vindue > Penselbiblioteker > Andet bibliotek, og marker filen.
2. Klik i panelet Penselbibliotek på den enkelte penseldefinition eller alle de
penseldefinitioner, som du skal importere, og vælg Tilføj til pensler i genvejsmenuen til
panelet Penselbibliotek.

Oprettelse af nye penselbiblioteker
1. Føj de ønskede pensler til panelet Pensler, og slet de pensler, du ikke vil bruge.
2. Vælg Gem penselbibliotek i menuen på panelet Pensler, og placer den nye biblioteksfil i
en af følgende mapper, så den vises i menuen Penselbiblioteker, når du genstarter
Illustrator:
(Windows XP) Documents and Settings/Bruger/Application Data/Adobe/Indstillinger
for Adobe Illustrator CS5/Pensel
(Windows Vista/Windows 7) User/AppData/Roaming/Adobe/Indstillinger for Adobe
Illustrator CS5/Pensel
(Mac OS) Bibliotek/Application Support/Adobe/Adobe Illustrator CS5/Brush
Bemærk: Hvis du placerer filen i en anden mappe, kan du åbne biblioteket ved at vælge
Vindue > Penselbiblioteker > Andet bibliotek og markere biblioteksfilen.
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Til toppen

Anvendelse af penselstrøg
Du kan anvende penselstrøg på en kurve, der er oprettet med et vilkårligt tegneværktøj, herunder
penværktøjet, blyantværktøjet eller et af værktøjerne til oprettelse af grundlæggende former.
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Marker kurven, og vælg derefter en pensel i et penselbibliotek, i panelet Pensler eller
i kontrolpanelet.
Træk en pensel hen på kurven. Hvis der allerede er anvendt penselstrøg på kurven,
erstatter den nye pensel den gamle.
Hvis du vil anvende en anden pensel på kurven og vil bruge de indstillinger for
penselstrøg, der blev anvendt med den oprindelige pensel, skal du holde Alt (Win)
eller Alternativ (Mac OS) nede, når du klikker på den nye pensel, der skal anvendes.

Til toppen

Tegning af kurver og anvendelse af penselstrøg samtidigt
1. Marker en pensel i et penselbibliotek eller på panelet Pensler.
2. Vælg penselværktøjet

.

3. Placer markøren på det sted, hvor penselstrøget skal begynde, og træk for at tegne en
kurve. Markøren følges af en stiplet linje, mens du trækker.
4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Slip museknappen, når kurven har den ønskede form, hvis du vil tegne en åben
kurve.
Hvis du vil tegne en lukket form, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac
OS) nede, mens du trækker. Penselværktøjet viser en lille løkke
. Slip
museknappen (men ikke Alt- eller Alternativknappen), når du vil lukke formen.
Illustrator angiver ankerpunkter, mens du tegner. Antallet af ankerpunkter bestemmes
af kurvens længde og kompleksitet og af toleranceindstillingerne for malerpenslen.
Tip: Hvis du vil justere formen på en malet kurve, når du er færdig med at tegne
den, skal du først markere kurven. Placer derefter malerpenselværktøjet på kurven,
og træk, indtil kurven har den ønskede form. Du kan både bruge teknikken til at
forlænge en malet kurve og til at ændre formen på kurven mellem de eksisterende
endepunkter.

Til toppen

Indstillinger for værktøjet Malerpensel
Dobbeltklik på malerpenselværktøjet for at angive følgende indstillinger:

Naturtro Kontrollerer, hvor langt du skal bevæge musen eller pennen, inden Illustrator føjer et nyt
ankerpunkt til kurven. En værdi for Naturtro på f.eks. 2,5 betyder, at bevægelser på mindre end 2,5 pixel ikke
registreres. Du kan angive en værdi i intervallet fra 0,5 til 20 pixel for indstillingen Naturtro - jo højere værdi,
jo mere jævn og mindre kompleks bliver kurven.

Udjævning Kontrollerer den mængde udjævning, som Illustrator anvender, når du bruger værktøjet.
Udjævningsgraden kan indstilles til mellem 0% og 100% – jo højere værdi, jo mere jævn bliver kurven.

Fyld med nye penselstreger Anvender et fyld på kurven. Denne indstilling bruges mest, når du tegner
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lukkede kurver.

Bevar markeret Bestemmer, om Illustrator lader kurven forblive markeret, når du har tegnet den.

Rediger markerede kurver Bestemmer, om du kan ændre en eksisterende kurve med
malerpenselværktøjet.

Inden for: _ pixel Bestemmer, hvor tæt musemarkøren eller pennen skal være på en eksisterende kurve, for
at kurven kan redigeres med malerpenselværktøjet. Denne indstilling er kun tilgængelig, når indstillingen
Rediger markerede kurver er valgt.
Til toppen

Fjernelse af penselstrøg
1. Marker en malet kurve.
2. Vælg Fjern penselstrøg i menuen på panelet Pensler, eller klik på knappen Fjern
.
penselstrøg
3. Du kan også fjerne et penselstrøg ved at vælge grundpenslen i panelet Pensler eller
kontrolpanelet.

Til toppen

Konvertering af penselstrøg til konturer
Du kan konvertere penselstrøg til kurver med konturer, så du kan redigere de enkelte komponenter i en malet
kurve.
1. Marker en malet kurve.
2. Vælg Objekt > Udvid udseende.
Illustrator placerer den udvidede kurves komponenter i en gruppe. Gruppen indeholder
en kurve og en undergruppe med penselstrøgkonturerne.

Til toppen

Oprettelse af eller ændre pensler
Du kan oprette og tilpasse kalligrafipensler, punktpensler, illustrationspensler, mønsterpensler og
børstehårspensler afhængigt af dit behov. Du skal første tegne illustrationen, når du opretter punktpensler,
illustrationspensler og mønsterpensler.
Følg nedenstående retningslinjer, når du opretter illustrationer til pensler:
Illustrationen kan ikke indeholde farveforløb, blandinger, andre penselstrøg,
maskeobjekter, bitmapbilleder, diagrammer, placerede filer eller masker.
Illustrationspensler og mønsterpensler kan ikke indeholde tekst. Hvis du vil opnå en
penselstrøgeffekt med tekst, kan du oprette en kontur af teksten og derefter knytte et
penselstrøg til konturen.
Opret op til fem mønsterfliser til mønsterpensler (afhængigt af penselkonfigurationen), og
føj fliserne til panelet Farveprøver.
Bemærk: Du kan gøre de pensler, som du opretter, tilgængelige for hvert nyt dokument ved at føje
penseldefinitionen til den nye dokumentprofil. Du kan finde flere oplysninger om nye dokumentprofiler under
Om nye dokumentprofiler.

Se også
Om mønstre
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Oprettelse af hjørnefliser til penselmønstre

Oprettelse af en pensel
1. Vælg den illustration, du vil bruge, til punkt- og illustrationspensler. Du kan vælge
illustrationen til sideflisen til mønsterpensler, men det er ikke nødvendigt. Du kan finde
detaljerede retningslinjer for oprettelse af mønsterpensler under Retningslinjer for
opbygning af mønsterfliser. Hvis du vil vide mere om indstillinger for mønsterpensler, se
Indstillinger for mønsterpensler.
Bemærk: Hvis du ikke ønsker en sømovergang mellem illustrationselementerne, der
bruges til at oprette mønsterpenslen, skal du deaktivere indstillingen Kantudjævning
under Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Generelt >
Indstillinger (Mac OS).
2. Klik på knappen Ny pensel på panelet Pensler. Du kan også trække den valgte
illustration til panelet Pensler.
3. Vælg den penseltype, du vil oprette, og klik på OK.
4. Indtast et navn til penslen i dialogboksen Penselindstillinger, angiv penselindstillingerne,
og klik på OK.

Ændring af en pensel
Dobbeltklik på penslen på panelet Pensler for at ændre indstillingerne for en pensel.
Angiv penselindstillingerne, og klik på OK. Hvis det aktuelle dokument indeholder malede
kurver, der bruger den redigerede pensel, vises der en meddelelse. Klik på Anvend på
streger for at ændre eksisterende streger. Klik på Uændrede streger for at bevare
eksisterende streger uændrede og kun anvende den ændrede pensel på nye penselstrøg.
Hvis du vil ændre illustrationen, der bruges af en punkt-, illustrations- eller
mønsterpensel, skal du trække penslen ind i illustrationen og foretage de ønskede
ændringer. Hold derefter Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk den
ændrede pensel hen på den oprindelige pensel på panelet Pensler.
Hvis du vil ændre en malet kurve uden at opdatere den tilhørende pensel, skal du
markere kurven og klikke på knappen Indstillinger for markeret objekt
i panelet
Pensler eller vælge indstillinger for markeret objekt i menuen på panelet Pensler
(harmonikamenu).

Til toppen

Penselindstillinger
Du kan angive forskellige indstillinger for de forskellige penseltyper. Dobbeltklik på penslen på panelet
Pensler for at ændre indstillingerne for en pensel.
Punkt-, grafik- og mønsterpensler har identiske indstillinger for farvelægning.
Hvis du vil tilpasse en stregforekomst til illustrationspensler eller mønsterpensler, skal du klikke på ikonet
Indstillinger for det markerede objekt i penselpanelet og angive stregindstillingerne. Til illustrationspensel kan
du angive stregtykkelsen sammen med vipnings-, farvelægnings- og overlapningsindstillinger. Til
mønsterpensel kan du angive skaleringsindstillinger sammen med vipnings-, tilpasnings- og
farvelægningsindstillinger.

Indstillinger for Kalligrafipensel

Vinkel Angiver rotationsvinklen for penslen. Træk pilehovedet i eksemplet, eller angiv en værdi i boksen
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Vinkel.

Afrundethed Bestemmer penslens afrundethed. Træk en sort prik i forhåndsvisningen væk fra eller ind mod
midten, eller indtast en værdi i boksen Afrundethed. Jo højere værdi, desto større afrundethed.

Diameter Bestemmer penslens diameter. Brug diameterskydekontrollen, eller indtast en værdi i boksen
Diameter.
Pop op-listen til højre for hver indstilling giver dig mulighed for at kontrollere variationer i penslens form. Vælg
en af følgende indstillinger:

Fast Opretter en pensel med en fast vinkel, afrundethed eller diameter.

Tilfældigt Opretter en pensel med tilfældige variationer i vinkel, afrundethed eller diameter. Indtast
en værdi i boksen Variation, der angiver det interval, som penselegenskaberne kan variere indenfor.
Hvis værdien for Diameter for eksempel er 15, og værdien for Variation er 5, kan diameteren være 10
eller 20 eller en vilkårlig værdi derimellem.

Tryk Opretter en pensel, der varierer i vinkel, afrundethed eller diameter afhængig af trykket fra en
tegnepen. Denne indstilling er især praktisk, når den bruges sammen med Diameter. Den er kun
tilgængelig, hvis du har en tegneplade. Indtast en værdi i boksen Variation for at angive, hvor meget
mere eller mindre end den oprindelige værdi penselegenskaben vil variere. Hvis værdien for
Afrundethed f.eks. er 75 %, og værdien for Variation er 25 %, er den tyndeste streg 50 %, og den
tykkeste streg 100 %. Jo lettere trykket er, desto mere vinklet bliver penselstrøget.

Pennehjul Opretter en pensel, der varierer i diameter, afhængigt af manipulationen af pennehjulet.
Denne indstilling er beregnet til at blive brugt med en airbrushpen med et pennehjul og med en
tegneplade, der kan registrere pennen.

Hældning Opretter en pensel, der varierer i vinkel, afrundethed eller diameter, afhængigt af
tegnepennens hældning. Denne indstilling er især praktisk, når den bruges sammen med
Afrundethed. Den er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade, der kan registrere, hvor tæt på
lodret pennen er.

Pejling Opretter en pensel, der varierer i vinkel, afrundethed eller diameter afhængigt af pennens
retning. Denne indstilling er især praktisk, når den bruges til at kontrollere vinklen på kalligrafipensler,
specielt når penslen bruges som en malerpensel. Den er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade,
der kan registrere, i hvilken retning pennen hældes.

Rotation Opretter en pensel, der varierer i vinkel, afrundethed eller diameter, afhængigt af hvordan
tegnepennens spids roteres. Denne indstilling er især praktisk, når den bruges til at kontrollere
vinklen på kalligrafipensler, specielt når penslen bruges som en flad pen. Den er kun tilgængelig, hvis
du har en tegneplade, der kan registrere denne type rotation.

Farvelægningsindstillinger for punkt-, illustrations- og mønsterpensler
De farver, som en punktpensel, en kunstpensel eller en mønsterpensel maler, afhænger af den aktuelle
stregfarve og penslens farvelægningsmetode. Vælg en af følgende indstillinger i dialogboksen
Penselindstillinger for at angive farvelægningsmetoden:

Ingen Viser farverne, som de ser ud på penslen på panelet Pensler. Vælg Ingen for at bevare de samme
farver på penslen som på panelet Pensler.

Toner Viser penselstrøget i forskellige toner af stregfarven. De dele af illustrationerne, der er sorte, får
stregfarven, de dele, der ikke er sorte, bliver til toner af stregfarven, og hvid forbliver hvid. Hvis du anvender
en staffagefarve som streg, opretter Toner forskellige toner af staffagefarven. Vælg Toner for pensler, der
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anvender farverne sort og hvid, eller når du vil male et penselstrøg med en staffagefarve.

Toner og skygger Viser penselstrøget i toner og skygger af stregfarven. Toner og skygger bevarer farverne
sort og hvid, og alt derimellem bliver en blanding fra sort til hvid via den valgte stregfarve. Da der tilføjes sort,
kan du muligvis ikke udskrive til en enkelt plade, når du bruger Toner og skygger sammen med en
staffagefarve. Vælg Toner og skygger til gråtonepensler.

Nuanceskift Bruger nøglefarven i penselillustrationen som vist i boksen Nøglefarve. Som standard er
nøglefarven den mest fremtrædende farve i illustrationen. Alt i penselillustrationen, som har nøglefarven,
bliver til stregfarve. Andre farver i penselillustrationen bliver til farver, der er beslægtet med stregfarven.
Nuanceskift bevarer sort, hvid og grå. Vælg Nuanceskift til pensler, der bruger mange farver. Hvis du vil
ændre nøglefarven, skal du klikke på nøglefarvepipetten, flytte pipetten til eksempelboksen i dialogboksen og
klikke på den farve, du vil anvende som nøglefarve. Farven i nøglefarveboksen ændres. Klik på pipetten igen
for at fravælge den.
Hvis du ønsker oplysninger om og prøver på de enkelte valg, kan du klikke på Tip.

Indstillinger for Punktpensel

Størrelse Styrer objekters størrelse.

Afstand Styrer afstanden mellem objekterne.

Spredning Styrer, hvor tæt objekterne følger kurven uafhængigt på hver side af kurven. Jo højere værdi,
desto længere væk er objekterne fra kurven.

Rotation Styrer rotationsvinklen for objekterne.

Rotation i forhold til Angiver punktobjekternes rotationsvinkel i forhold til siden eller kurven. Hvis du for
eksempel vælger Side, peger rotationsobjekterne ved 0° mod toppen af siden. Hvis du vælger Kurve,
tangerer objekterne ved en rotation på 0° kurven.
Pop op-listen til højre for hver indstilling giver dig mulighed for at kontrollere variationer i penslens form. Vælg
en af følgende indstillinger:

Fast Opretter en pensel med en fast størrelse, afstand, spredning og rotation.

Tilfældigt Opretter en pensel med tilfældige variationer i størrelse, afstand, spredning og rotation.
Indtast en værdi i boksen Variation, der angiver det interval, som penselegenskaberne kan variere
indenfor. Hvis værdien for Diameter for eksempel er 15, og værdien for Variation er 5, kan
diameteren være 10 eller 20 eller en vilkårlig værdi derimellem.

Tryk Opretter en pensel, der varierer i vinkel, afrundethed eller diameter afhængig af trykket fra en
tegnepen. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade. Angiv en værdi i boksen
længst til højre, eller brug skydekontrollen Maksimum. Hvis du vælger Tryk, bliver det letteste tryk
værdien af Minimum og det hårdeste tryk værdien af Maksimum. Hvis du vælger denne indstilling for
Diameter, bliver stregen tykkere, jo større objekterne er.

Pennehjul Opretter en pensel, der varierer i diameter, afhængigt af manipulationen af pennehjulet.
Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade med et pennehjul, som kan registrere
input fra pennen.

Hældning Opretter en pensel, der varierer i vinkel, afrundethed eller diameter, afhængigt af
tegnepennens hældning. Den er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade, der kan registrere, hvor
tæt på lodret pennen er.
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Pejling Opretter en pensel, der varierer i vinkel, afrundethed eller diameter, afhængigt af
tegnepennens retning. Denne indstilling er især praktisk, når den bruges til at kontrollere vinklen på
pensler. Den er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade, der kan registrere, i hvilken retning
pennen hældes.

Rotation Opretter en pensel, der varierer i vinkel, afrundethed eller diameter, afhængigt af hvordan
tegnepennens spids roteres. Denne indstilling er især praktisk, når den bruges til at kontrollere
vinklen på pensler. Den er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade, der kan registrere denne type
rotation.

Indstillinger for Illustrationspensel

Bredde Justerer bredden af illustrationen i forhold til dens oprindelige bredde. Du kan angive bredden ved
hjælp af indstillingsskyderen Bredde. Pop op-menuen for illustrationspenslens bredde indeholder
tegnepladeindstillinger som f.eks. Tryk, Pennehjul, Hældning, Pejling og Rotation til justering af
skaleringsvariation. Illustrationspenslens standardbredde er 100 %.
Bemærk: Hvis du bruger værktøjet Bredde på et bestemt illustrationspenselstrøg, konverteres alle
tegnepladedata til breddepunkter. Læg mærke til, at indstillingen Breddepunkter/profil er valgt under
indstillingerne på rullelisten Bredde.

Indstillinger for penselskalering Bevarer proportionerne i skalerede illustrationer. De tilgængelige
indstillinger er: Skaler proportionalt, Stræk til streglængde, Stræk mellem hjælpelinjer.

Retning Bestemmer retningen af illustrationerne i relation til linjen. Klik på en pil for at angive retningen:
for at placere venstre side af illustrationen ved stregens slutning,
for at placere højre side af illustrationen
for at placere toppen af illustrationen ved stregens slutning,
for at placere
ved stregens slutning,
bunden af illustrationen ved stregens slutning.

Vip på langs eller Vip på tværs Ændrer retningen af illustrationerne i relation til linjen.

Farvelægning Vælg en farve til stregen og farvelægningsmetoden. Du kan vælge mellem forskellige
farvelægningsmetoder ved hjælp af denne rulleliste. Indstillingerne er Toner, Toner og skygger og
Nuanceskift.

Overlap Du kan undgå, at sammenføjninger og fals i et objekts kanter overlapper, ved at vælge
justeringsknappen Overlap

.

Du kan se en video om at bruge forbedrede funktioner til illustrationspensler på Brug af udvidede illustrationsog mønsterpensler.

Segmenteret illustrationspensel
Segmenteret illustrationspensel er en mulighed for at definere en del af en illustrationspensels ender, der ikke
strækkes. Vælg indstillingen Stræk mellem hjælpelinjer i dialogboksen Indstillinger for Illustrationspensel, og
juster hjælpelinjerne i dialogboksens eksempelafsnit.
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Indstillingen Stræk mellem hjælpelinjer i dialogboksen Penselindstillinger for illustrationspenslen

Illustrationen mellem hjælpelinjerne er den eneste del af penslen, som strækkes eller sammentrækkes, så
illustrationspenslen passer til kurvelængden.

Sammenligning af segmenteret illustrationspensel med ikke-segmenteret illustrationspensel
A. Segmenteret illustrationspensel B. Ikke-segmenteret illustrationspensel

Indstillinger for Mønsterpensel

Skaler Justerer størrelsen af fliserne i forhold til deres oprindelige størrelse. Angiv skaleringen ved hjælp af
skyderen Skalering. Rullelisten Skalering til værktøjet før mønsterpensler indeholder tegnepladeindstillinger
som f.eks. Tryk, Pennehjul, Hældning, Pejling og Rotation til justering af skaleringsvariationer.
Bemærk: Hvis du bruger breddeværktøjet på en bestemt forekomst af et mønsterpenselstrøg, konverteres
alle tegnepladedata til breddepunkter. Læg mærke til, at indstillingen Breddepunkter/profil er valgt under
strøgindstillingerne på pop op-menuen til skalering.

Afstand Justerer afstanden mellem fliserne.

Fliseknapper Giver dig mulighed for at anvende forskellige mønstre på forskellige dele af kurven. Klik på en
fliseknap til den flise, du vil definere, og vælg en mønsterfarveprøve på rullelisten. Gentag fremgangsmåden
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for at knytte mønsterfarveprøver til andre fliser efter behov.
Bemærk: Du skal føje de mønsterfliser, du vil bruge, til panelet Farveprøver, før du angiver indstillinger for
mønsterpensler. Når du har oprettet en mønsterpensel, kan du slette mønsterfliserne fra panelet Farveprøver,
hvis du ikke skal bruge dem til flere illustrationer.

Fliser på en mønsterpensel
A. Sideflise B. Flise til udvendigt hjørne C. Flise til indvendigt hjørne D. Startflise E. Slutflise

Vip på langs eller Vip på tværs Ændrer retningen af mønstret i relation til linjen.

Tilpas Bestemmer, hvordan mønsteret passer på kurven: Stræk for at tilpasse forlænger eller forkorter
mønsterflisen, så den passer til objektet. Denne indstilling kan medføre uregelmæssige fliser. Tilføj
mellemrum for at tilpasse indsætter luft mellem hver mønsterflise, så mønsteret tilpasses proportionalt til
kurven. Tilnærm kurve tilpasser fliserne til den nærmeste tilnærmede kurve uden at ændre fliserne. Denne
indstilling indsætter mønsteret en anelse inden for eller uden for kurven i stedet for centreret på kurven, så
der opretholdes en jævn fliselægning.

Indstillinger for Tilpas
A. Stræk for at tilpasse B. Tilføj mellemrum for at tilpasse C. Tilnærm kurve

Farvelægning Vælg en farve til stregen og farvelægningsmetoden. Du kan vælge mellem forskellige
farvelægningsmetoder ved hjælp af denne rulleliste. Indstillingerne er Toner, Toner og skygger og
Nuanceskift.
Du kan se en video om at bruge forbedrede funktioner til illustrationspensler på Brug af udvidede illustrationsog mønsterpensler.
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Børstehårspensel
Med børstehårspensel kan du oprette penselstrøg med det samme udseende som en naturlig pensel med
børstehår. Med Børstehårspensel kan du:

Opret naturlige og flydende penselstrøg, der efterligner effekten af maling med rigtige
pensler og medier som f.eks. vandfarver.
Vælg pensler fra et foruddefineret bibliotek, eller opret dine egne pensler ud fra
spidsformer som f.eks. rund, flad eller vifteformet. Du kan også angive andre
penselegenskaber som f.eks. børstehårslængde, stivhed og malingsopacitet.

En illustration, som bruger forskellige børstehårspenselformer og -egenskaber til tegning

Når du bruger en børstehårspensel sammen med en tegneplade, registrerer Illustrator interaktivt pennens
bevægelser hen over tegnepladen. Programmet fortolker alle aspekter af retnings- og trykinput på ethvert
punkt langs en tegningskurve. Illustrator opretter det output, der er modelleret efter pennens x-akseposition,
y-akseposition, tryk, hældning, retningsvinkel og rotation.
Der vises en markørannotator, som simulerer en faktisk penselspids, når du bruger en tegneplade og pen,
som understøtter rotation. Denne annotator vises ikke, når der anvendes andre inputenheder som f.eks. en
mus. Annotatoren er også deaktiveret, mens den præcise markør bruges.
Bemærk: Brug Wacom Intuos 3-tegneplade eller nyere med Art-pen (6D) for at afprøve børstehårspenslens
fulde potentiale. Illustrator kan fortolke alle seks frihedsgrader, som denne enhedskombination giver. Andre
enheder, herunder Wacom-gribepennen og illustrationspenselpennen, kan muligvis ikke fortolke nogle
attributter som f.eks. rotation. Disse ufortolkede attributter behandles som konstanter i de efterfølgende
penselstrøg.

Når du bruger en mus, er det kun x- og y-aksebevægelser, der registreres. Andre input som f.eks. hældning,
retningsvinkel, rotation og tryk forbliver faste, så der fremstilles jævne og gennemførte strøg.
Til strøg med børstehårspensel vises feedback, når du trækker med værktøjet. Denne feedback giver en
omtrentlig visning af den endelige streg.
Bemærk: Strøg med børstehårspensel består af flere overlappende, udfyldte gennemsigtige kurver. Disse
kurver virker, ligesom alle udfyldte kurver i Illustrator, interaktivt sammen med malingen på andre objekter,
herunder andre børstepenselkurver. Fyldet til streger virker dog ikke selvinteraktivt. Derfor opbygges
individuelle lagdelte strøg med børstehårspensel interaktivt i forhold til hinanden, mens et enkelt strøg, der
skrubbes frem og tilbage, ikke interagerer med sig selv eller opbygges.

Brug af børstehårspenslen

Sådan bruges børstehårspenslen:
1. Opret en børstedefinition ved at klikke på ikonet Ny pensel eller vælge Ny pensel i
menuen til panelet Pensler.
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2. Vælg indstillingen Børstehårspensel, og klik på OK.

Dialogboksen Indstillinger for børstehårspensel

3. Angiv følgende i dialogboksen Indstillinger for børstehårspensel:

Navn på børstehårspenslen. Navnet kan maksimalt bestå af 31 tegn.

Form Vælg mellem ti forskellige penselmodeller, som giver anderledes tegneoplevelse
og udseende af børstehårspenselkurverne.

Størrelse Penselstørrelse er penslens diameter. Som et fysisk medie måles
børstehårspenslens diameter på det sted, hvor børstehårene møder håndtaget (døllen).
Angiv penselstørrelsen med skyderen eller direkte indtastning af størrelsen i tekstfeltet.
Afstanden kan være mellem 1 mm og 10 mm.
Penselstørrelsen fra den oprindelige penseldefinition vises i penselvisningen i panelet
Pensler.
Bemærk: Tasterne [ og ] bruges som genveje til henholdsvis at mindske og øge
størrelsen. Tasterne med kantede parenteser øger og mindsker størrelsen i intervaller på
1 mm.

Længde af børstehår Længden af børstehårene starter fra det punkt, hvor
børstehårene møder håndtaget til spidsen af børstehårene. Længden af børstehårene
kan angives ligesom andre indstillinger for børstehårspenslen ved at trække skyderen
Længde af børstehår eller angive den nøjagtige værdi i feltet Længde af børstehår (25 %
til 300 %).

Tæthed af børstehår Tætheden af børstehårene er antallet af børstehår i et angivet
område af penslen. Du kan angive denne attribut på samme måde som andre
indstillinger for børstehårspenslen. Den ligger mellem 1 % og 100 % og beregnes ud fra
penselstørrelsen og børstehårslængden.

Tykkelse af børstehår Børstehårenes tykkelsen kan variere fra fin til grov (mellem 1 %
og 100 %). Angiv tykkelsen af børstehårene ligesom andre indstillinger for
børstehårspenslen ved at trække skyderen eller angive tykkelsesværdien i feltet.

Malingsopacitet Benyt denne indstilling til at angive opaciteten af den maling, der
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bruges. Malingsopaciteten kan variere mellem 1 % (gennemskinnelig) og 100 %
(ugennemsigtig). Den angivne opacitetsværdi er den maksimale opacitet, der bruges af
penslen. Du kan bruge de numeriske taster [0-9] som genvej til at angive opaciteten af
strøg med børstehårspensel, idet:
0 = 100
1 = 10%
9 = 90
I andre tilfælde, hvor du f.eks. indtaster 35 lige efter hinanden, indstilles opaciteten til
35%, og hvis du indtaster 356 lige efter hinanden, indstilles opaciteten til 56 (to sidste
cifre). Enhver cifferstreng, der slutter med 00, indstilles til 100%.

Stivhed Stivheden angiver børstehårenes hårdhed. Hvis du angiver en lav værdi for
børstehårsstivhed, er børstehårene meget fleksible. De bliver stivere, når du angiver en
højere værdi. Stivheden af børstehår ligger mellem 1 % og 100 %.
4. Klik på OK for at oprette penseldefinitionen med de valgte indstillinger.

Når penselværktøjet er valgt, og der er valgt en definition af børstehårspensel i panelet Pensler, kan du
oprette illustrationer med børstehårspenslen.
Hvis du prøver at udskrive, gemme eller samkopiere gennemsigtighed i et dokument med mere end 30
børstepenselstrøg, vises en advarsel. Disse advarsler vises, når du gemmer, udskriver og samkopierer
filindhold.

Dialogboks med advarsel, hvis du prøver at udskrive et dokument med mere end 30 børstepenselstrøg

Dialogboks med advarsel, hvis du prøver at gemme et dokument med mere end 30 børstepenselstrøg

Dialogboks med advarsel, hvis du prøver at samkopiere gennemsigtighed af børstepenselstrøg i et dokument
med mere end 30 børstepenselstrøg
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Gennemsigtighed og blandingstilstande
Om gennemsigtighed
Oversigt over panelet Gennemsigtighed
Visning af gennemsigtighed i illustrationer
Ændring af opaciteten i illustrationer
Oprettelse af en udskæringsgruppe for gennemsigtighed
Brug af ugennemsigtighedsmasker til at oprette gennemsigtighed
Brug af gennemsigtighed til at forme en udskæring
Om blandingstilstande
Tilpasning af blandingstilstanden for illustrationen

Til toppen

Om gennemsigtighed
Gennemsigtighed er en så integreret del af Illustrator, at man kan føje gennemsigtighed til illustrationer uden
at være klar over det. Du kan benytte en af følgende fremgangsmåder til at føje gennemsigtighed til
illustrationer:

Sænk objekternes opacitet, så de underliggende illustrationer bliver synlige.
Brug ugennemsigtige masker til at skabe variationer i gennemsigtigheden.
Brug en blandingstilstand til at ændre den måde, hvorpå farver arbejder sammen blandt
overlappende objekter.
Anvend forløb og masker, der indeholder gennemsigtighed.
Anvend effekter eller grafikformater, der indeholder gennemsigtighed, for eksempel
skyggeeffekter.
Importer Adobe Photoshop-filer, der indeholder gennemsigtighed.

Se også
Udskrivning og lagring af gennemsigtige illustrationer

Til toppen

Oversigt over panelet Gennemsigtighed
Brug panelet Gennemsigtighed (Vindue > Gennemsigtighed) til at angive objekters ugennemsigtighed og
blandingstilstand, oprette ugennemsigtige masker eller skære en del af et objekt ud med den overliggende del
af et gennemsigtigt objekt.

Visning af alle indstillinger på panelet Gennemsigtighed
Vælg Vis indstillinger i panelmenuen.

Visning af et miniaturebillede af det markerede objekt på panelet
269

Gennemsigtighed
Vælg Vis miniaturebillede i panelmenuen. Eller klik på dobbelttrekanten på panelets fane
for at skifte mellem visningsstørrelserne.

Til toppen

Visning af gennemsigtighed i illustrationer
Det er vigtigt at være opmærksom på, hvornår du bruger gennemsigtighed, fordi det er nødvendigt at angive
nogle ekstra indstillinger, når gennemsigtige illustrationer skal udskrives og gemmes. Du kan få vist
gennemsigtighed i dine illustrationer ved hjælp af et ternet baggrundsgitter, med hvilket du kan identificere
gennemsigtige områder i illustrationerne.
1. Vælg Vis > Vis gennemsigtighedsgitter.
2. (Valgfrit) Vælg Filer > Dokumentopsætning, og angiv indstillinger for
gennemsigtighedsgitter.
Bemærk: Du kan også ændre tegnebrættets farve for at simulere, hvordan
illustrationerne kommer til at se ud, hvis de bliver udskrevet på farvet papir.

Til toppen

Ændring af opaciteten i illustrationer
Du kan ændre opaciteten for et enkelt objekt, opaciteten for alle objekter i en gruppe eller et lag eller
opaciteten for et objekts fyld eller streg.
1. Marker et objekt eller en gruppe (eller marker et lag i panelet Lag).
Hvis du vil ændre ugennemsigtigheden for et fyld eller en streg, skal du vælge objektet
og derefter vælge fyldet eller stregen på panelet Udseende.
2. Angiv indstillingen for ugennemsigtighed på panelet Gennemsigtighed eller på
kontrolpanelet.
Hvis du vil vælge alle objekter, der anvender en bestemt opacitet, skal du vælge et
objekt med den pågældende opacitet eller fravælge alt og indtaste opacitetsværdien
på panelet Gennemsigtighed. Vælg derefter Marker > Samme > Opacitet.
Hvis du markerer flere objekter i et lag og ændrer indstillingen for ugennemsigtighed,
ændres gennemsigtigheden for overlappende områder i de markerede objekter i forhold
til de andre objekter, og der vises en akkumuleret ugennemsigtighed. Hvis du derimod
markerer et lag eller en gruppe og derefter ændrer opaciteten, behandles objekterne i
laget eller gruppen som et enkelt objekt. Kun objekter uden for og under laget eller
gruppen er synlige gennem de gennemsigtige objekter. Hvis et objekt flyttes til laget eller
gruppen, overtager det lagets eller gruppens opacitet, og hvis et objekt flyttes udenfor,
bevarer det ikke opaciteten.

Enkelte objekter markeret og angivet til opacitet på 50% (venstre) sammenlignet med lag
markeret og angivet til opacitet på 50% (højre)

Se også
Markering af elementer til attributter for udseende
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Oversigt over panelet Udseende
Udskrivning og lagring af gennemsigtige illustrationer

Til toppen

Oprettelse af en udskæringsgruppe for gennemsigtighed
I en udskæringsgruppe for gennemsigtighed kan elementerne i en gruppe ikke ses gennem hinanden.

Gruppe med indstillingen Udskæringsgruppe fravalgt (venstre) sammenlignet med valgt (højre)

1. Marker den gruppe eller det lag på panelet Lag, som du vil ændre til en
udskæringsgruppe.
2. Vælg Udskæringsgruppe på panelet Gennemsigtighed. Vælg Vis indstillinger i
panelmenuen, hvis denne indstilling ikke vises.
Hvis du vælger indstillingen Udskæringsgruppe, køres den gennem tre tilstande: til
(afkrydsning), fra (intet mærke) og neutral (firkant med en linje igennem den). Brug den
neutrale indstilling, hvis du vil gruppere illustrationer uden at påvirke virkemåden for den
udskæring, der bestemmes af det omsluttende lag eller den omsluttende gruppe. Brug
fra-indstillingen, hvis du vil sikre, at et lag eller en gruppe af gennemsigtige objekter
aldrig skærer hinanden ud.

Se også
Markering af elementer til attributter for udseende
Udskrivning og lagring af gennemsigtige illustrationer

Til toppen

Brug af ugennemsigtighedsmasker til at oprette gennemsigtighed
Du bruger en ugennemsigtig maske og et maskeobjekt til at ændre gennemsigtigheden af illustrationer. Den
ugennemsigtige maske (også kaldet maskeret illustration) er den form, andre objekter vises gennem.
Maskeobjektet definerer, hvilke områder der er gennemsigtige samt graden af gennemsigtighed. Du kan
bruge alle farvede objekter eller rasterbilleder som maskeobjekt. Illustrator bruger gråtoneækvivalenterne til
farverne i maskeobjektet til opacitetsniveauerne i masken. Illustrationen er helt synlig på de steder, hvor den
ugennemsigtige maske er hvid. Illustrationen er skjult på de steder, hvor den ugennemsigtige maske er sort.
Gråtoner i masken giver forskellige grader af gennemsigtighed i illustrationen.

Oprettelse af en ugennemsigtighedsmaske
A. Underliggende objekter B. Ugennemsigtighedsmaskes illustrationer C. Maskeobjekt, der er fyldt med sorttil-hvidt farveforløb D. C flyttet over B's område, så den afmasker B
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Når du opretter den ugennemsigtige maske, vises et miniaturebillede af maskeobjektet på panelet
Gennemsigtighed til højre for miniaturebilledet af den maskerede illustration. (Vælg Vis miniaturebilleder i
panelmenuen, hvis disse miniaturebilleder ikke vises). Den maskerede illustration og maskeobjektet
sammenkædes som standard (vises med en sammenkædning mellem miniaturebillederne på panelet). Hvis
du flytter den maskerede illustration, flyttes maskeobjektet sammen med den. Men når du flytter et
maskeobjekt, flyttes den maskerede illustration ikke. Du kan bryde sammenkædningen af masken på panelet
Gennemsigtighed for at låse masken fast og flytte den maskerede illustration uafhængigt af denne.

Panelet Gennemsigtighed viser miniaturebilleder af ugennemsigtige masker: Miniaturebilledet til venstre
repræsenterer den ugennemsigtige maske, mens miniaturebilledet til højre repræsenterer maskeobjekter

Du kan flytte masker mellem Photoshop og Illustrator. Ugennemsigtige masker i Illustrator konverteres til
lagmasker i Photoshop og omvendt.
Bemærk: Du kan ikke aktivere isolationstilstand, når du arbejder i maskeredigeringstilstand og omvendt.

Se en video om at arbejde med ugennemsigtighedsmasker under Brug af ugennemsigtighedsmasker.

Se også
Markering af elementer til attributter for udseende
Udskrivning og lagring af gennemsigtige illustrationer

Oprettelse af en ugennemsigtig maske
1. Marker et enkelt objekt eller en enkelt gruppe, eller marker et lag på panelet Lag.
2. Åbn panelet Gennemsigtighed, og vælg Vis indstillinger i panelmenuen for at få vist
miniaturebilleder.
3. Dobbeltklik direkte til højre for miniaturebilledet i panelet Gennemsigtighed.
Der oprettes en tom maske, og Illustrator går automatisk i maskeredigeringstilstand..
4. Brug tegneværktøjerne til at tegne en maskeform.
5. Klik på den maskerede illustrations miniaturebillede (venstre miniaturebillede) på panelet
Gennemsigtighed for at afslutte maskeredigeringstilstanden.
Bemærk: Indstillingen Klip angiver maskens baggrund til sort. Derfor vil sorte objekter, f.eks. sort tekst, der
bruges til at oprette en ugennemsigtig maske med indstillingen Klip valgt, ikke være synlige. Du kan få vist
objekterne ved at bruge en anden farve eller fravælge indstillingen Klip.

Konvertering af et eksisterende objekt til en ugennemsigtig maske
Marker mindst to objekter eller grupper, og vælg Opret ugennemsigtig maske i menuen
på panelet Gennemsigtighed. Det øverste markerede objekt eller den øverste markerede
gruppe bruges som maske.
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Redigering af et maskeobjekt
Du kan redigere et maskeobjekt for at ændre maskens form eller gennemsigtighed.
1. Klik på maskeobjektets miniaturebillede (højre miniaturebillede) på panelet
Gennemsigtighed.
2. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på maskens miniaturebillede
for at skjule alle andre illustrationer i dokumentvinduet. (Vælg Vis miniaturebilleder i
panelmenuen, hvis miniaturebillederne ikke vises).
3. Brug et redigeringsværktøj og en redigeringsmetode i Illustrator til at redigere masken.
4. Klik på den maskerede illustrations miniaturebillede (venstre miniaturebillede) på panelet
Gennemsigtighed for at afslutte maskeredigeringstilstanden.

Fjernelse eller gendannelse af sammenkædning af ugennemsigtig maske
Marker den maskerede illustration på panelet Lag for at fjerne sammenkædningen af en
maske, og klik derefter på kædesymbolet mellem miniaturebillederne på panelet
Gennemsigtighed. Du kan også vælge Fjern sammenkædning af ugennemsigtig maske i
menuen på panelet Gennemsigtighed.
Maskeobjektet låses i forhold til placering og størrelse, og de maskerede objekter kan
flyttes og tilpasses uafhængigt af masken.
Marker den maskerede illustration på panelet Lag for at gendanne sammenkædningen af
en maske, og klik derefter på området mellem miniaturebillederne på panelet
Gennemsigtighed. Du kan også vælge Sammenkæd ugennemsigtig maske i menuen på
panelet Gennemsigtighed.

Deaktivering af en ugennemsigtig maske eller aktivering af den igen
Du kan deaktivere en maske for at fjerne den gennemsigtighed, den opretter.

Marker den maskerede illustration på panelet Lag for at deaktivere en maske, og hold
derefter Skift nede, og klik på maskeobjektets miniaturebillede (højre miniaturebillede) på
panelet Gennemsigtighed. Du kan også vælge Deaktiver ugennemsigtig maske i menuen
på panelet Gennemsigtighed. Når den ugennemsigtige maske deaktiveres, vises et rødt x
over maskens miniaturebillede på panelet Gennemsigtighed.
Marker den maskerede illustration på panelet Lag for at aktivere en maske igen, og hold
derefter Skift nede, og klik på maskeobjektets miniaturebillede på panelet
Gennemsigtighed. Du kan også vælge Aktiver ugennemsigtig maske i menuen på panelet
Gennemsigtighed.

Fjernelse af en ugennemsigtig maske
Marker den maskerede illustration på panelet Lag, og vælg derefter Ophæv
ugennemsigtig maske i menuen på panelet Gennemsigtighed.
Maskeobjektet vises igen oven på de objekter, der var maskerede.

Klipning eller invertering af en ugennemsigtig maske
1. Marker den maskerede illustration på panelet Lag.
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2. Vælg en af følgende indstillinger på panelet Gennemsigtighed:

Klip Giver masken en sort baggrund, som beskærer den maskerede illustration til
maskeobjektets grænser. Fravælg indstillingen Klip for at slå udklipning fra. Vælg Ny
ugennemsigtig maske er udsnitsmaske i menuen på panelet Gennemsigtighed for at
vælge udklipning som standard for nye ugennemsigtige masker.

Inverter maske Vender luminansværdierne for maskeobjektet, hvilket vender opaciteten
for den maskerede illustration. Områder, der f.eks. har en gennemsigtighed på 90%,
bliver 10% gennemsigtige, efter at masken er inverteret. Fravælg indstillingen Inverter
maske for at gendanne masken til den oprindelige tilstand. Vælg Nye ugennemsigtige
masker inverteres i menuen på panelet Gennemsigtighed for som standard at invertere
alle masker.
Vælg Vis indstillinger i panelmenuen, hvis disse indstillinger ikke vises.

Til toppen

Brug af gennemsigtighed til at forme en udskæring
Brug indstillingen for udskæringsform for ugennemsigtighed og maskedefineret udskæringsform til at opnå en
udskæringseffekt, der er proportional med objektets ugennemsigtighed. I de områder af masken, hvor
opaciteten er tæt på 100 %, vil udskæringseffekten være skarp, mens den vil være svagere i områder med
mindre opacitet. Hvis du f.eks. bruger et forløbsmaskeret objekt som udskæring, udskæres det underliggende
objekt gradvist, som om det blev skyggelagt af et farveforløb. Du kan oprette udskæringsformer med både
vektor- og rasterobjekter. Denne teknik er mest praktisk til objekter, som bruger en anden blandingstilstand
end Normal.
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Du kan bruge en ugennemsigtig maske til at forme udskæringen ved at vælge den
maskerede illustration og derefter gruppere den sammen med de objekter, der skal
udskæres.
Du kan bruge alfakanalen i et bitmapobjekt til at forme udskæringen ved at vælge et
bitmapobjekt, der indeholder gennemsigtighed, og derefter gruppere det sammen
med de objekter, der skal udskæres.
2. Vælg gruppen.
3. Vælg Udskæringsgruppe på panelet Gennemsigtighed, indtil der vises en afkrydsning ved
indstillingen.
4. Marker maskeobjekterne eller det gennemsigtige billede blandt de grupperede objekter
på panelet Lag.
5. Vælg Opacitet & maske, angiv udskæringsform på panelet Gennemsigtighed.

Udskæring af former med et bitmapobjekt
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A. Oprindelig illustration B. Blandingstilstanden Gør mørkere er anvendt på ordet
"PEARS", og indstillingen Gruppe er valgt C. Indstillingen
Uigennemsigtigheds/maskedefineret udskæringsform er anvendt på ordet

Se også
Markering af elementer til attributter for udseende
Udskrivning og lagring af gennemsigtige illustrationer

Til toppen

Om blandingstilstande
Med blandingstilstande kan du variere, hvordan farverne på objekter blandes sammen med farverne på
underliggende objekter. Når du anvender en blandingstilstand på et objekt, kan effekten ses på alle objekter,
der ligger under objektets lag eller gruppe.
Tag højde for følgende farveterminologi, når du forestiller dig effekterne af en blandingstilstand:

Blandingsfarven er den oprindelige farve på det markerede objekt, den markerede gruppe
eller det markerede lag.
Grundfarven er den underliggende farve i illustrationen.
Den viste farve er den farve, der er resultatet af blandingen.

Det øverste objekt med blandingstilstanden Normal (venstre) sammenlignet med blandingstilstanden Hårdt
lys (højre)

Illustrator indeholder følgende blandingstilstande:

Normal Maler det markerede med blandingsfarven, uden at den kombineres med grundfarven. Dette er
standardtilstanden.

Gør mørkere Vælger grund- eller blandingsfarven som den endelige farve, afhængigt af hvilken der er
mørkest. Områder, der er lysere end blandingsfarven, erstattes. Områder, der er mørkere end
blandingsfarven, ændres ikke.

Multiplicer Multiplicerer grundfarven med blandingsfarven. Den fremkomne farve er altid en mørkere farve.
Hvis en farve ganges med sort, bliver resultatet sort. Hvis en farve ganges med hvid, ændres den ikke.
Effekten svarer til at tegne på siden med flere highlighter-penne.

Brændt farve Gør grundfarven mørkere, så blandingsfarven afspejles. Der sker ingen ændring ved at blande
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med hvid.

Gør lysere Vælger grund- eller blandingsfarven som den endelige farve, afhængigt af hvilken der er lysest.
Områder, der er mørkere end blandingsfarven, erstattes. Områder, der er lysere end blandingsfarven,
ændres ikke.

Skærm Multiplicerer inverteringen af blandings- og grundfarverne. Den fremkomne farve er altid en lysere
farve. Hvis der ilægges raster med sort, ændres farven ikke. Hvis der ilægges raster med hvid, bliver
resultatet hvid. Effekten svarer til at vise flere lysbilleder oven på hinanden.

Farvelysning Gør grundfarven lysere, så blandingsfarven afspejles. Hvis du blander med sort, sker der
ingen ændring.

Maske Multiplicerer eller rasteriserer farverne, afhængigt af grundfarven. Mønstre eller farver overlejrer den
eksisterende illustration og bevarer derved grundfarvens højlys og skygger, mens blandingsfarven iblandes
for at afspejle, hvor lys eller mørk den oprindelige farve er.

Blødt lys Gør farverne lysere eller mørkere, afhængigt af blandingsfarven. Effekten svarer til skæret fra et
hårdt lys på illustrationen.
Hvis blandingsfarven (lyskilden) er lysere end 50 % grå, bliver illustrationen lysere, som hvis den blev
udtværet. Hvis blandingsfarven er mørkere end 50 % grå, bliver illustrationen mørkere, som hvis den blev
brændt. Maling med ren sort eller hvid giver et tydeligt mørkere eller lysere område, men medfører ikke ren
sort eller hvid.

Hårdt lys Multiplicerer eller rasteriserer farverne, afhængigt af blandingsfarven. Effekten svarer til skæret fra
et hårdt lys på illustrationen.
Hvis blandingsfarven (lyskilden) er lysere end 50 % grå, bliver illustrationen lysere, som hvis den blev
rasteriseret. Dette er nyttigt, hvis du vil føje højlys til illustrationen. Hvis blandingsfarven er mørkere end 50 %
grå, bliver illustrationen mørkere, som hvis den blev multipliceret. Dette er nyttigt, hvis du vil føje skygger til
illustrationen. Hvis du maler med ren sort eller hvid, bliver resultatet ren sort eller hvid.

Difference Trækker enten blandingsfarven fra grundfarven eller grundfarven fra blandingsfarven, afhængigt
af hvilken farve der har den største lysstyrkeværdi. Hvis du blander med hvid, inverteres
grundfarveværdierne. Hvis du blander med sort, sker der ingen ændring.

Eksklusion Opretter en effekt, der svarer til tilstanden Forskel, men med mindre kontrast. Hvis du blander
med hvid, inverteres grundfarvekomponenterne. Hvis du blander med sort, sker der ingen ændring.

Nuance Opretter en farve med grundfarvens luminans og mætning og blandingsfarvens nuance.

Mætning Opretter en endelig farve med grundfarvens luminans og farvetone og blandingsfarvens mætning.
Der sker ingen ændring ved at male med denne tilstand i et område uden farvemætning (grå).

Farve Opretter en endelig farve med grundfarvens luminans og blandingsfarvens farvetone og mætning.
Dette bevarer de grå niveauer i illustrationen, og det er en nyttig funktion til farvelægning af monokrome
illustrationer og til toning af farveillustrationer.

Luminans Opretter en endelig farve med grundfarvens farvetone og mætning og blandingsfarvens luminans.
Denne tilstand opretter den modsatte effekt af tilstanden Farve.
Bemærk: Tilstandene Difference, Eksklusion, Nuance, Mætning, Farve og Luminans blander ikke
staffagefarver, og i de fleste blandingstilstande skærer en 100 % sort farven ud på det underliggende lag.
Angiv en dyb sort med CMYK-værdier i stedet for 100 % sort.
Til toppen

Tilpasning af blandingstilstanden for illustrationen
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1. Marker et objekt eller en gruppe (eller marker et lag i panelet Lag).
Hvis du vil ændre blandingstilstanden for et fyld eller en streg, skal du vælge objektet og
derefter vælge fyldet eller stregen på panelet Udseende.
2. Vælg en blandingstilstand i pop op-menuen på panelet Gennemsigtighed.
Du kan isolere blandingstilstanden til et markeret lag eller en markeret gruppe, så
objekterne nedenunder ikke påvirkes. Det kan du gøre ved at vælge markeringsikonet på
panelet Lag, hvor det er placeret til højre for en gruppe eller et lag, som indeholder et
objekt, der anvender en blandingstilstand. Vælg Isoleret blanding på panelet
Gennemsigtighed. (Vælg Vis indstillinger i menuen på panelet Gennemsigtighed, hvis
indstillingen Isoler blanding ikke vises).

Gruppe (stjerne og cirkel), hvor indstillingen Isoleret blanding er fravalgt (til venstre),
sammenlignet med når den er valgt (til højre)

Hvis du vil vælge alle objekter, der anvender den samme blandingstilstand, skal du
vælge et objekt med den pågældende blandingstilstand eller fravælge alt og vælge
blandingstilstanden på panelet Gennemsigtighed. Vælg derefter Marker > Samme >
Blandingstilstand.

Se også
Markering af elementer til attributter for udseende
Udskrivning og lagring af gennemsigtige illustrationer
Oversigt over panelet Udseende

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
Juridiske meddelelser | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online

277

-->

Forløb
Brug forløbsfyld til at anvende en gradueret farveblanding, på samme måde som du ville anvende enhver anden farve. Det er en god ide at oprette
et forløbsfyld, hvis du vil opnå en jævn farvegraduering på tværs af et eller flere objekter. Du kan gemme et farveforløb som en farveprøve for at
gøre det lettere at anvende forløbet på flere objekter.
Bemærk! Hvis du vil oprette et enkelt, flerfarvet objekt, hvor farver kan flyde i forskellige retninger, skal du bruge et maskeobjekt.
Du kan se en video om brug af farveforløb til at forbedre tegninger på www.adobe.com/go/lrvid4017_ai_dk.
Du kan se eksempler på at bruge forløb på www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_gradients_dk og
www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_elliptical_gradients_dk og www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_dk.
Du kan se et eksempel på at bruge forløb og blandingstilstande i selvstudiet på www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_blendingmode_dk.
Flere hjælpeemner
Selvstudium til farveforløb
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Oversigt over panelet Forløb og farveforløbsværktøjet
Du kan bruge panelet Forløb (Vindue > Forløb) eller farveforløbsværktøjet til at anvende, oprette og redigere farveforløb.
Forløbsfarver defineres af en række stop i forløbsskydekontrollen. Et stop markerer det punkt, hvor et farveforløb ændres fra en farve til den
næste, og det identificeres af en firkant under forløbsskydekontrollen. Firkanterne viser den farve, der aktuelt er tildelt til hvert forløbsstop. Med et
radialt farveforløb definerer forløbsstoppet længst til venstre midtpunktets fyldfarve, som stråler udad til farven længst til højre i forløbsstoppet.
Når du bruger indstillingerne i panelet Forløb eller farveforløbsværktøjet, kan du angive antal og placering af stop, den vinkel, som farverne viser,
størrelsesforholdet for et elliptisk farveforløb og opaciteten af hver farve.
Panelet Forløb
I panelet Forløb viser boksen Forløbsfyld de aktuelle forløbsfarver og forløbstypen. Hvis du klikker på boksen Forløbsfyld, fyldes det markerede
objekt med farveforløbet. Direkte til højre for denne boks findes forløbsmenuen, der indeholder alle de standardfarveforløb og forhåndsgemte
farveforløb, som du kan vælge mellem. Nederst på listen findes knappen Gem farveforløb , som du kan klikke på for at gemme de aktuelle
forløbsindstillinger som en farveprøve.
Panelet indeholder som standard en start- og slutfarveboks, men du kan tilføje flere farvebokse ved at klikke et sted langs forløbsskydekontrollen.
Hvis du dobbeltklikker på et forløbsstop, åbnes forløbsstoppets farvepanel, hvor du kan vælge en farve i panelet Farve eller panelet Farveprøver.
Det kan være nyttigt at se alle indstillinger, når du arbejder med panelet (vælg Vis indstillinger i panelmenuen).

Panelet Forløb
A. Boksen Forløbsfyld B. Forløbsmenu C. Forløbsfyld D. Stregfarveforløb E. Omvendt farveforløb F. Midtpunkter G. Farvestop H. Opacitet I.
Placering J. Panelmenu K. Stregfarveforløbstype L. Drejning M. Størrelsesforhold N. Slet stop
Farveforløbsværktøjet
Du bruger farveforløbsværktøjet til at tilføje eller redigere forløb. Når du klikker på farveforløbsværktøjet i et ikkemarkeret, udfyldt objekt uden
forløb, fyldes objektet med det senest anvendte forløb. Farveforløbsværktøjet indeholder også de fleste af de samme funktioner som panelet
Forløb. Når du markerer et forløbsudfyldt objekt og vælger farveforløbsværktøjet, vises en forløbsannotator i objektet. Du kan bruge
forløbsannotatoren til at ændre et lineært forløbs vinkel, placering og opslag eller et radialt forløbs fokuspunkt, startpunkt og opslag. Hvis du
placerer værktøjet direkte over forløbsannotatoren, ændres det til en skyder (samme som i panelet Forløb) med forløbsstop og
placeringsindikatorer. Du kan klikke på forløbsannotatoren for at tilføje nye forløbsstop, dobbeltklikke på enkelte forløbsstop for at angive nye
farver og opacitetsindstillinger eller trække forløbsstop til nye placeringer.
Når du placerer markøren over forløbsannotatoren, og rotationsmarkøren vises , kan du trække for at ændre placeringen af forløbets vinkel. Hvis
du trækker den cirkulære ende af forløbsskyderen, ændres placeringen af forløbets startpunkt, og når du trækker pileenden øges eller mindskes
forløbets område.
Vælg Vis > Skjul forløbsannotator eller Vis > Vis forløbsannotator for at skjule eller vise forløbsannotatoren.

Hvis du dobbeltklikker på et forløbsstop på forløbsannotatoren i objektet, åbnes en dialogboks med farvevalg til forløbet.
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Oprettelse og redigering af mønstre
Denne artikel beskriver arbejdsforløb for oprettelse og redigering af mønstre i Adobe Illustrator CS6 og nyere
versioner. Se Mønstre for oplysninger om arbejde med mønstre i en tidligere version af Illustrator.

Til toppen

Oprettelse og redigering af et mønster
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil oprette et mønster, skal du vælge den illustration, du vil oprette
mønsteret ud fra, og derefter vælge Objekt > Mønster > Opret.
Hvis du vil redigere et eksisterende mønster, skal du dobbeltklikke på det i
mønsterprøven eller markere et objekt, der indeholder mønsteret, og vælge Objekt >
Mønster > Rediger mønster.
2. (Valgfrit) Brug dialogboksen Indstillinger for mønster til at angive et nyt navn til mønsteret
eller redigere det eksisterende navn.
3. Rediger de andre indstillinger i dialogboksen Indstillinger for mønster:

Panelet Indstillinger for mønster

Flisetype Vælg, hvordan du vil placere fliserne:
Net. Midten af hver flise er justeret vandret og lodret efter midten af nabofliserne.
Mursten efter række. Fliserne har rektangulær form og er anbragt i rækker. Midten af
fliser på række er justeret vandret. Midten af fliser i skiftende kolonner er justeret
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lodret.
Mursten efter kolonne. Fliserne har rektangulær form og er anbragt i kolonner.
Midten af fliser i kolonner er justeret lodret. Midten af fliser i skiftende kolonner er
justeret vandret.
Hex efter kolonne. Fliserne har sekskantet form og er anbragt i kolonner. Midten af
fliser i kolonnerne er justeret vandret. Midten af fliser i skiftende kolonner er justeret
vandret.
Hex efter række. Fliserne har sekskantet form og er anbragt i rækker. Midten af fliser
i rækkerne er justeret vandret. Midten af fliser i skiftende rækker er justeret lodret.

Mursten forskydning Anvend til:
Mursten efter række. Bestemmer, hvor stor flisebredde midten af fliserne i
tilstødende rækker er uden for lodret justering.
Mursten efter kolonne. Bestemmer, med hvor stor flisehøjde midten af fliserne i
tilstødende kolonner er uden for vandret justering.

Bredde/Højde Angiv den overordnede højde og bredde på flisen. Vælg forskellige
værdier, der er mindre eller større end højden og bredden på illustrationen. Værdier, der
er større end illustrationen, får flisen til at blive større end illustrationen, og der indsættes
tom plads mellem fliser. Værdier, der er mindre end illustrationen, får illustrationen i
tilstødende fliser til at overlappe hinanden.

Størrelse på flise til illustration Vælg denne indstilling for at få størrelsen på flisen til
at skrumpe til størrelsen på den illustration, der bruges til at oprette mønsteret.

Flyt flise med illustration Vælg denne indstilling for at sikre, at flisen flyttes, hvis
illustrationen flyttes.

H-mellemrum/V-mellemrum Bestem, hvor meget plads der skal være mellem
tilstødende fliser.

Overlap Hvis tilstødende fliser overlapper hinanden, skal du bestemme, hvilke fliser der
skal placeres øverst.

Kopier Bestem, hvor mange rækker og kolonner med fliser, der er synlige, mens
mønsteret redigeres.

Nedton kopier til Bestem ugennemsigtigheden for kopier af den viste illustrationsflise,
mens mønsteret redigeres.

Vis flisekant Vælg denne indstilling for at vise en boks omkring flisen.

Vis grænser for farveprøve Vælg denne indstilling for at få vist en enhedsdel af det
mønster, der gentages for at skabe mønsteret.
4. På linjen under kontrolpanelet kan du vælge at gemme eller kassere ændringerne af
mønsteret.
Bemærk: Hvis du opretter et nyt mønster, gemmes det i panelet Farveprøver. Hvis du
redigerer et mønster, opdateres definitionen af mønsteret i panelet Farveprøver.

Se også
Videoselvstudium - Definer et mønster
Visuelt selvstudium - Opret og anvend mønstre
Videoselvstudium - Oprettelse af sømløst mønster i Illustrator CS6
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Anvendelse eller redigering af et forløb
Anvendelse af et forløb på et objekt
Oprettelse af et elliptisk farveforløb
Redigering af farverne i et farveforløb
Anvendelse af et forløb på tværs af flere objekter
Ændring af forløbsretning, -radius eller -startpunkt

Når du har anvendt et forløb på et objekt, kan du hurtigt og let erstatte eller redigere forløbet.

Til toppen

Anvendelse af et forløb på et objekt
Marker et objekt, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil anvende det senest benyttede farveforløb, skal du klikke på forløbsboksen
på værktøjspanelet eller i boksen Forløbsfyld på panelet Forløb.
Hvis du vil anvende det senest benyttede forløb på et ikke-markeret objekt, som ikke
.
aktuelt indeholder et forløb, skal du klikke på objektet med farveforløbsværktøjet
Hvis du vil anvende et forudindstillet eller tidligere gemt forløb, skal du vælge et forløb
i forløbsmenuen i panelet Forløb eller klikke på en farveforløbsprøve i panelet
Farveprøver.
Tip: Hvis du kun vil vise farveforløb i panelet Farveprøver, skal du klikke på knappen
og vælge Vis forløbsfarveprøver.
Vis farveprøvetyper

Til toppen

Oprettelse af et elliptisk farveforløb
Du kan oprette lineære, radiale eller elliptiske farveforløb. Når du ændrer størrelsesforholdet for et radialt
farveforløb, bliver det et elliptisk forløb, som du også kan ændre vinklen for og give hældning.
1. Vælg Radial i menuen Type i panelet Forløb.
2. Angiv en anden værdi end 100% for Størrelsesforhold.
3. Hvis du vil give ellipsen hældning, skal du angive en anden værdi for Vinkel end 0.

Til toppen

Redigering af farverne i et farveforløb
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil ændre et forløb uden at udfylde et objekt med det, skal du ophæve
markeringen af alle objekter og dobbeltklikke på forløbsværktøjet eller klikke på
forløbsboksen nederst i panelet Værktøjer.
Hvis du vil ændre et objekts farveforløb, skal du markere objektet og åbne panelet
Forløb.
Hvis du vil ændre et forudindstillet farveforløb, skal du markere et forløb i
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forløbsmenuen i panelet Forløb. Du kan også klikke på en farveforløbsprøve i panelet
Farveprøver og derefter åbne panelet Forløb.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at ændre farven på et forløbsstop:
Dobbeltklik på et forløbsstop (enten i panelet Forløb eller i det markerede objekt), og
angiv en ny farve i panelet, der vises. Du kan ændre det panel, der vises, ved at
klikke på ikonet Farve eller Farveprøver til venstre. Klik uden for panelet for at
godkende valget.
Træk en farve fra panelet Farve eller panelet Farveprøver til forløbsstoppet.
Bemærk: Hvis du opretter et forløb mellem staffagefarver, skal du fravælge Konverter til
proces i dialogboksen Separationsopsætning for at udskrive forløbet i de enkelte
staffagefarveseparationer.
3. Træk en farve fra panelet Farveprøver eller panelet Farve til forløbsskydekontrollen for at
føje mellemliggende farver til et farveforløb i panelet Forløb. Du kan også klikke et sted
under forløbsskydekontrollen og derefter vælge en farve, på samme måde som du
vælger start- eller slutfarven.
4. Hvis du vil slette en mellemliggende farve, skal du trække firkanten væk fra
forløbsskyderen eller markere den og klikke på knappen Slet i panelet Forløb.
5. Hvis du vil justere placeringen af farver i forløbet, skal du benytte en af følgende
fremgangsmåder:
Du kan justere midtpunkterne for forløbets farvestop (det punkt, hvor to farvestop er
50 %) ved at trække et ruderformet ikon oven over skydekontrollen eller ved at
markere ikonet og angive en værdi mellem 0 og 100 i boksen Placering.
Du kan justere endepunkterne for forløbets farvestop ved at trække forløbsstoppet
længst til venstre eller højre under forløbsskyderen.
Hvis du vil have et omvendt farveforløb, skal du klikke på Omvendt forløb
panelet Forløb.

i

6. Hvis du vil ændre opaciteten af en farve i et forløb, skal du klikke på et farvestop i
panelet Forløb og angive en værdi i boksen Opacitet. Når et forløbsstop har en
opacitetsværdi på under 100 %, vises stoppet med et , og farven fremstår ternet i
forløbsskydekontrollen.
7. Klik på knappen Ny farveprøve på panelet Farveprøver for at gemme det nye eller
ændrede farveforløb som en farveprøve. Du kan også trække farveforløbet fra panelet
Forløb eller værktøjspanelet til panelet Farveprøver.

Til toppen

Anvendelse af et forløb på tværs af flere objekter
1. Fyld alle objekter med et farveforløb.
2. Marker alle de objekter, der skal udfyldes.
3. Brug forløbsværktøjet, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil oprette et forløb med én forløbsskyder, skal du klikke i tegnebrættet på
det sted, hvor forløbet skal starte, og trække til det sted, hvor forløbet skal slutte.
Hvis du vil oprette et forløb med en forløbsskyder for hvert markeret objekt, skal du
klikke i tegnebrættet på det sted, hvor forløbet skal starte, holde Alt nede og trække
(Windows) eller holde Alternativ nede og trække (Mac OS) til det sted, hvor forløbet
skal slutte. Du kan derefter justere de forskellige forløbsskydere for de forskellige
objekter. (Flere forløbsskydere oprettes kun for simple kurver).

Til toppen

Ændring af forløbsretning, -radius eller -startpunkt
285

Når du har udfyldt et objekt med et forløb, kan du bruge forløbsværktøjet og forløbsannotatoren (skyder) i
objektet til at ændre forløbet ved at tegne en ny fyldkurve. Med dette værktøj kan du ændre retningen af et
farveforløb, startpunktet samt begyndelses- og slutpunktet for et farveforløb.
1. Marker det forløbsudfyldte objekt.
2. Vælg farveforløbsværktøjet

, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil ændre et lineært farveforløbs retning, skal du klikke på det sted, hvor
forløbet skal starte, og trække i den retning, det skal vises. Du kan også placere
forløbsværktøjet på forløbsannotatoren i objektet og trække for at angive forløbets
vinkel, når markøren ændres til rotationsikonet .
Bemærk: Du kan også ændre retningen ved at angive en ny værdi i boksen Drejning
i panelet Forløb.
Hvis du vil ændre et radialt eller elliptisk forløbs radius, skal du placere
forløbsværktøjet på pilen i forløbsannotatoren i objektet og trække for at angive
radiussen.
Hvis du vil ændre forløbets startpunkt, skal du placere forløbsværktøjet på
begyndelsen af forløbsannotatoren i objektet og trække det til den ønskede placering.
Hvis du samtidig vil ændre radius og vinkel, skal du holde Alt (Windows) eller
Alternativ (Mac OS) nede, klikke på slutpunktet og trække det til den nye placering.
Bemærk: Hvis forløbsannotatoren (forløbsskyder) ikke vises, når du placerer
forløbsværktøjet i et objekt, som indeholder et forløb, skal du vælge Vis > Vis
forløbsannotator.

Ændring af forløbets radius og vinkel på samme tid

Se også
Videoselvstudium - Lær at bruge forløb
Videoselvstudium - Brug af Farveforløbsværktøj
Oversigt over panelet Forløb og værktøjet Forløb
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Mønstre
Om mønstre
Retningslinjer for opbygning af mønsterfliser
Oprette mønsterfarveprøver
Oprette geometriske mønstre uden overgange
Opbygge uregelmæssige teksturmønstre
Oprette hjørnefliser til penselmønstre
Ændre mønstre

Til toppen

Om mønstre

Illustrator leveres med mange mønstre, som du kan få adgang til på panelet Farveprøver og i mappen Illustrator Ekstra på Illustrator-cd'en. Du kan
tilpasse eksisterende mønstre samt designe mønstre fra bunden med alle værktøjerne i Illustrator. Mønstre, der er beregnet til at udfylde objekter
(fyldmønstre), er forskellige i design og fliseinddeling fra mønstre, der er beregnet til anvendelse på en kurve med panelet Pensler
(penselmønstre). Det bedste resultat opnås ved at bruge fyldmønstre til at udfylde objekter og penselmønstre til at optegne objekter.
Når du designer mønstre, er det vigtigt at forstå, hvordan Adobe Illustrator inddeler mønstrene:
Alle mønstre arrangeres fra venstre til højre fra linealens startpunkt (som standard nederst til venstre på tegnebrættet) til den
modsatte side af illustrationen. Hvis du vil justere alle mønstres startpunkt for fliseinddeling, kan du ændre linealens startpunkt
i filen.
Bemærk! Linealstartpunkt i CS5 er anderledes end i CS4. Flisemønstres udseende passer derfor muligvis ikke, når du kopierer
og indsætter objekter fra CS4 i CS5. For disse objekter kan fliser transformeres med panelet Transformer, så de passer til
udseendet i CS4.
Fyldmønstre har typisk kun en flise.
Penselmønstre kan bestå af op til fem fliser, nemlig til siderne, de udvendige hjørner, de indvendige hjørner og begyndelsen
og slutningen af kurven. De ekstra hjørnefliser bevirker, at penselmønstrene flyder jævnt i hjørnerne.
Fyldmønstre lægges vinkelret på x-aksen.
Penselmønstre lægges vinkelret på kurven (altid med den øverste del af mønsterflisen udad). Hjørnefliser roteres desuden 90°
med uret, hver gang kurven skifter retning.
Fyldmønstre arrangerer kun illustrationen inden for mønsterafgrænsningsområdet - et rektangel, der ikke er udfyldt og
optegnet, som ikke kan udskrives, og som er placeret bagest i illustrationen. Afgrænsningsområdet fungerer som en maske for
fyldmønstre.
Penselmønstre arrangerer den del af illustrationen, der er inden for mønsterafgrænsningsområdet, samt de dele der rager
udenfor eller er grupperet sammen med den.

Til toppen

Retningslinjer for opbygning af mønsterfliser
Følg nedenstående generelle retningslinjer ved opbygning af mønsterfliser:
Hvis du vil forenkle mønsteret, så det er hurtigere at udskrive, skal du fjerne alle unødvendige detaljer fra mønsterillustrationen
og gruppere objekter, der er malet med samme farve, så de ligger ved siden af hinanden i stablingsrækkefølgen.
Når du opretter mønsterflisen, kan du zoome ind på illustrationen for at justere elementerne mere nøjagtigt og derefter zoome
ud fra illustrationen for at foretage den sidste markering.
Jo mere komplekst mønsteret er, jo mindre bør den markering være, der blev brugt til at oprette det. Men jo mindre
markeringen (og den mønsterflise, den opretter) er, jo flere kopier kræves der for at oprette mønsteret. En kvadratisk flise med
en side på 2,5 cm er således mere effektiv end en kvadratisk flise med en side på 1 cm. Hvis du opretter et enkelt mønster,
kan du medtage flere kopier af objektet i den markering, der er beregnet til mønsterflisen.
Du kan oprette enkle linjemønstre ved at lagdele optegnede linjer i forskellige tykkelser og farver og placere en
afgrænsningsramme, der ikke er udfyldt og optegnet, bag linjerne for at oprette en mønsterflise.
Hvis du vil give et organisk mønster eller et teksturmønster et uregelmæssigt udseende, kan du variere fliseillustrationen en
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lille smule for at skabe et mere realistisk udseende. Du kan bruge effekten Ujævn til at styre variationerne.
Luk kurverne, inden du definerer mønsteret, for at sikre en jævn lægning af fliserne.
Forstør visningen af illustrationen, og kontroller, om der er fejl, inden du definerer et mønster.
Hvis du tegner et afgrænsningsområde rundt om illustrationen, skal du sørge for, at området er et rektangel, at det er flisens
bageste objekt, samt at det ikke er udfyldt eller optegnet. Sørg for, at intet rager ud over afgrænsningsområdet, hvis Illustrator
skal bruge det til et penselmønster.
Følg nedenstående yderligere retningslinjer, når du opretter penselmønstre:
Hold om muligt illustrationen inden for en umalet afgrænsningsramme, så du kan styre, hvordan mønsteret dannes.
Hjørnefliser skal være kvadratiske og have samme højde som sidefliser for at kunne justeres korrekt på kurven. Hvis du vil
bruge hjørnefliser med penselmønsteret, skal du justere objekterne i hjørnefliserne vandret i forhold til objekter i sidefliserne,
så mønstrene dannes korrekt.
Med hjørnefliser kan du oprette specielle hjørneeffekter til penselmønstre.

Til toppen

Oprette mønsterfarveprøver
1. Opret illustration til mønsteret.
2. (Valgfrit) Tegn et mønsterafgrænsningsområde (et rektangel, der ikke er udfyldt) rundt om den illustration, du vil bruge som
mønster, for at kontrollere mellemrum mellem mønsterelementer eller for at klippe dele af mønsteret ud. Vælg Objekt >
Arranger > Læg bagest for at placere rektanglet som det bageste objekt. Hvis du vil bruge rektanglet som et
afgrænsningsområde for et pensel- eller fyldmønster, skal du udfylde og optegne det med Ingen.
3. Brug værktøjet Markering til at markere den illustration og eventuelle afgrænsningsramme, som skal udgøre mønsterflisen.
4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Rediger > Definer mønster, angiv et navn i dialogboksen Ny farveprøve, og klik på OK. Mønsteret vises på panelet
Farveprøver.
Træk illustrationen til panelet Farveprøver.

Til toppen

Oprette geometriske mønstre uden overgange
1. Kontroller, at autohjælpelinjer er slået til, og at kommandoen Fastgør til punkt er valgt i menuen Vis.
2. Marker det geometriske objekt. Placer værktøjet Direkte markering på et af objektets ankerpunkter for at placere det præcist.
3. Begynd at trække objektet lodret fra et af dets ankerpunkter, og tryk derefter på Alt+Skift (Windows) eller Alternativ+Skift (Mac
OS) for at kopiere objektet og fastlåse dets bevægelse.
4. Når kopien af objektet er fastgjort, skal du slippe museknappen og derefter slippe tasterne.
5. Vælg gruppemarkeringsværktøjet, hold Skift nede, og klik for at markere begge objekter, og begynd at trække objekterne
vandret i ét af ankerpunkterne. Tryk derefter på Alt+Skift (Windows) eller Alternativ+Skift (Mac OS) for at oprette en kopi og
fastlåse bevægelsen.

Marker begge objekter (venstre), og træk for at oprette en kopi (højre).
6. Når kopien af objektet er fastgjort, skal du slippe museknappen og derefter slippe tasterne.
7. Gentag trin 2 til 6, indtil du har opbygget det ønskede mønster.
8. Brug værktøjet Rektangel

, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

Til et fyldmønster skal du tegne et afgrænsningsområde fra midtpunktet i det øverste venstre objekt til midtpunktet i det
nederste højre objekt.
Til et penselmønster skal du tegne et afgrænsningsområde, der omgiver objekterne og falder sammen med deres ydre
grænser. Hvis mønsteret skal være en hjørneflise, skal du holde Skift nede, mens du trækker, for at begrænse
afgrænsningsområdet til et kvadrat.
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Afgrænsningsområde til et fyldmønster (venstre) sammenlignet med afgrænsningsområdet til et penselmønster (højre)
9. Mal de geometriske objekter i den ønskede farve.
10. Gem de geometriske objekter som en mønsterfarveprøve.

Til toppen

Opbygge uregelmæssige teksturmønstre
1. Vælg Vis > Fastgør til punkt.
2. Tegn et afgrænsningsområde. Hvis du opretter et penselmønster, skal du gå videre til trin 13.
3. Tegn teksturen med de objekter eller streger, der kun gennemskærer venstre side af afgrænsningsrektanglet.
4. Marker teksturen og rektanglet med værktøjet Direkte markering, og placer markøren i nederste venstre hjørne af rektanglet.
5. Træk rektanglet til højre, og tryk derefter på Alt+Skift (Windows) eller Alternativ+Skift (Mac OS) for at oprette en kopi og for at
fastlåse bevægelsen.

Tegn tekstur i venstre side af afgrænsningsområdet (venstre), og kopier derefter tekstur og rektangel (højre).
Når kopiens øverste venstre hjørne er fastgjort til afgrænsningsrammens øverste højre hjørne, skal du slippe museknappen og
derefter slippe tasterne.
Hvis du kender afgrænsningsområdets nøjagtige dimensioner, kan du nøjes med at markere teksturerne og bruge
kommandoen Flyt til at angive en vandret flytning i rektanglets bredde. Sørg for at klikke på Kopier i stedet for på OK i
dialogboksen Flyt.
6. Klik uden for rektanglet for at ophæve markeringen af det.
7. Marker det højre rektangel, og slet det.
8. Fortsæt med at tegne teksturen udelukkende med de objekter eller streger, der gennemskærer rektanglets øverste side.
9. Når kun den øverste side er færdig, skal du markere alle de streger eller objekter, der krydser den øverste side og
afgrænsningsområdet, og derefter trykke på Alt+Skift (Windows) eller Alternativ+Skift (Mac OS) og trække nedad for at oprette
en kopi og fastlåse bevægelsen.

Tegn tekstur på øverste side af afgrænsningsområdet (venstre), og kopier derefter tekstur og rektangel (højre).
10. Når kopiens øverste venstre hjørne er fastgjort til rektanglets nederste venstre hjørne, skal du slippe museknappen og derefter
slippe tasterne.
11. Ophæv markeringen af alt.
12. Marker det nederste rektangel og de objekter, der ikke krydser det øverste rektangel, og slet dem.
13. Brug blyantværktøjet til at udfylde midten af rektanglet med din tekstur. Pas på, du ikke gennemskærer nogle af rektanglets
kanter. Mal teksturen.
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14. Gem de geometriske objekter som en mønsterfarveprøve.

Definition af illustration og rektangel som et mønster (venstre) sammenlignet med udfyldning af et område med mønsteret
(højre)

Til toppen

Oprette hjørnefliser til penselmønstre
Hjørnefliser giver specielle kanteffekter, når du anvender penselmønstre. Du kan oprette hjørnefliser helt forfra, eller du kan bruge et
penselmønsters sideflise som grundlag, når du designer supplerende ydre og indre (spejlede -135) hjørnefliser.
1. Vælg Filer > Åbn, find en penselmønsterfil (leveres med Adobe Illustrator), som du vil bruge, og klik derefter på Åbn.
2. Vælg Vindue > Pensler. Marker den ønskede flise, og træk den til midten af illustrationen.
3. Hvis flisen ikke har et kvadratisk afgrænsningsområde, skal du oprette et område, der fuldstændigt omslutter illustrationen, og
som har samme højde som sideflisen. (Sidefliser kan være rektangulære). Udfyld og optegn området med Ingen, og vælg
Objekt > Arranger > Læg bagest for at placere området bagest i illustrationen. (Afgrænsningsområdet hjælper med at justere
den nye flise).
4. Marker flisen og afgrænsningsområdet.
5. Hvis du vil oprette en udvendig hjørneflise, skal du bruge værktøjet Roter
180°. Spring dette trin over, hvis du vil oprette en indvendig hjørneflise.

til at rotere flisen og dens afgrænsningsområde

Indsat flise (venstre) sammenlignet med samme flise roteret 180° (højre)
6. Brug værktøjet Roter, og hold Alt+Skift (Windows) eller Alternativ+Skift (Mac OS) nede, og klik på det nederste venstre hjørne
af afgrænsningsområdet. Angiv en værdi på 90°, og klik på Kopier for at oprette en kopi umiddelbart til venstre for den første
flise. Denne flise bliver hjørneflisen.
7. Brug markeringsværktøjet til at trække den venstre flise ned ved det øverste højre ankerpunkt, og tryk på Alt+Skift (Windows)
eller Alternativ+Skift (Mac OS) for at lave en kopi og begrænse bevægelsen, så du opretter en tredje flise under den anden.
Når kopiens øvre højre ankerpunkt fastgøres til hjørneflisens nedre højre ankerpunkt, skal du slippe museknappen og Alt+Skift
(Windows) eller Alternativ+Skift (Mac OS).
Brug den tredje kopi til at justere.

Roter 90°, og kopier venstre flise (venstre), og hold derefter Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk en
hjørneflise for at lave en kopi under den (højre).
8. Marker illustrationen i den højre flise. Træk den til den venstre, mens du trykker på Alt+Skift (Windows) eller Alternativ+Skift
(Mac OS), så illustrationen i den højre flise overlapper den i hjørneflisen.
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Kopier (venstre) og flyt den øverste højre flise over hjørneflisen (højre).
9. Rediger hjørneflisen, så dens illustration er på linje - både lodret og vandret - med fliserne ved siden af den. Marker og slet de
dele af flisen, du ikke ønsker i hjørnet, og rediger resten af illustrationen for at oprette den endelige udvendige hjørneflise.

Sletning af unødvendige elementer (venstre) resulterer i en færdig udvendig hjørneflise (højre).
10. Marker alle flisedelene inklusive afgrænsningsrammen.
11. Gem det nye mønster som en farveprøve.
12. Dobbeltklik på den nye mønsterfarveprøve for at åbne dialogboksen Farveprøveindstillinger, navngiv flisen som en variation af
den oprindelige (brug f.eks. endelsen ".ydre"), og klik på OK.

Til toppen

Ændre mønstre
1. Sørg for, at intet er markeret i illustrationen.
2. Vælg den mønsterfarveprøve, du vil ændre, på panelet Farveprøver.
3. Træk mønsterfarveprøven til tegnebrættet, og rediger mønsterflisen på tegnebrættet.
4. Marker mønsterflisen, og hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk det redigerede mønster over på den
gamle mønsterfarveprøve i panelet Farveprøver.
Mønsteret erstattes på panelet Farveprøver og opdateres i den aktuelle fil.
Flere hjælpeemner
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Masker
Oprette maskeobjekter
Redigere maskeobjekter
Angivelse af gennemsigtighed for forløbsmasker
Et maskeobjekt er et flerfarvet objekt, hvor farver kan flyde i forskellige retninger og med bløde overgange fra det ene punkt til det andet. Hvis du
opretter et maskeobjekt, krydses dette af flere linjer, der kaldes maskelinjer. Disse gør det nemt at redigere farveovergange på objektet. Du kan
ændre intensiteten i et farveskift eller ændre omfanget af et farvelagt område på objektet ved at flytte og redigere punkter på maskelinjerne.
Ved to maskelinjers skæringspunkt findes en speciel type ankerpunkt, der kaldes et maskepunkt. Maskepunkter vises som rudertegn og har
samme egenskaber som ankerpunkter, men kan tillige acceptere farve. Du kan tilføje og slette maskepunkter, redigere maskepunkterne eller
ændre den farve, der er knyttet til hvert maskepunkt.
Ankerpunkter vises også i masken (de kendetegnes ved en firkant i stedet for rudertegn), og de kan tilføjes, slettes, redigeres og flyttes ligesom
ethvert andet ankerpunkt i Illustrator. Ankerpunkter kan placeres på alle maskelinjer. Du kan klikke på et ankerpunkt og trække dets retningslinjer
for at redigere det.
Området mellem fire vilkårlige maskepunkter kaldes maskepletten. Du kan også ændre farven på maskepletten ved at bruge de samme metoder
som ved ændring af farver på et maskepunkt.

Diagram af et maskeobjekt
A. Maskelinje B. Maskeplet C. Maskepunkt D. Ankerpunkt

Til toppen

Oprette maskeobjekter

Du kan oprette maskeobjekter fra vektorobjekter med undtagelse af sammensatte kurver og tekstobjekter. Du kan ikke oprette maskeobjekter fra
sammenkædede billeder.
Hvis du vil forbedre ydeevnen og gentegningshastigheden, skal du holde maskeobjekternes størrelse på et minimum. Komplekse maskeobjekter
kan reducere ydeevnen betydeligt. Det er derfor bedre at oprette nogle få små, enkle maskeobjekter end et enkelt, komplekst maskeobjekt. Når du
konverterer komplekse objekter, opnår du det bedste resultat med kommandoen Opret maske.
Bemærk! Når du udskriver maskeobjekter, bevares staffagefarver til EPS-, PDF- og PostScript-output.
Se selvstudiet Opnå fotorealisme med forløbsmasker på www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_gradientmesh_dk for yderligere oplysninger om at
oprette et forløbsmaskeobjekt.

Oprette et maskeobjekt med et uregelmæssigt mønster af maskepunkter
1. Vælg værktøjet Maske

, og vælg en fyldfarve til maskepunkterne.

2. Klik på det sted, hvor du vil placere det første maskepunkt.
Objektet konverteres til et maskeobjekt med færrest mulige maskelinjer.
3. Fortsæt med at klikke for at tilføje yderligere maskepunkter. Du kan tilføje et maskepunkt uden at skifte til den aktuelle
fyldfarve ved at trykke på Skift og klikke.

Oprette et maskeobjekt med et regelmæssigt mønster af maskepunkter
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1. Marker objektet, og vælg Objekt > Opret forløbsmaske.
2. Angiv antallet af rækker og kolonner, og vælg højlysets retning i menuen Udseende:
Flad Anvender objektets oprindelige farve jævnt fordelt på overfladen uden at fremhæve.
Til midten Opretter en fremhævning i midten af objektet.
Til kanten Opretter en fremhævning på objektets kanter.
3. Indtast en procentdel af hvidt højlys, der skal anvendes på maskeobjektet. En værdi på 100 % anvender maksimalt hvidt
højlys på objektet, mens en værdi på 0 % ikke anvender hvidt højlys på objektet.

Konvertere et forløbsfyldt objekt til et maskeobjekt
1. Marker objektet, og vælg Objekt > Udvid.
2. Vælg Forløbsmaske, og klik på OK.
Det markerede objekt konverteres til et maskeobjekt, der har form som farveforløbet, enten cirkulært (radialt) eller
rektangulært (lineært).

Konvertere et maskeobjekt til et kurveobjekt
Marker maskeobjektet, vælg Objekt > Kurve > Forskyd kurve, og indtast derefter nul som forskydningsværdi.
Til toppen

Redigere maskeobjekter

Du kan redigere et maskeobjekt ved at tilføje, slette og flytte maskepunkter, ændre farven på maskepunkter og maskepletter og konvertere
maskeobjektet til et rektangulært objekt igen.
Rediger et maskeobjekt ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil tilføje et maskepunkt, skal du vælge værktøjet Maske
derefter et sted på maskeobjektet.

og vælge en fyldfarve til de nye maskepunkter. Klik

Hvis du vil slette et maskepunkt, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på maskepunktet med
værktøjet Maske.
Hvis du vil flytte et maskepunkt, skal du trække det med værktøjet Maske eller værktøjet Direkte markering. Hold Skift nede,
og træk et maskepunkt med værktøjet Maske for at holde maskepunktet på en maskelinje. Dette er en praktisk metode til at
flytte et maskepunkt langs en buet maskelinje uden at forvrænge maskelinjen.

Flytning ved at trække maskepunktet (venstre) sammenlignet med flytning ved at holde Skift nede og trække med
maskeværktøjet for at begrænse punktet til maskelinjen (højre)
Hvis du vil ændre farven på et maskepunkt eller farveprøve, skal du markere maskeobjektet og derefter trække en farve fra
panelet Farve eller panelet Farveprøver til punktet eller prøven. Du kan også fravælge alle objekter og vælge en fyldfarve.
Derefter markerer du maskeobjektet og bruger pipetteværktøjet til at anvende fyldfarven på maskepunkter eller -pletter.

Farvelægning af et maskepunkt (venstre) sammenlignet med farvelægning af en maskeplet (højre)
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Til toppen

Angivelse af gennemsigtighed for forløbsmasker
Du kan angive gennemsigtigheds- og opacitetsværdier i forløbsmasker. Gennemsigtigheds- og opacitetsværdier kan tildeles individuelle
maskepunkter. Sådan tildeles gennemsigtighedsværdier:
1. Marker en eller flere maskepunkter eller -pletter.
2. Angiv opaciteten med skyderen Opacitet i panelet Gennemsigtighed, kontrolpanelet eller panelet Udseende.
Bemærk! Hvis du gemmer objektet i et ældre format eller EPS eller PDF, bevares gennemsigtigheden af maskeobjektet ved at
oprette en opacitetsmaske.
Flere hjælpeemner
Forløbsmaske
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Optegning af et objekt
Anvendelse af en stregfarve, -bredde eller -justering
Oprettelse af punkterede eller stiplede linjer
Ændring af en linjes afslutninger eller sammenføjninger
Tilføjelse af pilehoveder
Tilpasning af pilehoveder

Du bruger panelet Streg (Vindue > Streg) til at angive, om en linje er ubrudt eller stiplet, stregsekvensen og
andre stregjusteringer, hvis den er stiplet, stregtykkelsen, stregjusteringen, spidsvinklen, pilehoveder,
breddeprofiler samt typer af linjesammenføjninger og stregafslutninger.

Streg, panel

Du kan anvende stregindstillinger på et helt objekt, eller du kan bruge Dynamisk maling-grupper og anvende
forskellige streger på forskellige kanter i objektet.
Layers Magazines instruktør Dave Cross viser, hvordan du kan anvende fyld og streg i Illustrator med
praktiske genveje til arbejde med fyld og streg i denne video.

Se også
Dynamisk maling-grupper
Grundlæggende om arbejdsrum

Til toppen

Anvendelse af en stregfarve, -bredde eller -justering
1. Marker objektet. (Brug værktøjet til markering til Dynamisk maling til at markere en kant i
en Dynamisk maling-gruppe).
2. Klik på boksen Streg på værktøjspanelet, panelet Farve eller kontrolpanelet. På denne
måde angiver du, at du vil anvende en streg i stedet for et fyld.

Boksen Streg
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3. Vælg en farve på panelet Farve eller en farveprøve på panelet Farveprøver eller på
kontrolpanelet. Du kan også dobbeltklikke på boksen Streg for at vælge en farve ved
hjælp af farvevælgeren.
Hvis du vil bruge den aktuelle farve i boksen Streg, kan du blot trække farven fra
boksen Streg til objektet. Trækkefunktionen fungerer ikke i forbindelse med Dynamisk
maling-grupper.
4. Vælg en tykkelse på panelet Streger eller på kontrolpanelet.
5. Hvis objektet er en lukket kurve (og ikke en Dynamisk maling-gruppe), skal du vælge en
indstilling på panelet Streg for at justere stregen langs kurven:
Centrer streg
Juster streg indvendigt
Juster streg udvendigt
Bemærk: Hvis du forsøger at justere kurver, der bruger forskellige stregjusteringer,
justeres disse kurver muligvis ikke nøjagtigt. Sørg for, at kurvejusteringsindstillingerne er
de samme, hvis kanterne skal stemme helt overens, når de justeres.

Til toppen

Oprettelse af punkterede eller stiplede linjer
Du kan oprette en punkteret eller stiplet linje ved at redigere objektets stregattributter.
1. Marker objektet.
2. Vælg Stiplet linje på panelet Streg. Vælg Vis indstillinger i menuen på panelet Streg, hvis
indstillingen Stiplet linje ikke vises.
3. Klik på ikonet Justerer streger i forhold til hjørner og kurveafslutninger, så længder
. Denne indstilling gør det muligt at gøre stregerne i kurvernes hjørner og
tilpasses
afslutninger ensartede og forudsigelige. Hvis det er nødvendigt at bevare stregernes
udseende uden at justere dem, skal du vælge ikonet Bevarer præcise længder af streger
og mellemrum
.

Stregjusteringer i hjørnerne
A. Bevarede nøjagtige streg- og mellemrumslængder B. Streger justeret i forhold hjørner
og kurveafslutninger, og længder tilpasset

4. Angiv en stregsekvens ved at indtaste stregernes længde og mellemrummet mellem
dem.
De indtastede tal gentages i rækkefølge, så når du en gang har oprettet et mønster,
behøver du ikke udfylde alle tekstboksene igen.
5. Vælg en sammenføjningsindstilling for at ændre enderne på stregerne. Indstillingen Flad
opretter streger med firkantede afslutninger, indstillingen Afrundet
opretter
afrundede streger eller prikker, og indstillingen Forlænget flad
forlænger afslutningen
på stregerne.
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6 pt stiplede linjer med linjeafstand på 2, 12, 16, 12
A. Flad B. Afrundet C. Forlænget flad

Du kan se en video om at oprette perfekt stiplede streger under Oprettelse af hjørnejusterede stiplede linjer.

Til toppen

Ændring af en linjes afslutninger eller sammenføjninger
En afslutning er slutningen på en åben linje; en sammenføjning er det sted, hvor en lige linje ændrer retning
(drejer rundt om et hjørne). Du kan ændre en linjes afslutninger og sammenføjninger ved at ændre objektets
stregattributter.
1. Marker objektet.
2. Vælg en afslutnings- og en sammenføjningsindstilling på panelet Streg.
Vælg Vis indstillinger i panelmenuen, hvis indstillingerne ikke vises.

Flad Opretter streger med firkantede afslutninger.

Afrundet Opretter streger med halvrunde afslutninger.

Forlænget flad Opretter streger med en firkantet afslutning, der strækker sig halvdelen
af stregtykkelsen ud over afslutningen af stregen. Denne indstilling får stregens tykkelse
til at strække sig lige meget i alle retninger omkring stregen.

Spids Opretter streger med afbøjede hjørner. Angiv en spidsvinkel mellem 1 og 500.
Spidsvinklen bestemmer, hvornår der skiftes fra en spidsvinklet (skarp) sammenføjning til
en facetsammenføjning. Spidsvinklen er som standard 10, hvilket betyder, at programmet
skifter fra en spids- til en facetsammenføjning, når punktets længde når ti gange
stregtykkelsen. En spidsvinkel på 1 giver en facetsammenføjning.

Afrundet sammenføjning Opretter streger med afrundede hjørner.

Facetsammenføjning Opretter streger med skarpe hjørner.

Til toppen

Tilføjelse af pilehoveder
I Illustrator CS5 kan du få adgang til pilehoveder fra panelet Streg og tilknytte kontroller for at justere
størrelsen. Standardpilehoveder findes på rullelisten Pilehoveder i panelet Streg. Med panelet Streg kan du
også nemt skifte pilehoveder.
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Pilehoveder i panelet Streg

Du kan ændre størrelse på spidsen og enden af pilehovederne uafhængigt med indstillingen Skaler.
Hvis du vil sammenkæde skaleringsfaktoren for starten og enden af pilehovedet, skal du klikke på ikonet
Sammenkæd skaleringsfaktorer for starten og enden af pilehovedet ved siden af indstillingen Skaler.
Med justeringsindstillingerne kan du også justere kurven for at justere efter spidsen eller enden af
pilehovedet. Indstillingerne er:

Forlæng pilespids forbi enden af kurven
Placer pilespids ved enden af kurven
Bemærk! Hvis du vil fjerne pilehoveder fra objekter, skal du vælge pilehovedindstillingen
Ingen på rullelisten.

Til toppen

Tilpasning af pilehoveder
Du angiver brugerdefinerede pilehoveder ved at åbne filen Pilehoveder.ai, som er placeret under
ShowPackageContent\Required\Resources\<landestandard>\ (for Mac) og \Support
Files\Required\Resources\<landestandard>\ (for Windows). Følg instruktionerne i filen for at
oprette brugerdefinerede pilehoveder.
Placer den opdaterede Pilehoveder.ai i: <Illustrator-startmappe>\Ekstramoduler\, og undgå at
overskrive den eksisterende Pilehoveder.ai-fil.

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
Juridiske meddelelser | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online
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Billeder i pensler | Illustrator CC
I Illustrator CC, kan Pensel-definitioner nu indeholde billeder (ikke-vektorgrafik). Brugerne kan nu definere Børstehårs-, Kunst- og Mønsterpensler
ved hjælp af billeder. Ethvert billede, der er integreret i en Illustrator-fil, kan benyttes til at definere en Pensel.
De typer pensler, der understøtter billeder, er Børstehår, Kunst og Mønster. Træk et billede til panelet Pensler (F5), og vælg derefter typen
Børstehår, Kunst eller Mønster for at oprette en Pensel. Yderligere oplysninger om oprettelse af en pensel funder du under Oprette eller ændre
pensler.
Billeder på en pensel antager penselstrøgets form, hvilket vil sige, at billederne kan bøjes, skaleres og strækkes i forhold til formen og typen af
penselstrøget. Sådanne pensler fungerer også som og kan ændres på den samme måde som andre pensler vha. dialogboksen Indstillinger for
pensel.
Bemærk! Ydelsen forringes, hvis du bruger større billeder i pensler. Når du vælger et sådant billede, spørger Illustrator dig, om du vil rasterisere
billedet til en lavere opløsning, før programmet fortsætter med oprettelsen af penslen.
For eksempel er billedet til venstre (nedenfor) det oprindelige billede. Når det benyttes til at definere en pensel, kan de tre billeder til højre blive
tegnet. Hvert penselstrøg benytter forskellige indstillinger for skalering, der er defineret i dialogboksen Indstillinger for pensel:

A. Oprindeligt billede B. Billede i en pensel - strakt, så det passer til længden af penselstrøget C. Billede i en pensel - skaleret proportionalt D.
Billede i en pensel - strakt mellem styrelinjer

Overvejelser
Der gælder nogle overvejelser vedrørende de billedtyper, du kan benytte til Illustrator-billeder:
Hvis du bruger store billeder i en pensel, forringes ydelsen og hastigheden.
Bitmapbilleder kan ikke benyttes direkte.
Hvis du bruger et bitmapbillede, rasteriserer Illustrator først bitmapbilledet til gråtoner, før det anvendes i en pensel.
Hvis der benyttes et bitmapbillede blandt mange billeder, som skal bruges til at oprette en pensel, beder Illustrator dig om
at konvertere bitmapbilledet til gråtonetilstand. Derefter kan du forsøge at oprette penslen igen.
Yderligere oplysninger finder du under Pensler.

Twitter™- og Facebook-indlæg er ikke dækket af vilkårene i Creative Commons.
Juridiske meddelelser | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online
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Markering og arrangering af objekter
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Markering af objekter
Indstillinger for markering
Isolering af grafik, som skal redigeres
Markering bag objekter
Markering af det næste objekt i stablingsrækkefølgen
Markering af objekter med panelet Lag
Markering af et objekt med markerings-, lasso- eller tryllestavsværktøjet
Markering af udfyldte objekter
Markering af grupper og objekter i en gruppe
Markering af flader og kanter i en Dynamisk maling-gruppe
Markering af objekter efter egenskab
Gentagelse, invertering eller lagring af en markering

Du kan organisere og skabe layout til illustrationer med værktøjer, der gør det muligt at markere, placere og
stable objekter præcist. Du kan måle og justere objekter, gruppere objekter, så de behandles som én enhed,
og selektivt isolere, låse eller skjule objekter.

Til toppen

Indstillinger for markering

Indstillinger for markering af objekter
Inden du kan redigere et objekt, er det nødvendigt at adskille det fra objekterne omkring det. Det gør du ved
at markere objektet. Når du har markeret et objekt, eller en del af et objekt, kan du redigere det.
Illustrator indeholder følgende metoder og værktøjer til markering af objekter:

Isolationstilstand med denne tilstand kan du hurtigt isolere et lag, et underlag, en kurve eller grupper af
objekter fra al anden grafik i dokumentet. I isolationstilstand er alle objekter i dokumentet, der ikke er
isolerede, nedtonede og kan ikke markeres eller redigeres.

Panelet Lag Bruges til hurtigt og nøjagtigt at markere ét eller flere objekter. Du kan markere et enkelt objekt
(selvom det findes i en gruppe), alle objekter i et lag og hele grupper.

Værktøjet Markering

Bruges til at markere objekter og grupper ved at klikke på eller trække hen over
dem. Du kan også markere grupper i grupper og objekter i grupper.

Værktøjet Direkte markering

Bruges til at markere enkelte ankerpunkter eller kurvesegmenter ved at
klikke på dem eller markere en hel kurve eller gruppe ved at markere et vilkårligt punkt på elementet. Du kan
også markere et eller flere objekter i en gruppe med objekter.
Bemærk: I konturtilstand kan værktøjet Direkte markering muligvis markere importeret grafik i nærheden af
værktøjets markør. Hvis du vil undgå at markere uønsket grafik, skal du låse eller skjule grafikken, inden
markeringen foretages.
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Værktøjet Gruppemarkering

Bruges til at markere et objekt i en gruppe, en enkelt gruppe i flere grupper
eller et sæt grupper i illustrationen. Med hvert ekstra klik tilføjes alle objekter fra den næste gruppe i
hierarkiet.

Værktøjet Perspektivvalg
Giver dig mulighed for at bringe objekter og tekst i perspektiv, skifte aktive
planer, flytte objekter i perspektiv og flytte objekter i vinkelret retning.

Værktøjet Lasso

Bruges til at markere objekter, ankerpunkter eller kurvesegmenter ved at trække
omkring hele objektet eller en del af det.

Værktøjet Tryllestav

Bruges til at markere objekter med samme farve, stregtykkelse, stregfarve,
ugennemsigtighed eller blandingstilstand ved at klikke på objektet.

Værktøjet Markering til Dynamisk maling

Bruges til at markere flader (områder omgivet af kurver) og
kanter (dele af kurver mellem skæringer) i Dynamisk maling-grupper.

Markeringskommandoer (findes i menuen Marker) Bruges til hurtigt at markere eller fjerne markeringen af
alle objekter og markere objekter baseret på deres position i forhold til andre objekter. Du kan markere alle
objekter af en bestemt type, eller som deler bestemte attributter, og gemme eller indlæse markeringer. Du
kan også markere alle objekter på det aktive tegnebræt.
Hvis du midlertidigt vil aktivere det senest anvendte værktøj (Markering, Direkte markering eller
Gruppemarkering), mens du bruger en anden type værktøj, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando
(Mac OS) nede.

Se også
Redigering af kurver

Angivelse af indstillinger for markering
Det kan være en udfordring at markere kurver og punkter i komplekse billeder. Med indstillingerne for
Markering og visning af anker kan du angive tolerancen for pixelmarkering og vælge andre indstillinger, som
kan gøre det nemmere at markere i et bestemt dokument.
1. Vælg Rediger > Indstillinger > Markering og visning af anker (Windows) eller Illustrator >
Indstillinger > Markering og visning af anker (Mac OS).
2. Angiv en af følgende markeringsindstillinger:

Tolerance Angiver pixelområdet til markering af ankerpunkter. Højere værdier forøger
bredden af området omkring et ankerpunkt, som du kan klikke på for at markere.

Markering begrænset til kurve Angiver, om du kan markere et udfyldt objekt ved at
klikke et vilkårligt sted i objektet, eller om du skal klikke på en kurve.

Fastgør til punkt Fastgør objekter til ankerpunkter og hjælpelinjer. Angiv afstanden
mellem objektet og ankerpunktet eller hjælpelinjen, når fastgørelsen finder sted.

Se også
Angivelse af indstillinger for ankerpunktstørrelse

Til toppen

Isolering af grafik, som skal redigeres
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I isolationstilstand isoleres objekter, så du nemt kan markere og redigere bestemte objekter eller dele af
objekter. Du kan isolere følgende: lag, underlag, grupper, symboler, udsnitsmasker, sammensatte kurver,
forløbsmasker og kurver.
I isolationstilstand kan du slette, erstatte og tilføje ny grafik i forhold til den isolerede grafik. Når du afslutter
isolationstilstand, tilføjes erstattet eller ny grafik straks på det sted, hvor den oprindelige isolerede grafik var.
Isolationstilstand låser automatisk alle andre objekter, så det kun er objekterne i isolationstilstand, der
påvirkes af de redigeringer, du udfører — du behøver ikke at tænke på, hvilket lag et objekt er i, og du
behøver heller ikke at låse eller skjule objekter, som ikke skal påvirkes af dine redigeringer, manuelt.
Bemærk: Når du redigerer et symbols definition, vises symbolet i isolationstilstand (se Redigering eller
omdefinering af et symbol).

Isolering af sommerfuglgruppen

Når isolationstilstand er aktiv, vises isolerede objekter i farver, mens resten af grafikken vises nedtonet. Det
isolerede objekts navn og placering (også kaldet "bread crumbs") vises i isolationstilstandsrammen, og
panelet Lag viser kun grafikken i det isolerede underlag eller den isolerede gruppe. Når du afslutter
isolationstilstand, vises de andre lag og grupper i panelet Lag.
Du kan se isolerede objekter i konturtilstand eller forhåndsvisningstilstand.
Se videoen Brug isolationstilstand at isolere grafik til redigering.

Isolere en kurve, et objekt eller en gruppe
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Dobbeltklik på kurven eller gruppen med værktøjet Markering.
Marker gruppen, objektet eller kurven, og klik på knappen Isoler markeret objekt
kontrolpanelet.

i

Højreklik (Windows), eller hold Ctrl nede, og klik (Mac OS) på gruppen, og vælg
Isoler markeret gruppe.
Højreklik (Windows), eller hold Ctrl nede, og klik (Mac OS) på kurven, og vælg Isoler
markeret kurve.
Marker gruppen, objektet eller kurven i panelet Lag, og vælg Aktiver isolationstilstand
i menuen i panelet Lag, eller klik på knappen Isoler markeret objekt i kontrolpanelet.
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Isolere en kurve inden i en gruppe
1. Marker kurven med værktøjet Direkte markering eller ved at markere den i panelet Lag.
2. Klik på knappen Isoler markeret objekt

i kontrolpanelet.

Isoler et lag eller et underlag
Marker laget eller underlaget i panelet Lag, og vælg Aktiver isolationstilstand i menuen i
panelet Lag.

Afslutte isolationstilstand
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Tryk på Esc.
Klik på knappen Afslut isolationstilstand
en eller flere gange (hvis du har isoleret et
underlag, går du ét lag tilbage med ét klik, mens to klik afslutter isolationstilstanden).
Klik et vilkårligt sted på isolationstilstandslinjen.
Klik på knappen Afslut isolationstilstand

i kontrolpanelet.

Dobbeltklik uden for den isolerede gruppe med værktøjet Markering.
Højreklik (Windows), eller hold Ctrl nede, og klik (Mac OS), og vælg derefter Afslut
isolationstilstand.

Til toppen

Markering bag objekter
I Illustrator CS5 kan du markere objekter, som ligger under andre objekter ved hjælp af Ctrl+klik (Windows)
eller Kommando+klik (Mac). Markøren skifter til Marker bagest ved det første Ctrl+klik (Windows) eller
Kommando/Ctrl+klik. Ved efterfølgende brug af Ctrl+klik (Windows) eller Kommando+klik (Mac OS) gentages
markeringen gennem objekterne direkte under markørens position.
Bemærk: Du kan aktivere eller deaktivere denne indstilling ved at klikke på Rediger > Indstillinger >
Markering og visning af anker (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Markering og visning af anker (Mac
OS). Marker derefter afkrydsningsfeltet Ctrl+klik (Windows) eller Kommando+klik (Mac OS) for at markere
objekt bagved i området Markering.

Til toppen

Markering af det næste objekt i stablingsrækkefølgen
Du kan markere et objekt over eller under et markeret objekt i stablingsrækkefølgen. Disse kommandoer
fungerer ikke i isolationstilstand.
Du kan markere det nærmeste objekt over eller under det markerede objekt ved at vælge
> Næste objekt over eller vælge > Næste objekt under.

Til toppen

Markering af objekter med panelet Lag
1. Find det objekt, der skal markeres, i panelet Lag. Du skal muligvis klikke på en pil for at
udvide et lag eller en gruppe eller rulle op eller ned i panelet for at finde objektet.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
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Hvis du vil markere enkelte objekter, skal du klikke i objektets markeringskolonne
(mellem markeringsknappen og rullepanelet). Hold Skift nede, og klik for at tilføje
eller fjerne objekter fra markeringen.
Hvis du vil markere alle illustrationer på et lag eller i en gruppe, skal du klikke i lagets
eller gruppens markeringskolonne.
Vælg Marker > Objekt > Alt i samme lag for at markere alle illustrationer på et lag
baseret på den markerede illustration.
Markeringsfarvebokse vises ud for hvert markeret element i panelet.

Se også
Oversigt over panelet Lag

Til toppen

Markering af et objekt med markerings-, lasso- eller
tryllestavsværktøjet

Markering af objekter med værktøjet Markering
1. Vælg værktøjet Markering .
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på et objekt.
Træk en markeringsramme omkring et eller flere objekter eller en del af dem.
3. Hvis du vil tilføje eller fjerne objekter fra markeringen, skal du holde Skift nede og klikke
eller trække omkring de objekter, du vil tilføje eller fjerne.
Tip: Når markeringsværktøjet placeres over et objekt eller en gruppe, der ikke er
markeret, ændres det til . Når det placeres over et markeret objekt eller en markeret
gruppe, ændres værktøjet til . Når det placeres over et ankerpunkt eller et umarkeret
objekt, vises et hult kvadrat ved siden af pilen
.

Trækning over objekter for at markere dem

Se også
Taster til markering

Markering af objekter med værktøjet Lasso
1. Vælg værktøjet Lasso

.

2. Træk rundt om eller hen over objekterne.

Markering af objekter med værktøjet Tryllestav
Brug værktøjet Tryllestav til at markere alle objekter i et dokument med identiske eller lignende fyldattributter
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(f.eks. farve og mønster).
Du kan tilpasse værktøjet Tryllestav til at markere objekter baseret på stregtykkelse, stregfarve, opacitet eller
blandingstilstand. Du kan også ændre de toleranceværdier, der bruges af værktøjet Tryllestav til at identificere
lignende objekter.

Se også
Grundlæggende om arbejdsrum

Markering af objekter baseret på fyldfarve med værktøjet Tryllestav
1. Vælg værktøjet Tryllestav

.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil oprette en ny markering, skal du klikke på det objekt, der indeholder de
attributter, du vil markere. Alle objekter med de samme attributter, som du klikkede
på, markeres.
Hvis du vil føje til den aktuelle markering, skal du trykke på Skift og klikke på et
andet objekt med de attributter, der skal tilføjes. Alle objekter med de samme
attributter, som du klikkede på, markeres også.
Hvis du vil trække fra den aktuelle markering, skal du trykke på Alt (Windows) eller
Alternativ (Mac OS) og klikke på objektet med de attributter, der skal trækkes fra.
Alle objekter med de samme attributter fjernes fra markeringen.

Tilpasning af værktøjet Tryllestav
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at åbne panelet Tryllestav:
Dobbeltklik på værktøjet Tryllestav i panelet Værktøjer.
Vælg Vindue > Tryllestav.
2. Du kan markere objekter på grundlag af deres udfyldningsfarve ved at vælge Fyldfarve
og derefter angive en toleranceværdi mellem 0 og 255 pixel for RGB eller 0 og 100 pixel
for CMYK.
Lave toleranceværdier markerer objekter, der svarer nøje til det objekt, du klikker på,
mens højere toleranceværdier markerer objekter inden for et bredere område af den
valgte egenskab.
3. Vælg Vis valg til streg i menuen i panelet Tryllestav, og benyt en af følgende
fremgangsmåder:
Du kan markere objekter på grundlag af deres stregfarve ved at vælge Stregfarve og
derefter angive en toleranceværdi mellem 0 og 255 pixel for RGB eller 0 og 100 pixel
for CMYK.
Hvis du vil markere objekter efter deres stregtykkelse, skal du vælge Stregtykkelse
og derefter vælge en toleranceværdi mellem 0 og 1000 punkter.
4. Vælg Vis valg til gennemsigtighed i menuen i panelet Tryllestav, og benyt en af følgende
fremgangsmåder:
Hvis du vil markere objekter efter deres gennemsigtighed eller blandingstilstand, skal
du vælge Opacitet og derefter angive en toleranceværdi mellem 0 og 100%.
Hvis du vil markere objekter efter blandingstilstand, skal du vælge Blandingstilstand.

Se også
Videoselvstudium - Markering med tryllestaven
Videoselvstudium - Brug lassoværktøjet at markere

Til toppen
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Markering af udfyldte objekter
Indstillingen Markering begrænset til kurve bestemmer, om du kan markere et udfyldt objekt ved at klikke et
vilkårligt sted i objektets område med værktøjet Markering eller Direkte markering, eller om du skal klikke på
et kurvesegment eller ankerpunkt med disse værktøjer. Denne indstilling er som standard slået fra. I nogle
tilfælde kan det være en god ide at aktivere indstillingen, hvis du f.eks. arbejder med overlappende udfyldte
objekter, og du nemt vil kunne markere underliggende objekter.
Bemærk: Indstillingen Markering begrænset til kurve kan ikke anvendes ved markering af objekter, der ikke
er udfyldt, eller ved visning af illustrationer som konturer. I disse tilfælde kan du aldrig markere et objekt ved
at klikke inde i objektets kurve (se Visning af illustrationer som konturer).

Hvis Markering begrænset til kurve ikke er valgt, markeres og flyttes et objekt, når du klikker i det og trækker.

Hvis Markering begrænset til kurve er valgt, markeres punkter og segmenter i en markeringsramme, når du
trækker med værktøjet Direkte markering.

Vælg Rediger > Indstillinger > Markering og visning af anker (Windows) eller Illustrator >
Indstillinger > Markering og visning af anker (Mac OS), og vælg Markering begrænset til
kurve.

Til toppen

Markering af grupper og objekter i en gruppe
Når objekter er grupperet, markeres hele gruppen, hvis du markerer en del af gruppen med værktøjet
Markering eller Lasso. Hvis du er usikker på, om et objekt er en del af en gruppe, skal du markere det med
værktøjet Markering.
Med værktøjet Direkte markering og Lasso kan du markere en enkelt kurve eller et enkelt objekt, som er en
del af en eller flere grupper. Hvis du har grupper med objekter i andre grupper, kan du markere den næste
gruppe i gruppehierarkiet med værktøjet Gruppemarkering. Med hvert klik føjes endnu et undersæt med
grupperede objekter til markeringen.

Se også
Gruppere eller opdele grupper af objekter

Markere en eller flere grupper med værktøjet Markering
1. Vælg værktøjet Markering .
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder med et vilkårligt objekt i gruppen:
Klik på objektet.
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Træk omkring en del af eller hele objektet.
3. Hvis en gruppe skal føjes til eller fjernes fra markeringen, skal du holde Skift nede, mens
du klikker på gruppen, der skal tilføjes eller fjernes.

Markere objekter og grupper i grupper med værktøjet Markering
1. Vælg værktøjet Markering .
2. Dobbeltklik på en gruppe. Gruppen vises i isolationstilstand.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Dobbeltklik for at markere længere nede i gruppestrukturen.
Tip: At dobbeltklikke er en praktisk måde at markere objekter på (i modsætning til
flader og kanter) i en Dynamisk maling-gruppe.
Klik for at markere et objekt i den markerede gruppe.
Træk for at føje et objekt til den markerede gruppe.
4. Dobbeltklik uden for gruppen for at fjerne markeringen af den.

Markere et enkelt objekt i en gruppe
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg værktøjet Gruppemarkering
Vælg værktøjet Lasso

, og klik på objektet.

, og træk omkring eller tværs over objektets kurve.

Vælg værktøjet Direkte markering , og klik i objektet, eller træk en
markeringsramme omkring en del af eller hele objektets kurve.
2. Hvis du vil føje et objekt eller en gruppe til eller fjerne dem fra markeringen (med et
vilkårligt markeringsværktøj), skal du holde Skift nede og markere det objekt, der skal
tilføjes eller fjernes.

Markere objekter og grupper med værktøjet Gruppemarkering
1. Vælg værktøjet Gruppemarkering
Objektet markeres.

, og klik på et objekt i den gruppe, du vil markere.

2. Hvis du vil vælge objektets overordnede gruppe, skal du klikke på det samme objekt
igen.
3. Klik på det samme objekt igen for at markere yderligere grupper, der er grupperet
sammen med den markerede gruppe, indtil du har markeret alt det, der skal være med i
din markering.

Det første klik med værktøjet Gruppemarkering markerer objektet i en gruppe (venstre).
Det andet klik markerer objektets gruppe (højre).
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Det tredje klik føjer den næste gruppe til markeringen (venstre), og det fjerde klik tilføjer
den tredje gruppe (højre).

Se også
Videoselvstudium - Foretag valg med værktøjerne Gruppemarkering og Direkte markering
Videoselvstudium - Brug lassoværktøjet at markere

Til toppen

Markering af flader og kanter i en Dynamisk maling-gruppe
Du markerer flader og kanter i en Dynamisk maling-gruppe med værktøjet Markering til Dynamisk maling.
Hvis du vil markere hele Dynamisk maling-gruppen, skal du blot klikke på den med værktøjet Markering.
1. Vælg værktøjet Markering til Dynamisk maling

.

2. Placer værktøjet over Dynamisk maling-gruppen, indtil den ønskede flade eller kant
fremhæves. (Når værktøjet Markering til Dynamisk maling placeres over en kant, ændres
værktøjet til .)
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik for at markere den fremhævede flade eller kant.
Træk en markeringsramme omkring flere flader eller kanter. En flade eller kant, som
er helt eller delvist omgivet af en markeringsramme, medtages i markeringen.
Dobbeltklik på en flade eller kant for at markere alle forbundne flader/kanter med
samme farve.
Klik tre gange på en flade eller kant for at markere alle flader/kanter med samme
farve (marker samme).
Tip: Hvis det er vanskeligt at markere en lille flade eller kant, kan du forstørre
visningen eller sætte indstillingerne for værktøjet Markering til Dynamisk maling til
kun at markere fyld eller streger.
4. Du kan føje flader og kanter til eller fjerne dem fra markeringen ved at holde Skift nede
og klikke på de flader/kanter, du vil tilføje eller fjerne.
Hvis du vil skifte til pipetteværktøjet og indsamle fyld og streger, skal du holde Alt
(Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på det fyld eller den streg, du vil
have.

Se også
Dynamisk maling-grupper
Taster til at arbejde med Dynamisk maling-grupper

Indstillinger for værktøjet Markering til Dynamisk maling
Du kan få adgang til indstillingerne for værktøjet Markering til Dynamisk maling ved at dobbeltklikke på
værktøjet i panelet Værktøjer.
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Vælg fyld Markerer fladerne (området inden for kanter) i Dynamisk maling-grupper.

Vælg streger Markerer kanterne i Dynamisk maling-grupper.

Fremhæv Opretter konturer om den flade eller kant, markøren er placeret over.

Farve Indstiller farven til fremhævningen. Du kan vælge en farve i menuen eller klikke på malefarveruden for
at angive en brugerdefineret farve.

Bredde Angiver, hvor tyk markeringsfremhævningen skal være.
Til toppen

Markering af objekter efter egenskab
Du kan markere objekter baseret på forskellige grupperinger, herunder efter formateringsattribut, efter lag
eller efter type, f.eks. penselstrøg eller udsnitsmasker.
1. Du kan markere alle objekter i en fil ved at vælge Marker > Alle. (Vælg Marker > Fjern
markering for at fjerne markeringen af alle objekter.)
Bemærk: Med et markeringsværktøj kan du også fjerne markeringen af alle objekter ved
at klikke eller trække mindst 2 pixel væk fra et objekt.
2. Hvis du vil markere alle objekter med de samme attributter, skal du markere et objekt
med den ønskede attribut, vælge Marker > Samme og derefter vælge en attribut på
listen: Blandingstilstand, Fyld og streg, Fyldfarve, Opacitet, Stregfarve, Stregtykkelse,
Typografi, Symbolforekomst eller Linkblokserie.
Kædeblokserie markerer automatisk sammenkædede tekstbokse. Du kan markere en af
tekstboksene og derefter bruge denne kommando til at markere alle de andre tekstbokse,
som er sammenkædet med denne. Du kan finde flere oplysninger under
Sammenkædning af tekst mellem objekter.
Du kan også bruge værktøjet Tryllestav til at markere alle objekter med den samme
farve, stregtykkelse, stregfarve, opacitet eller blandingstilstand.
3. Hvis du vil markere alle objekter af en bestemt type, skal du fjerne markeringen af alle
illustrationer, vælge Marker > Objekt og derefter vælge en objekttype (Penselstrøg,
Udsnitsmasker, Vildfarne punkter eller Tekstobjekter).

Til toppen

Gentagelse, invertering eller lagring af en markering

Gentagelse eller invertering af en markering
Du kan gentage den senest benyttede markeringskommando ved at vælge Marker >
Vælg igen.
Du kan markere alle umarkerede objekter og fjerne markeringen af alle markerede
objekter ved at vælge Marker > Inverter.

Lagring af en markering
1. Marker et eller flere objekter, og vælg Marker > Gem markering.
2. Indtast et navn i tekstboksen Navn i dialogboksen Gem markering (Windows) eller
Arkiver markering (Mac OS), og klik på OK.
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Du kan indlæse en gemt markering igen ved at vælge navnet på markeringen nederst i
menuen Marker. Du kan også slette eller omdøbe en markering ved at vælge Marker >
Rediger det markerede.

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Gruppere og udvide objekter
Gruppere eller opdele grupper af objekter
Udvide objekter

Til toppen

Gruppere eller opdele grupper af objekter

Du kan kombinere flere objekter til en gruppe, så de behandles som én enhed. Du kan derefter flytte eller transformere en række objekter uden at
påvirke deres attributter eller relative positioner. Du kan f.eks. gruppere objekter i et logodesign, så du kan flytte og skalere logoet som en enhed.
Grupperede objekter stables fortløbende i det samme lag i illustrationen og bag det forreste objekt i gruppen. Gruppering kan derfor ændre
laginddelingen af objekter og deres stablingsrækkefølge i et givet lag. Hvis du markerer objekter i forskellige lag og derefter grupperer dem,
grupperes objekterne i det øverste markerede objekts lag.
Grupper kan også indlejres, dvs. de kan grupperes i andre objekter eller grupper, så de udgør endnu større grupper. Grupper vises som
<Gruppe>-elementer i panelet Lag. Du kan bruge panelet Lag til at flytte elementer ind og ud af grupper.
1. Marker de objekter, der skal grupperes, eller den gruppe, der skal opdeles.
2. Vælg enten Objekt > Grupper eller Objekt > Opdel gruppe.

Til toppen

Udvide objekter

Når du udvider objekter, kan du opdele et enkelt objekt i flere objekter, som udgør dets udseende. Hvis du f.eks. udvider et enkelt objekt, f.eks. en
cirkel med et rent farvefyld og en streg, bliver både fyldet og stregen til et diskret objekt. Hvis du udvider en mere kompleks illustration, f.eks. et
objekt med et mønsterfyld, opdeles mønsteret i alle de særskilte kurver, som det er oprettet af.
Du udvider typisk et objekt, når du vil ændre attributterne for udseende og andre egenskaber for bestemte elementer i det. Herudover kan det
være nyttigt at udvide objekter, når du vil bruge et Illustrator-objekt (f.eks. et maskeobjekt) i et andet program, som ikke genkender objektet.

Før (venstre) og efter (højre) udvidelse af et objekt med fyld og streg
Udvidelse er især nyttigt, hvis du har problemer med trykning af gennemsigtighedseffekter, 3D-objekter, mønstre, forløb, streger, blandinger,
overstrålinger, formgivninger eller symboler.
1. Marker objektet.
2. Vælg Objekt > Udvid.
Hvis der er anvendt udseendeattributter på objektet, er kommandoen Objekt > Udvid nedtonet. I dette tilfælde skal du vælge
Objekt > Udvid udseende og derefter Objekt > Udvid.
3. Angiv indstillinger, og klik derefter på OK:
Objekt Udvider komplekse objekter, herunder dynamiske blandinger, formgivninger, symbolsæt og overstrålinger.
Fyld Udvider fyld.
Streg Udvider streger.
Forløbsmasker Udvider forløb til et enkelt maskeobjekt.
Angiv Indstiller tolerancen for farveværdier mellem farvestop. Et højere antal hjælper med at bevare en jævn farveovergang.
Et lavt antal kan oprette et mere stribet udseende.
Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du vælger Objekt > Udvid for at udvide et forløb med de
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indstillinger, der sidst er angivet i dialogboksen Udvid.
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Flytning, justering og fordeling af objekter
Flytning af objekter
Indsættelse af et objekt i forhold til andre objekter
Indsættelse af objekter mellem lag
Indsættelse på stedet og indsættelse på alle tegnebrætter
Justering og fordeling af objekter

Til toppen

Flytning af objekter
Du kan flytte objekter ved at trække dem med bestemte værktøjer, ved at bruge piletasterne på tastaturet
eller ved at angive præcise værdier i et panel eller i en dialogboks.
Du kan bruge fastholdelse som hjælp til at placere objekter, når du flytter dem. Du kan f.eks. fastgøre
markøren til hjælpelinjer og ankerpunkter og fastgøre objektgrænser til gitterlinjer. Du kan også bruge panelet
Juster til at placere objekter i forhold til hinanden.
Du kan derefter bruge tasten Skift til at begrænse bevægelsen af et eller flere objekter, så de flyttes i en
præcis vandret, lodret eller diagonal retning i forhold til den aktuelle retning af x- og y-akserne. Du kan også
bruge tasten Skift til at rotere objekter i multipla af 45°.

Hold Skift nede, mens du trækker eller tegner for at begrænse bevægelsen til den nærmeste vinkel på 45º.

Se også
Brug gitteret
Rotation af objekter
Oversigt over panelet Transformer
Tegning af pixeljusterede kurver til webarbejdsforløb

Flytning eller dublering af et objekt ved at indsætte
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Vælg Rediger > Klip for at flytte markeringen eller Rediger > Kopier for at dublere
markeringen.
3. Hvis du vil indsætte et objekt i en anden fil, skal du åbne filen. (Oplysninger om at
indsætte mellem lag finder du i afsnittet Indsættelse af objekter mellem lag).
4. Benyt en af følgende kommandoer:

Rediger > Sæt ind Indsætter objektet midt i det aktive vindue.
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Rediger > Sæt ind forrest Indsætter objektet direkte foran det markerede objekt.

Rediger > Sæt ind bagest Indsætter objektet direkte bag det markerede objekt.

Rediger > Indsæt på stedet Indsætter illustrationen på det aktive tegnebræt på den
samme placering som på det tegnebræt, hvor illustrationen er kopieret fra.

Rediger > Indsæt på alle tegnebrætter Indsætter illustrationen på alle tegnebrætter på
den samme placering, som illustrationen har på det aktuelle tegnebræt.

Flytning af et objekt ved at trække
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Træk objektet til en ny placering.
Hvis et markeret objekt er udfyldt, kan du trække fra et vilkårligt sted i objektet. Hvis et
markeret objekt ikke er udfyldt, hvis illustrationen er vist som konturer, eller hvis
indstillingen Markering begrænset til kurve er valgt, skal du trække fra objektets kurve
(se Dublere markeringer med træk og slip).
Du kan bruge kommandoen Fastgør til punkt i menuen Vis for at fastgøre markøren til
et ankerpunkt eller en hjælpelinje, når du trækker et objekt inden for 2 pixel fra
ankerpunktet eller hjælpelinjen.

Flytning af et objekt med piletasterne
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Tryk på den piletast, der peger i den retning, du vil flytte objektet. Tryk på Skift+pil for at
flytte objektet med ti gange den værdi, der er angivet med indstillingen
Tastaturintervaller.
Den afstand, objektet flyttes med, hver gang du trykker på en piletast, bestemmes af
indstillingen Tastaturintervaller. Standardafstanden er 1 punkt (1/72 af en tomme eller
0,3528 millimeter). Hvis du vil ændre indstillingen Tastaturintervaller, skal du vælge
Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt
(Mac OS).

Flytning af et objekt med en bestemt afstand
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Vælg Objekt > Transformer > Flyt.
Når et objekt er markeret, kan du også dobbeltklikke på værktøjerne Markering,
Direkte markering eller Gruppemarkering for at åbne dialogboksen Flyt.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil flytte objektet til venstre eller højre, skal du angive en negativ værdi
(flytter mod venstre) eller en positiv værdi (flytter mod højre) i tekstboksen Vandret.
Hvis du vil flytte objektet opad eller nedad, skal du angive en negativ værdi (flytter
nedad) eller en positiv værdi (flytter opad) i tekstboksen Lodret.
Hvis du vil flytte objektet med en vinkel i forhold til objektets x-akse, skal du angive
enten en positiv vinkel (bevægelse mod uret) eller en negativ vinkel (bevægelse med
uret) i tekstboksen Afstand eller Vinkel. Du kan også indtaste værdier mellem 180°
og 360°. Disse værdier konverteres til deres tilsvarende negative værdier (f.eks.
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konverteres en værdi på 270° til -90°).
4. Hvis objekterne indeholder et mønsterfyld, skal du vælge Mønstre for at flytte mønsteret.
Fravælg Objekter, hvis du vil flytte mønsteret, men ikke objekterne.
5. Klik på OK, eller klik på Kopier for at flytte en kopi af objekterne.

Retninger i forhold til x-aksen

Flytte et objekt med x- og y-koordinater
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Indtast nye værdier i enten tekstboksen X eller Y eller begge i panelet Transformer eller
kontrolpanelet.
Du kan ændre referencepunktet ved at klikke på en hvid firkant på knappen Placering af
referencepunkt

, før du angiver værdierne.

Flytning af flere objekter samtidig
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Vælg Objekt > Transformer > Transformer hvert.
3. Angiv den afstand, du vil flytte de markerede objekter med, i afsnittet Flyt i dialogboksen.
4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil flytte objekterne med den angivne afstand, skal du klikke på OK.
Hvis du vil flytte objekterne vilkårligt, men ikke mere end de angivne afstande, skal
du vælge indstillingen Vilkårlig. Hvis du f.eks. tegner en murstensvæg og vil have
murstenene til at være en anelse forskudt i forhold til hinanden i stedet for perfekt
justeret, kan du vælge indstillingen Vilkårlig. Klik derefter på OK.

Til toppen

Indsættelse af et objekt i forhold til andre objekter
1. Marker det objekt, du vil indsætte.
2. Vælg Rediger > Kopier eller Rediger > Klip.
3. Marker det objekt, som du vil indsætte objektet foran eller bag ved.
4. Vælg Rediger > Sæt ind forrest eller Rediger > Sæt ind bagest.
Hvis du indsætter mere end ét objekt, vises alle indsatte objekter foran eller bag den
markerede illustration. Men den relative malingsrækkefølge blandt de enkelte indsatte
objekter er den samme.

Til toppen

Indsættelse af objekter mellem lag
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Indstillingen Sæt ind husker lag bestemmer, hvor illustrationen indsættes i laghierarkiet. Sæt ind husker lag er
som standard slået fra, og illustrationen indsættes i det lag, der er aktivt i panelet Lag. Når Sæt ind husker
lag er slået til, indsættes illustrationen i det lag, den blev kopieret fra, uanset hvilket lag der er aktivt i panelet
Lag.
Du angiver denne indstilling ved at vælge Sæt ind husker lag i menuen i panelet Lag. En afkrydsning viser,
når indstillingen er aktiveret.
Slå Sæt ind husker lag til, hvis du indsætter en illustration mellem dokumenter, og du automatisk vil
placere den i et lag med det samme navn, som den kom fra. Hvis måldokumentet ikke indeholder et lag
med det samme navn, opretter Illustrator et nyt lag.

Se også
Oversigt over panelet Lag

Til toppen

Indsættelse på stedet og indsættelse på alle tegnebrætter
Kommandoen Indsæt på stedet indsætter illustrationer på det aktive tegnebræt. Hvis du vil bruge denne
kommando, skal du klikke på Rediger > Indsæt på stedet. Tastaturgenvejen er Ctrl+Skift+V (Windows) eller
Kommando+Skift+V (Mac).
Kommandoen Indsæt på alle tegnebrætter indsætter den valgte illustration på alle tegnebrætter. Før du
bruger kommandoen Indsæt på alle tegnebrætter, skal du kontrollere, at det tegnebræt, som du kopierer
objektet fra, er det aktive tegnebræt.
Hvis du vil bruge kommandoen Indsæt på alle tegnebrætter, skal du klikke på Rediger > Indsæt på alle
tegnebrætter, når du klipper eller kopierer illustrationen.
Hvis du kopierer en illustration og derefter vælger Indsæt på alle tegnebrætter, indsættes illustrationen igen
på det tegnebræt, som den blev kopieret fra. Det anbefales at klippe objekter ud og derefter indsætte dem,
hvis det ikke er nødvendigt at ændre de originale objekter, før kommandoen Indsæt på alle tegnebrætter
bruges.
Bemærk: Med kommandoerne Indsæt på stedet og Indsæt på alle tegnebrætter indsættes objektet på den
samme placering som de kopierede objekter med udgangspunkt i det aktive tegnebræt på
kopieringstidspunktet.

Til toppen

Justering og fordeling af objekter
Du bruger panelet Juster (Vindue > Juster) og justeringsindstillingerne i kontrolpanelet til at justere eller
fordele markerede objekter langs den akse, som du angiver. Du kan bruge enten objektkanterne eller
ankerpunkterne som referencepunktet, og du kan justere i forhold til en markering, et tegnebræt eller et
nøgleobjekt. Et nøgleobjekt er et specifikt objekt i en markering med flere objekter.
Justeringsindstillingerne kan ses i kontrolpanelet, når et objekt er markeret. Hvis de ikke vises, skal du vælge
Juster i menuen i kontrolpanelet.
Illustrator beregner som standard justering og fordeling baseret på objekternes kurver. Når du arbejder
med objekter, som har forskellige stregtykkelser, kan du dog i stedet bruge stregens kant til at beregne
justering og fordeling. Det gør du ved at vælge Brug forhåndsvisning af grænser i menuen i panelet
Juster.

Se også
Grundlæggende om arbejdsrum
Brug af flere tegnebrætter

Justering eller fordeling i forhold til alle markerede objekters
afgrænsningsområde
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1. Marker de objekter, du vil justere eller fordele.
i justeringspanelet eller kontrolpanelet, og klik derefter på
2. Vælg Juster til det valgte
knappen for den ønskede type justering eller fordeling.

Justering eller fordeling i forhold til ét ankerpunkt
1. Klik på værktøjet Direkte markering, hold Skift nede, og marker de ankerpunkter, der skal
justeres eller fordeles. Det sidste ankerpunkt, der markeres, bliver til nøgleankerpunktet.
Indstillingen Juster til nøgleanker
kontrolpanelet.

er automatisk valgt i justeringspanelet og

2. Klik på knappen for den ønskede type justering eller fordeling i justeringspanelet eller
kontrolpanelet.

Justering eller fordeling i forhold til et nøgleobjekt
1. Marker de objekter, du vil justere eller fordele.
2. Klik igen på det objekt, der skal bruges som et nøgleobjekt (det er ikke nødvendigt at
holde Skift nede, når du klikker denne gang).
Der vises en blå kontur omkring nøgleobjektet, og Juster til nøgleobjekt
automatisk i kontrolpanelet og justeringspanelet.

vælges

3. Klik på knappen for den ønskede type justering eller fordeling i justeringspanelet eller
kontrolpanelet.
Bemærk: Du kan stoppe justeringen og fordelingen i forhold til et objekt ved at klikke på
objektet igen for at fjerne den blå kontur eller ved at vælge Annuller nøgleobjekt i
menuen i justeringspanelet.

Justering eller fordeling i forhold til et tegnebræt
1. Marker de objekter, du vil justere eller fordele.
2. Vælg markeringsværktøjet, hold Skift nede, og klik i det tegnebræt, du vil bruge, for at
aktivere det. Det aktive tegnebræt har en mørkere kontur end de andre.
i justeringspanelet eller kontrolpanelet, og klik derefter på
3. Vælg Juster til tegnebræt
knappen for den ønskede type justering eller fordeling.

Fordeling af objekter med bestemte afstande
Du kan fordele objekter med nøjagtige afstande mellem deres kurver.
1. Marker de objekter, der skal fordeles.
2. Brug markeringsværktøjet , og klik på kurven i det objekt, som de andre objekter skal
fordeles omkring. Det objekt, du klikker på, bevarer sin position.
3. Angiv den afstand, der skal vises mellem objekter, i tekstboksen Fordel afstand i panelet
Juster.
Hvis indstillingerne for Fordel afstand ikke vises, skal du vælge Vis indstillinger i
panelmenuen.
4. Klik på en af knapperne Lodret fordeling af afstand eller Vandret fordeling af afstand.
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Rotation og spejling af objekter
Rotation af objekter
Rotation af et dokuments x- og y-akse
Spejling eller vipning af objekter

Til toppen

Rotation af objekter
Når du roterer et objekt, drejes det omkring et fast punkt, som du angiver. Referencepunktet er som standard
objektets midtpunkt. Hvis du har flere objekter i en markering, roteres objekterne omkring et enkelt
referencepunkt, der som standard er markeringens eller afgrænsningsrammens centerpunkt. Hvis du vil
rotere hvert objekt omkring dets eget centerpunkt, skal du bruge kommandoen Transformer hvert.

Resultater af rotationsværktøjet (venstre) sammenlignet med kommandoen Transformer hvert (højre)

Se også
Oversigt over panelet Transformer
Flytning af objekter
Skalering af objekter

Rotation af et objekt med afgrænsningsrammen
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Med markeringsværktøjet skal du bevæge markøren uden for afgrænsningsrammen og
i nærheden af et håndtag, så markøren ændrer form til og derefter trække.

Rotation af et objekt med værktøjet Fri transformering
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Vælg værktøjet Fri transformering

.

3. Placer markøren uden for afgrænsningsrammen, så markøren ændres til
derefter.

Rotation af et objekt med rotationsværktøjet
1. Marker ét eller flere objekter.
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, og træk

2. Vælg værktøjet Roter

.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil rotere objektet omkring dets egen centerpunkt, skal du trække i en
cirkelformet bevægelse et vilkårligt sted i dokumentvinduet.
Hvis du vil rotere objektet omkring et andet referencepunkt, skal du klikke én gang et
vilkårligt sted i dokumentvinduet for at ændre referencepunktets placering. Flyt
derefter markøren væk fra referencepunktet, og træk i en cirkelbevægelse.
Hvis du vil rotere en kopi af objektet i stedet for selve objektet, skal du holde Alt
(Windows) eller Option (Mac OS) nede, når du begynder at trække.

Hvis du vil opnå en finere justering, skal du trække længere væk fra objektets referencepunkt.

Rotation af et objekt med en bestemt vinkel
Du kan styre den nøjagtige rotationsvinkel med kommandoen Roter.
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil rotere omkring et andet referencepunkt, skal du vælge rotationsværktøjet.
holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke der, hvor
referencepunktet skal være i dokumentvinduet.
Hvis du vil rotere omkring centerpunktet, skal du vælge Objekt > Transformer > Roter
eller dobbeltklikke på rotationsværktøjet.
3. Angiv rotationsvinklen i tekstboksen Vinkel. Angiv en negativ vinkel for at rotere objektet
med uret og en positiv vinkel for at rotere det mod uret.
4. Hvis objekterne indeholder et mønsterfyld, skal du vælge Mønstre for at rotere
mønsteret. Fravælg Objekter, hvis du vil rotere mønsteret, men ikke objekterne.
5. Klik på OK, eller klik på Kopier for at skalere en kopi af objekterne.
Hvis du vil placere flere kopier af objektet i et cirkelmønster omkring et
referencepunkt, skal du flytte referencepunktet væk fra objektets centrum, klikke på
Kopier og derefter flere gange vælge Objekt > Transformer > Transformer igen.

Rotation af et objekt med panelet Transformer
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil rotere objektet omkring dets midtpunkt, skal du angive en værdi for
indstillingen Vinkel i panelet.
Hvis du vil rotere objektet omkring et andet referencepunkt, skal du klikke på en hvid
firkant på knappen Placering af referencepunkt
indstillingen Vinkel.

i panelet og angive en værdi for

Tip: Du kan også åbne panelet Transformer ved at klikke på X, Y, B eller H i
kontrolpanelet.
3. Du kan rotere et symbol omkring dets registreringspunkt med panelet Transformer. Du
kan finde flere oplysninger under Symbolregistreringspunkt.
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Rotation af flere objekter enkeltvis
1. Marker de objekter, der skal roteres.
2. Vælg Objekt > Transformer > Transformer hvert.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i afsnittet Roter i dialogboksen:
Klik på vinkelikonet, eller træk vinkellinjen omkring ikonet.
I tekstboksen Vinkel skal du angive en vinkel mellem -360° og 360°.
4. Klik på OK, eller klik på Kopier for at rotere en kopi af hvert objekt.

Til toppen

Rotation af et dokuments x- og y-akse
X- og y-akserne befinder sig som standard parallelt med dokumentvinduets vandrette og lodrette sider.
1. Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Indstillinger >
Generelt (Mac OS).
2. Angiv en vinkel i tekstboksen Begræns vinkel. Med en positiv vinkel roteres akserne mod
uret og med en negativ vinkel med uret.
Det er praktisk at rotere akserne, hvis illustrationen består af elementer, som er roteret i
den samme vinkel, f.eks. et logo og tekst vist i en vinkel på 20°. I stedet for at rotere
hvert element, du føjer til logoet, kan du blot rotere akserne med 20°. Alt, hvad du
tegner, oprettes langs de nye akser.

Objekt justeret langs standardakserne (venstre) sammenlignet med akserne roteret 20°
(højre)

Følgende objekter og handlinger påvirkes ikke af de nye akser:
Eksisterende objekter
Rotation og blanding
Tegning med blyantværktøjet eller værktøjet Dynamisk vektorisering

Til toppen

Spejling eller vipning af objekter
Når du spejler et objekt, vendes det over en usynlig akse, som du angiver. Du kan spejle objekter med
værktøjet Fri transformering, værktøjet Spejling eller kommandoen Spejling. Hvis du vil angive en akse som
grundlag for spejlingen, skal du bruge værktøjet Spejling.
Hvis du vil oprette et spejlbillede af et objekt, kan du kopiere, mens du spejler.

Spejling af et objekt med værktøjet Fri transformering
1. Marker objektet, der skal spejles.
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2. Vælg værktøjet Fri transformering

.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk et af afgrænsningsrammens håndtag forbi den modsatte kant eller det
modsatte håndtag, indtil objektet er på det ønskede spejlingsniveau.
Du kan opretholde objektets proportioner ved at holde Skift nede, imens du trækker
et hjørnehåndtag forbi det modsatte håndtag.

Spejling af et objekt med værktøjet Spejling
1. Marker objektet.
2. Vælg spejlingsværktøjet

.

3. Du kan tegne den usynlige akse, som objektet skal spejles omkring, ved at klikke et
vilkårligt sted i dokumentvinduet for at angive et af aksens punkter. Markøren ændres til
et pilehoved.
4. Placer markøren i et andet punkt for at definere den usynlige akse, og benyt en af
følgende fremgangsmåder:
Klik for at placere den usynlige akses andet punkt. Når du klikker, vendes det
markerede objekt over den definerede akse.

Klik for at angive et punkt på aksen (venstre), og klik derefter igen for at angive det
andet aksepunkt og spejle objektet over aksen (højre).

Du kan spejle en kopi af objektet ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ
(Mac OS) nede og klikke for at angive den usynlige akses andet punkt.
Juster spejlingsaksen ved at trække i stedet for at klikke. Hold Skift nede, og træk for
at begrænse vinklen til 45°. Når du trækker, roteres den usynlige spejlingsakse
omkring det punkt, du klikkede på i trin 3, og en kontur af objektet vises som spejlet.
Slip museknappen, når konturen har den ønskede position.

Træk spejlingsaksens andet punkt for at rotere aksen

Hvis du vil opnå en finere justering, skal du trække længere væk fra objektets referencepunkt.
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Spejling ved at angive en akse
1. Marker objektet, der skal spejles.
Hvis du vil spejle objektet omkring dets centerpunkt, skal du vælge Objekt >
Transformer > Spejl eller dobbeltklikke på spejlingsværktøjet

.

Hvis du vil spejle objektet omkring et andet referencepunkt, skal du holde Alt
(Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, samtidig med at du klikker vilkårligt sted i
dokumentvinduet.
2. Vælg i dialogboksen Spejling den akse, som du vil have objektet spejlet over. Du kan
spejle et objekt over en vandret, lodret eller vinklet akse.
3. Hvis objektet indeholder mønstre, og du vil spejle mønstrene, skal du vælge Mønstre.
(Fravælg Objekter, hvis du kun vil spejle mønstrene).
4. Vælg Eksempel for at få vist resultatet, inden du anvender det.
5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på OK for at spejle objektet.
Klik på Kopier for at spejle en kopi af objektet.
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Lag
Om lag
Oversigt over panelet Lag
Oprettelse af et lag
Flytning af et objekt til et andet lag
Frigivelse af elementer til separate lag
Konsolidering af lag og grupper
Finde et element i panelet Lag

Til toppen

Om lag
Når du opretter komplekse illustrationer, er det en udfordring at holde styr på alle elementerne i
dokumentvinduet. Små elementer bliver skjult under større elementer, og det bliver vanskeligt at markere
illustrationer. Med lag kan du håndtere alle de elementer, som udgør illustrationen. Tænk på lag som
gennemsigtige mapper, der indeholder illustrationer. Hvis du blander mapperne, ændres
stablingsrækkefølgen af elementerne i illustrationen. Du kan flytte elementer mellem mapper og oprette
undermapper i mapper.
Lagstrukturen i dokumentet kan være så enkel eller kompleks, som du vil have den. Alle elementer er som
standard organiseret i et enkelt, overordnet lag. Du kan dog altid oprette nye lag og flytte elementer til dem
eller flytte elementer fra ét lag til et andet. Med panelet Lag kan du nemt markere, skjule, låse og ændre
attributter for illustrationers udseende. Du kan endda oprette skabelonlag, som kan bruges til at vektorisere
illustrationer, og udveksle lag med Photoshop.
Se en video om at holde din illustration fleksibel og organiseret ved hjælp af lag i dokumentet under
Organiser illustrationer med lag.

Til toppen

Oversigt over panelet Lag
Du bruger panelet Lag (Vindue > Lag) til at vise, organisere og redigere objekterne i et dokument. Hvert nyt
dokument indeholder som standard ét lag, og hvert objekt, som du opretter, er vist under dette lag. Du kan
imidlertid oprette nye lag og omarrangere elementer efter dine egne behov.
Illustrator tildeler som standard hvert lag i panelet Lag en entydig farve (op til ni farver). Farven vises ud for
lagets navn i panelet. Den samme farve vises i illustrationsvinduet i et markeret objekts afgrænsningsramme,
kurve, ankerpunkter og midtpunkt. Med denne farve kan du hurtigt finde et objekts tilsvarende lag på panelet
Lag, og du kan ændre lagfarven efter behov.
Når et element i panelet Lag indeholder andre elementer, vises en trekant til venstre for elementets navn. Klik
på trekanten for at vise eller skjule indholdet. Hvis der ikke vises en trekant, indeholder elementet ingen
yderligere elementer.
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Panelet Lag
A. Synlighedskolonne B. Redigeringskolonne C. Målkolonne D. Markeringskolonne

Panelet Lag indeholder kolonner til venstre og højre for listen. Klik i en kolonne for at styre følgende
egenskaber:

Synlighedskolonne Angiver, om elementer i lagene er synlige
eller konturlag .
skabelonlag

eller skjulte (tom plads), eller om de er

angiver, at elementet er låst
Redigeringskolonne Angiver, om elementer er låste eller åbne. Låseikonet
og ikke kan redigeres, mens en tom plads angiver, at elementet er åbent og kan redigeres.

Målkolonne Angiver, om der skal anvendes effekter og redigeringsattributter på elementer i panelet
eller ), angiver det, at
Udseende. Når markeringsknappen vises som et ikon med dobbeltring (enten
elementet er markeret, mens et ikon med en enkelt ring angiver, at elementet ikke er markeret.

Markeringskolonne Angiver, om elementer er markeret. En farveboks vises, når et element er markeret.
Hvis et element, f.eks. et lag eller en gruppe, indeholder objekter, som er markeret, og andre objekter, som
ikke er markeret, vises en mindre markeringsfarveboks ud for det overordnede element. Hvis alle objekterne i
det overordnede element er markeret, har markeringsfarveboksene den samme størrelse som de mærker,
der vises ved siden af markerede objekter.
Du kan bruge panelet Lag til at vise nogle elementer som konturer og andre elementer, som de kommer til at
se ud i den endelige illustration. Du kan også nedtone sammenkædede billeder og bitmapobjekter for at gøre
det nemmere at redigere illustrationer øverst i billedet. Det er især praktisk ved vektorisering af et
bitmapbillede.

Visningsindstillinger for en lagdelt illustration
A. Objekt vist i konturvisning B. Bitmapobjekt nedtonet til 50 % C. Markeret objekt vist i eksempelvisning

Se også
Grundlæggende om arbejdsrum
Visning af illustrationer som konturer
Brug af billedvektorisering
Lås objekter eller lag eller låse dem op
Skjulning eller visning af objekter eller lag
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Ændring af visningen af panelet Lag
1. Vælg panelindstillinger i menuen i panelet Lag.
2. Vælg Vis kun lag for at skjule kurver, grupper og samlede elementer i panelet Lag.
3. Vælg en indstilling for Rækkestørrelse for at angive rækkernes højde. (Hvis du vil angive
en brugerdefineret størrelse, skal du indtaste en værdi mellem 12 og 100).
4. Vælg til Miniaturer en kombination af lag, grupper og objekter, som der skal vises
miniatureeksempler på.
Bemærk: Det kan gøre ydeevnen langsommere at vise miniaturer i panelet Lag, når du
arbejder med komplekse filer. Slå lagminiaturer fra for at forbedre ydeevnen.

Angivelse af indstillinger for lag og underlag
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Dobbeltklik på elementnavnet i panelet Lag.
Klik på elementnavnet, og vælg Valg for <elementnavn> i menuen i panelet Lag.
Vælg Nyt lag eller Nyt underlag i menuen i panelet Lag.
2. Angiv en af følgende:

Navn Angiver navnet på elementet, som det vises i panelet Lag.

Farve Angiver lagets farveindstilling. Du kan enten vælge en farve i menuen eller
dobbeltklikke på farveruden for at vælge en farve.

Skabelon Ændrer laget til et skabelonlag.

Lås Forhindrer ændringer af elementet.

Vis Viser alle illustrationer, der findes i laget, på tegnebrættet.

Udskriv Forbereder illustrationen i laget, så den kan udskrives.

Eksempel Viser illustrationerne i laget i farver i stedet for som konturer.

Nedton billeder Reducerer intensiteten af de sammenkædede billeder og bitmapbilleder
i laget til den angivne procentdel.

Til toppen

Oprettelse af et lag
1. Klik i panelet Lag på navnet på det lag, som du vil indsætte det nye lag over (eller i).
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil indsætte et nyt lag over det markerede lag, skal du klikke på knappen
Opret nyt lag i panelet Lag.
Hvis du vil oprette et nyt underlag i det markerede lag, skal du klikke på knappen
i panelet Lag.
Opret nyt underlag
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Tip: Hvis du vil angive indstillinger, når du opretter et nyt lag, skal du vælge Nyt lag
eller Nyt underlag i panelmenuen Lag.
Til forskellige tegningstilstande indeholder Illustrator flere indstillinger, som omfatter:
Tilstanden Tegn bagved opretter automatisk et aktivt nyt lag bag ved det aktive lag.
I tilstanden Tegn bagved tegnes illustrationen bag alle illustrationer i et markeret lag,
hvis der ikke er markeret nogen illustration.

Til toppen

Flytning af et objekt til et andet lag
1. Marker objektet.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på navnet på det ønskede lag i panelet Lag. Vælg derefter Objekt > Arranger >
Send til det aktuelle lag.
Indikatoren for markerede illustrationer
Træk indikatoren til det ønskede lag.

er placeret til højre for laget i panelet Lag.

Tip: Du kan flytte objekter eller lag til et nyt lag ved at markere dem og vælge Saml i
nyt lag i panelmenuen Lag. Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede for
at markere usammenhængende elementer. Hold Skift nede for at markere
sammenhængende elementer.

Til toppen

Frigivelse af elementer til separate lag
Med kommandoen Frigiv til lag kan du omfordele alle elementerne i et lag til enkelte lag og opbygge nye
objekter i hvert lag baseret på objektets stablingsrækkefølge. Du kan bruge denne funktion til at forberede
filer til webanimationsarbejde.
1. Klik på navnet på et lag eller en gruppe i panelet Lag.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil frigive hvert element til et nyt lag, skal du vælge Frigiv til lag (sekvens) i
menuen i panelet Lag.
Hvis du vil frigive elementer til lag og dublere objekter for at oprette en kumulativ
sekvens, skal du vælge Frigiv til lag (build) i menuen i panelet Lag. Det nederste lag
vises i hvert af de nye lag, og det øverste objekt vises kun i det øverste lag. Antag
f.eks., at Lag 1 indeholder en cirkel (nederste objekt), en firkant og en trekant
(øverste objekt). Denne kommando opretter tre lag – et med en cirkel, firkant og
trekant, et med en cirkel og firkant samt et med blot en cirkel. Det er praktisk til at
oprette kumulative animationssekvenser.

Med kommandoen Frigiv til lag (build) oprettes der nye lag

Til toppen
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Konsolidering af lag og grupper
Fletning og samkopiering af lag ligner hinanden i og med, at du med begge funktioner kan konsolidere
objekter, grupper og underlag til et enkelt lag eller en enkelt gruppe. Med fletning kan du vælge, hvilke
elementer der skal konsolideres, og med samkopiering konsolideres alle synlige elementer i illustrationen i et
enkelt lag. Med begge indstillinger er illustrationens stablingsrækkefølge den samme, men andre attributter
på lagniveau, f.eks. udsnitsmasker, bevares ikke.

Hvis du vil flette elementer til et enkelt lag eller en enkelt gruppe, skal du holde Ctrl
(Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke på navnene på de lag eller grupper,
der skal flettes. Du kan også holde Skift nede for at vælge alt mellem de lag- eller
gruppenavne, du klikker på. Vælg derefter Flet det markerede i menuen i panelet Lag.
Læg mærke til, at elementerne bliver flettet til det lag eller den gruppe, du valgte sidst.
Lag kan kun flettes med andre lag, som findes på det samme hierarkiniveau i panelet
Lag. På samme måde kan underlag kun flettes med andre underlag, som findes i det
samme lag og på det samme hierarkiniveau. Objekter kan ikke flettes med andre objekter.
Hvis du vil samkopiere lag, skal du klikke på navnet på det lag, som du vil kombinere
illustrationen i. Vælg derefter Samkopier illustration i menuen i panelet Lag.

Til toppen

Finde et element i panelet Lag
Når du markerer et element i dokumentvinduet, kan du hurtigt finde det tilsvarende element i panelet Lag
med kommandoen Find objekt. Denne kommando er især praktisk til at finde elementer i skjulte lag.
1. Marker et objekt i dokumentvinduet. Hvis du markerer flere objekter, bliver det forreste
objekt i stablingsrækkefølgen fundet.
2. Vælg Find objekt i menuen i panelet Lag. Denne kommando ændres til Find lag, hvis
panelindstillingen Vis kun lag er valgt.
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Låse, skjule og slette objekter
Låse objekter eller lag eller låse dem op
Skjule eller vise objekter eller lag
Slette objekter

Til toppen

Låse objekter eller lag eller låse dem op
Ved at låse objekter forhindres du i at markere og redigere dem. Du kan hurtigt låse flere kurver, grupper og underlag ved at låse deres
overordnede lag.
Du låser objekter ved at klikke på redigeringskolonneknappen (til højre for øjeikonet) i panelet Lag for det objekt eller lag, du vil
låse. Træk hen over flere redigeringsknapper for at låse flere elementer. Du kan også markere de objekter, du vil låse, og
derefter vælge Objekt > Lås > Markering.
Hvis du vil låse objekter op, skal du klikke på låseikonet

i panelet Lag for det objekt eller lag, du vil låse op.

Du kan også bruge følgende kommandoer til at låse objekter og låse dem op:
Hvis du vil låse alle objekter, der overlapper det markerede objekts areal, og som ligger i samme lag, skal du vælge objektet
og derefter vælge Objekt > Lås > Alle illustrationer over.
Hvis du vil låse alle andre lag end det lag, der indeholder et markeret element eller en markeret gruppe, skal du vælge Objekt
> Lås > Andre lag eller vælge Lås andre i menuen i panelet Lag.
Hvis du vil låse alle lagene, skal du markere alle lagene i panelet Lag og derefter vælge Lås alle lag i panelmenuen.
Hvis du vil låse alle objekter i dokumentet op, skal du vælge Objekt > Lås alle op.
Hvis du vil låse alle objekter i en gruppe op, skal du markere et ulåst og synligt objekt i gruppen. Hold Skift+Alt (Windows) eller
Skift+Alternativ (Mac OS) nede, og vælg Objekt > Lås alle op.
Hvis du låste alle lag, skal du vælge Lås alle lag op i menuen i panelet Lag for at låse dem op.
Bemærk! Låsemenuerne er deaktiverede, når du er i isolationstilstand.
Til toppen

Skjule eller vise objekter eller lag
Vælg mellem følgende metoder:
Klik på øjeikonet
ud for det element, der skal skjules, i panelet Lag. Klik igen for at få vist elementet igen. Hvis du skjuler et
lag eller en gruppe, skjules alle elementer i laget eller gruppen.
Træk hen over flere øjeikoner for at skjule flere elementer.
Marker et objekt, du vil skjule, og vælg Objekt > Skjul > Markeringen.
Hvis du vil skjule alle objekter over et andet objekt i et lag, skal du vælge objektet og vælge Objekt > Skjul > Alle illustrationer
over.
Hvis du vil skjule alle umarkerede lag, skal du vælge Skjul andre i menuen i panelet Lag. Du kan også holde Alt (Windows)
eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på øjeikonet for det lag, du vil have vist. Hvis du vil skjule alle andre lag end det lag,
der indeholder det markerede objekt eller den markerede gruppe, kan du også vælge Objekt > Skjul > Andre lag.
Hvis du vil have vist alle objekter, skal du vælge Objekt > Vis alle. Alle tidligere gemte objekter vises. Tidligere markerede
objekter markeres.
Hvis du vil have vist alle lag og underlag, skal du vælge Vis alle lag i menuen i panelet Lag. Skjulte objekter vises ikke af
denne kommando, kun skjulte lag.
Hvis du vil have vist alle objekter i en gruppe, skal du markere et ulåst og synligt objekt i gruppen. Hold Skift+Alt (Windows)
eller Skift+Alternativ (Mac OS) nede, og vælg Objekt > Vis alle.
Bemærk! Menuerne Vis alle og Skjul er deaktiverede, når du er i isolationstilstand.

Til toppen

Slette objekter
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Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Marker objekterne, og tryk derefter på Tilbage (Windows) eller Del.
Vælg objektet, og vælg derefter Rediger > Ryd eller Rediger > Klip.
Marker de elementer, du vil slette, i panelet Lag, og klik derefter på sletteikonet . Du kan også trække elementnavnet i
panelet Lag til sletteikonet i panelet eller vælge Slet "lagnavn" i menuen i panelet Lag.
Hvis du sletter et lag, slettes også alle illustrationer i laget. Hvis du f.eks. sletter et lag med underlag, grupper, kurver og udsnitssæt, slettes alle
disse elementer sammen med laget.
Bemærk! Et dokument skal indeholde mindst ét lag. Hvis et dokument kun indeholder ét lag, er sletteikonet og kommandoen Slet ikke tilgængelige.
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Dublere objekter
Dublere objekter ved at trække
Dublere objekter med panelet Lag
Dublere markeringer med træk og slip
Forskyde dublerede objekter

Til toppen

Dublere objekter ved at trække
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Vælg værktøjet Markering, Direkte markering eller Gruppemarkering.
3. Træk markeringen (men ikke et håndtag), mens du holder Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede.

Til toppen

Dublere objekter med panelet Lag
Du kan hurtigt dublere objekter, grupper og hele lag med panelet Lag.
1. Marker de elementer, du vil dublere, i panelet Lag.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Dubler "lagnavn" i menuen i panelet Lag.
Træk elementet i panelet Lag til knappen Nyt lag

nederst i panelet.

Begynd at trække elementet til en ny placering i panelet Lag, og hold derefter Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS)
nede. Slip museknappen, når indikatoren er i den position, hvor det dublerede element skal placeres. Hvis du slipper
museknappen, når indikatoren peger på et lag eller en gruppe, indsættes det dublerede element øverst i laget eller
gruppen. Hvis du slipper museknappen, når indikatoren er mellem elementer, indsættes det dublerede element på den
angivne position.

Til toppen

Dublere markeringer med træk og slip

Du kan bruge udklipsholderen til at overføre markeringer mellem en Illustrator-fil og andre Adobe-programmer, herunder Adobe Photoshop og
Adobe InDesign. Udklipsholder er især praktisk til at importere kurver, fordi kurver kopieres til Udklipsholder som PostScript-sprogbeskrivelser.
Illustrationer, der kopieres til Udklipsholder, indsættes i PICT-format i de fleste programmer. Nogle programmer tager dog PDF-versionen (f.eks.
InDesign) eller AICB-versionen. PDF bevarer gennemsigtighed, og med AICB kan du angive, om du vil bevare markeringens generelle udseende
eller kopiere markeringen som et sæt kurver (som kan være nyttige i Photoshop).
Hvis du vil angive kopieringsindstillinger, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Filhåndtering og Udklipsholder (Windows) eller Illustrator >
Indstillinger > Arkivhåndtering og Skuffe (Mac OS). Vælg PDF, AICB eller begge. Hvis du vælger AICB, skal du vælge Bevar kurver for at kassere
gennemsigtighed i den kopierede illustration eller Bevar udseende og overprint for at samkopiere gennemsigtighed, bevare den kopierede
illustrations udseende og bevare overprintede objekter.

Trække og slippe illustrationer i et Photoshop-dokument
1. Marker den illustration, du vil kopiere.
2. Åbn det Photoshop-dokument, du vil kopiere markeringen til.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil kopiere illustrationen til Photoshop som bitmapbilleder, skal du trække markeringen mod Photoshop-vinduet og
slippe museknappen, når der vises en sort kontur. Hvis du vil placere markeringen midt i Photoshop-billedet, skal du holde
Skift nede, inden markeringen trækkes. Markerede objekter kopieres som standard som bitmapbilleder til det aktive lag.
Hvis du vil kopiere vektorillustrationer til Photoshop som kurver, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS)
nede og trække markeringen til Photoshop-dokumentet. Når du slipper museknappen, ændres markeringen til en
Photoshop-kurve.
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Trække og slippe illustrationer fra Photoshop til Illustrator
1. Åbn det Photoshop-dokument, du vil kopiere fra.
2. Marker den illustration, du vil kopiere.
3. Vælg flytteværktøjet

, og træk markeringen fra Photoshop til Illustrator-filen.

Trække og slippe illustrationer til skrivebordet (kun Mac OS)
1. Marker den illustration, du vil kopiere.
2. Træk markeringen til skrivebordet.
Markeringer kopieres til skrivebordet som et billedudsnit, der kan trækkes til og slippes i det ønskede dokument. Billedudsnit
konverteres til PICT-format, når de trækkes til skrivebordet.

Til toppen

Forskyde dublerede objekter

Du kan oprette en kopi af et objekt, der er forskudt fra det markerede objekt med en angiven afstand, med kommandoen Forskyd kurve eller
effekten Forskyd kurve. Det er praktisk at forskyde objekter, når du vil oprette koncentriske former eller mange kopier af et objekt med ens afstand
mellem hver kopi.
Du kan forskyde et objekts kurve i forhold til dets oprindelige kurve med effekten Forskyd kurve i menuen Effekt. Denne effekt er nyttig til at
konvertere et maskeobjekt til en almindelig kurve. Hvis du f.eks. har ophævet en formgivning eller vil konvertere en maskeform, der skal bruges i
et andet program, kan du anvende kommandoen Forskyd kurve med en forskydningsværdi på 0 og derefter slette maskeformen. Du kan derefter
redigere den resterende kurve.

Forskyde objekter med kommandoen Forskyd kurve
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Vælg Objekt > Kurve > Forskyd kurve.
3. Angiv forskydningsafstand, linjesammenføjningstype og spidsvinkel.
4. Klik på OK.

Forskyde objekter med effekten Forskyd kurve
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Vælg Effekt > Kurve > Forskyd kurve.
3. Angiv forskydningsafstand, linjesammenføjningstype og spidsvinkel.
4. Klik på OK.

Forskydning af objekter med tastaturet
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Hold Alt nede, og tryk på en piletast.
Der oprettes et dubleret objekt, som forskydes med den værdi for Tastaturintervaller, der er angivet under de generelle indstillinger. Det nye
objekts placering bestemmes af den anvendte piletast.
Bemærk! Hvis der ikke oprettes en dublet, skal du kontrollere, at indstillingen Tastaturintervaller er sat til en anden værdi end nul.
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Stable objekter
Angive, hvor nye objekter indsættes i stablingsrækkefølgen
Ændring af stablingsrækkefølgen med panelet Lag
Ændre stablingsrækkefølgen med kommandoer

Angive, hvor nye objekter indsættes i stablingsrækkefølgen

Til toppen

Illustrator stabler objekter, der tegnes efter hinanden, og begynder med det første tegnede objekt.
Stabling af objekter afhænger af, hvordan de vises, når de overlapper. Objekters stablingsrækkefølge afhænger af den anvendte tegningstilstand.
Når et nyt lag oprettes i tilstanden Tegn normalt, placeres det lige over det aktive lag, og alle nye objekter tegnes øverst på det aktive lag. Hvis et
nyt lag derimod oprettes i tilstanden Tegn bagved, placeres det lige under det aktive lag, og alle nye objekter tegnes under det markerede objekt
(eller nederst i det aktive lag, hvis ingen objekter er markeret).
Du kan altid ændre stablingsrækkefølgen (kaldes også for malerækkefølgen) af objekter i illustrationer med enten panelet Lag eller
kommandoerne i Objekt > Arranger.
Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Lag:
I tilstanden Tegn bagved skal du markere det objekt, du vil tilføje det nye objekt under.
Hvis du vil tilføje det nye objekt øverst i et lag i tilstanden Tegn normalt, skal du klikke på lagets navn for at gøre det aktivt.
Hvis du vil tilføje det nye objekt nederst i et lag i tilstanden Tegn bagved, skal du klikke på lagets navn for at gøre det aktivt.

Ændring af stablingsrækkefølgen med panelet Lag

Til toppen

Illustrationen øverst i panelet Lag er forrest i stablingsrækkefølgen, mens illustrationen nederst i panelet Lag er bagest i stablingsrækkefølgen. I et
lag er objekter også stablet hierarkisk. Ved at oprette flere lag i illustrationen kan du styre, hvordan overlappende objekter vises.
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk elements navn, og slip museknappen, når sorte indsætningsmærker vises på den ønskede position. Sorte
indsætningsmærker vises enten mellem to andre elementer i panelet eller i et lags eller en gruppes venstre og højre kanter.
Elementer, der slippes over et lag eller en gruppe, flyttes op over alle andre objekter i elementet.
Klik i elementets markeringskolonne (mellem markeringsknappen og rullepanelet), træk markeringsfarveboksen til et andet
elements markeringsfarveboks, og slip museknappen. Hvis elementets markeringsfarveboks trækkes til et objekt, flyttes
elementet op over objektet. Hvis det trækkes til et lag eller en gruppe, flyttes elementet op over alle andre objekter i laget eller
gruppen.
Hvis du vil vende rækkefølgen af elementer i panelet Lag om, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede
og klikke på navnene på de elementer, hvis rækkefølge du vil vende om. Elementerne skal være på det samme niveau i
laghierarkiet. Du kan f.eks. markere to lag på det øverste niveau, men du kan ikke markere to kurver i forskellige lag. Vælg
derefter Omvendt rækkefølge i menuen i panelet Lag.
Bemærk! Du kan ikke flytte en kurve, en gruppe eller et samlet element til den øverste placering i panelet Lag – kun lag kan
være placeret øverst i laghierarkiet.

Til toppen

Ændre stablingsrækkefølgen med kommandoer
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil flytte et objekt til den øverste eller nederste position i sin gruppe eller sit lag, skal du markere objektet og vælge
Objekt > Arranger > Læg forrest eller Objekt > Arranger > Læg bagest.
Hvis du vil flytte et objekt en position frem eller tilbage i stablen, skal du markere objektet og vælge Objekt > Arranger > Flyt
frem eller Objekt > Arranger > Flyt tilbage.
Du kan se et eksempel på, hvordan ændring af stablingsrækkefølgen i en illustration ændrer designet, på
www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_dk. Dette selvstudium er kun tilgængeligt på engelsk.
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Omformning af objekter
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Transformere objekter
Transformering
Oversigt over panelet Transformer
Transformere et objekts mønstre
Transformere ved hjælp af afgrænsningsområdet

Til toppen

Transformering

Transformering omfatter flytning, rotering, spejling, skalering og forskydning af objekter. Du kan transformere objekter ved hjælp af panelet
Transformer, kommandoerne Objekt > Transformer og specialværktøjer. Du kan også udføre mange typer af transformering ved at trække en
afgrænsningsramme til en markering.
Du kan sommetider have brug for at gentage den samme transformering flere gange, især når du kopierer objekter. Med kommandoen
Transformer igen i menuen Objekt kan du gentage en bevægelse, skalering, rotation, spejling eller forskydning så mange gange, som du vil, indtil
du udfører en anden transformeringshandling.
Brug infopanelet til at få vist de aktuelle dimensioner og den aktuelle placering af markeringen, mens du transformerer den.
Du kan se en video om at skalere, skråtstille og rotere objekter på www.adobe.com/go/vid0040_dk.

Til toppen

Oversigt over panelet Transformer

Panelet Transformer (Vindue > Transformer) viser oplysninger om placering, størrelse og retning på et eller flere markerede objekter. Ved at
indtaste nye værdier kan du ændre de markerede objekter, deres mønsterfyld eller begge. Du kan også ændre transformeringens referencepunkt
og låse objektets proportioner.
Alle værdier i panelet henviser til afgrænsningsområder på objekterne undtagen X- og Y-værdierne, der henviser til det markerede referencepunkt.
Hvis du vil pixeljustere individuelle objekter til pixelgitteret, skal du markere afkrydsningsfeltet Juster til pixelgitter.
Bemærk! Placering af referencepunkt i panelet Transformer angiver kun et objekts referencepunkt, når du transformerer objektet ved at ændre
værdierne i panelet. Andre metoder til transformering (f.eks. brug af skaleringsværktøjet) bruger objektets midtpunkt eller markørplaceringen som
referencepunktet.

Panelet Transformer
A. Placering af referencepunkt B. Panelmenu C. Ikonet Lås proportioner

Til toppen

Transformere et objekts mønstre

Når du flytter, roterer, spejler (vipper), skalerer eller vrider et objekt, som er udfyldt med et mønster, kan du transformere udelukkende objektet,
udelukkende mønsteret eller både objektet og mønsteret. Når du har transformeret et objekts udfyldningsmønster, transformeres alle mønstre,
som du derefter anvender på objektet på samme måde.
Hvis du vil angive, hvordan mønstre skal transformeres, når du bruger panelet Transformer, skal du vælge en indstilling i
panelmenuen: Transformer kun objekt, Transformer kun mønster eller Transformer begge.
Hvis du vil angive, hvordan mønstre skal transformeres, når du bruger en transformeringskommando, skal du vælge
indstillinger for Objekter og Mønstre i den tilsvarende dialogboks. Du kan f.eks. vælge Mønstre og fravælge Objekter, hvis du
vil transformere mønsteret, men ikke objektet.
Hvis du vil transformere mønstre, men ikke objekter, når du bruger et transformeringsværktøj, skal du holde tildetasten nede
(~), mens du trækker. Objektets rammer ser ud, som om de er blevet transformeret, men når du slipper museknappen, bringes
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rammerne tilbage til den oprindelige konfiguration, og kun mønsteret er transformeret.
Hvis du vil forhindre mønstre i at blive transformeret, når du bruger transformeringsværktøjer, skal du vælge Rediger >
Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt (Mac OS) og fravælge Transformer mønsterfliser.
Hvis du vil gendanne et objekts oprindelige fyldmønster, skal du fylde objektet med en ren farve og derefter vælge det
ønskede mønster igen.

Til toppen

Transformere ved hjælp af afgrænsningsområdet

Når du markerer et eller flere objekter ved hjælp af markeringsværktøjet, vises der et afgrænsningsområde omkring dem. Brug
afgrænsningsområdet til nemt at flytte, rotere, dublere og skalere objekter ved at trække i objektet eller et håndtag (et af de hule kvadrater langs
afgrænsningsområdets kant).
Hvis du vil skjule afgrænsningsområdet, skal du vælge Vis > Skjul afgrænsningsområde.
Hvis du vil vise afgrænsningsområdet, skal du vælge Vis > Vis afgrænsningsområde.
Hvis du vil ændre afgrænsningsområdets retning, efter at du har roteret den, skal du vælge Objekt > Transformer > Nulstil
afgrænsningsområde.

Markerede objekter før (venstre) sammenlignet med efter (højre) skalering ved hjælp af afgrænsningsområdet
Flere hjælpeemner
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Skalering, vridning og forvrængning af objekter
Skalering af objekter
Forskydning af objekter
Forvrængning af objekter

Til toppen

Skalering af objekter
Når et objekt skaleres, forstørres eller formindskes det vandret (langs x-aksen), lodret (langs y-aksen) eller
begge. Objekter skaleres i forhold til et referencepunkt, som varierer alt efter den valgte skaleringsmetode.
Du kan ændre standardreferencepunktet til de fleste skaleringsmetoder, og du kan også låse et objekts
proportioner.
Bemærk: Når du skalerer et objekt, bevares objektets oprindelige størrelse ikke i hukommelsen. Derfor kan
du ikke vende tilbage til objektets oprindelige størrelse. Men du kan se objektets opløsning i panelet
Dokumentinfo og beslutte, hvilken skala du vil bruge til at ændre objektets størrelse med, og samtidigt bevare
objektets opløsning.

Som standard skaleres streger og effekter ikke sammen med objekter. Hvis du vil skalere streger og effekter,
skal du vælge Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt (Mac OS)
og vælge Skaler streger og effekter. Du kan vælge, om streger og effekter skal skaleres fra gang til gang,
ved at bruge panelet Transformer eller skaleringskommandoen til at skalere objekter.

Indstillingen Skaler streger og effekter skalerer objektet, skyggeeffekten og stregen (venstre). Kun objektet
skaleres, når denne indstilling er slået fra (højre).

Skalering af objekter med skaleringsværktøjet
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Vælg skaleringsværktøjet

.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Du kan skalere i forhold til objektets centerpunkt ved at trække hvor som helst i
dokumentvinduet, indtil objektet har den ønskede størrelse.
Du kan skalere i forhold til et andet referencepunkt
ved at klikke på det sted, hvor
referencepunktet skal være i dokumentvinduet, flytte markøren væk fra
referencepunktet og derefter trække, indtil objektet har den ønskede størrelse.
Du kan bevare objektets proportioner, mens det skaleres, ved at holde Skift nede,
mens du trækker diagonalt.
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Tip: Begynd med at trække i en vinkel på 45° vandret eller lodret, mens du bruger
skaleringsværktøjet sammen med tasten Skift.
Du kan skalere objektet langs en enkelt akse ved at holde Skift nede, mens du
trækker lodret eller vandret.
Træk længere væk fra referencepunktet for at opnå en finere justering af skaleringen.

Skalering af objekter med afgrænsningsområdet
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Vælg markeringsværktøjet eller værktøjet Fri transformering

.

3. Træk i et af afgrænsningsområdets håndtag, indtil objektet har den ønskede størrelse.
Objekter skaleres i forhold til det modstående håndtag i afgrænsningsområdet.
4. Vælg en af følgende fremgangsmåder for at styre skaleringen:
Du kan bevare objektets proportioner ved at holde Skift nede, mens du trækker.
Du kan skalere i forhold til objektets midtpunkt ved at holde Alt (Windows) eller
Alternativ (Mac OS) nede, mens du trækker.

Skalering af objekter til en bestemt bredde og højde
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Angiv en ny værdi i tekstboksen Bredde (B) eller Højde (H) eller i dem begge i panelet
Transformer.
Du kan benytte en af følgende fremgangsmåder, før du angiver en værdi, for at styre
skaleringen:
Hvis du vil bevare objektets proportioner, skal du klikke på knappen til låsning af
proportioner

.

Hvis du vil ændre referencepunktet for skaleringen, skal du klikke på en hvid firkant
på knappen Placering af referencepunkt

.

Du kan skalere optegnede kurver og eventuelle størrelsesrelaterede effekter sammen
med objektet ved at vælge Skaler streger og effekter i panelmenuen.
Du kan også bevare proportioner ved at indtaste en værdi i boksen B eller H og derefter trykke på Ctrl
(Windows) eller Kommando (Mac OS), mens du trykker på Enter.

Skalering af objekter med en bestemt procent
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Du kan skalere fra midtpunktet ved at vælge Objekt > Transformer > Skaler eller ved
.
at dobbeltklikke på skaleringsværktøjet
Du kan skalere i forhold til et andet referencepunkt ved at vælge skaleringsværktøjet
og holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke der, hvor
referencepunktet skal være i dokumentvinduet.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Skaler:
Du kan bevare objektets proportioner, mens det skaleres, ved at vælge Jævnt og
angive en procentdel i tekstboksen Skaler.
Du kan skalere højden og bredden særskilt ved at vælge Ujævnt og angive en
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procentdel i tekstboksene Vandret og Lodret.
Skaleringsfaktorerne er angivet i forhold til referencepunktet og kan være negative
eller positive.
4. Du kan skalere optegnede kurver og eventuelle størrelsesrelaterede effekter sammen
med objektet ved at vælge Skaler streger og effekter.
5. Hvis objekterne indeholder et mønsterfyld, skal du vælge Mønstre for at skalere
mønsteret. Fravælg Objekter, hvis du vil skalere mønsteret, men ikke objekterne.
6. Klik på OK, eller klik på Kopier for at skalere en kopi af objekterne.

Skalering af flere objekter
1. Marker objekterne.
2. Vælg Objekt > Transformer > Transformer hvert.
Bemærk: Du kan ikke angive en specifik bredde til skalering af flere objekter. I Illustrator
kan du kun skalere objekter i procentmålinger.
3. Angiv procentsatser for vandret og lodret skalering i skaleringsafsnittet i dialogboksen.
4. Hvis du vil ændre referencepunktet, skal du klikke på en hvid firkant på knappen
.

Placering af referencepunkt

5. Klik på OK, eller klik på Kopier for at skalere en kopi af hvert objekt.

Til toppen

Forskydning af objekter
Når du forskyder et objekt, skrånes eller skråtstilles objektet langs den vandrette eller lodrette akse eller en
angiven vinkel i forhold til en angiven akse. Objekter forskydes i forhold til et referencepunkt, der varierer
afhængigt af den valgte forskydningsmetode, og som kan ændres for de fleste forskydningsmetoder. Du kan
låse én dimension af et objekt, mens du forskyder det, og du kan forskyde et eller flere objekter samtidigt.
Forskydning er praktisk ved oprettelse af skyggeeffekter.

Forskydning i forhold til centrum (venstre) sammenlignet med forskydning i forhold til et brugerdefineret
referencepunkt (højre)

Forskydning af objekter med værktøjet Forskyd
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Vælg værktøjet Forskyd

.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Du kan forskyde i forhold til objektets centrum ved at trække hvor som helst i
dokumentvinduet.
Du kan forskyde i forhold til et andet referencepunkt

ved at klikke et vilkårligt sted i
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dokumentvinduet for at flytte referencepunktet, flytte markøren væk fra
referencepunktet og derefter trække, indtil objektet har den ønskede skråning.
Hvis du vil forskyde langs objektets lodrette akse, skal du trække op eller ned til et
vilkårligt sted i dokumentvinduet. Hvis du vil låse objektet til den oprindelige bredde,
skal du holde Skift nede.
Hvis du vil forskyde langs objektets vandrette akse, skal du trække til venstre eller
højre til et vilkårligt sted i dokumentvinduet. Hvis du vil låse objektet til den
oprindelige højde, skal du holde Skift nede.

Forskydning af objekter med kommandoen Forskyd
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Du kan forskyde fra midtpunktet ved at vælge Objekt > Transformer > Forskyd eller
.
ved at dobbeltklikke på forskydningsværktøjet
Du kan forskyde objektet fra et andet referencepunkt ved at vælge værktøjet
Forskyd og holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på det
sted, hvor referencepunktet skal være i dokumentvinduet.
3. Angiv en forskydningsvinkel fra -359 til 359 i dialogboksen Forskyd. Forskydningsvinklen
er den skråning, der anvendes med uret på objektet, og er i forhold til en linje, der er
vinkelret på forskydningsaksen.
4. Marker den akse, objektet skal forskydes langs med.
Hvis du har valgt en vinklet akse, skal du angive en værdi mellem -359 og 359 i forhold
til den vandrette akse.
5. Hvis objekterne indeholder et mønsterfyld, skal du vælge Mønstre for at flytte mønsteret.
Fravælg Objekter, hvis du vil flytte mønsteret, men ikke objekterne.
6. Klik på OK, eller klik på Kopier for at forskyde en kopi af objekterne.

Forskydning af objekter med værktøjet Fri transformering
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Vælg værktøjet Fri transformering

.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Du kan forskyde langs objektets lodrette akse ved at begynde at trække
afgrænsningsområdets håndtag i midten til venstre eller højre og derefter holde
Ctrl+Alt (Windows) eller Alternativ+Kommando (Mac OS) nede, mens du trækker op
eller ned. Du kan også holde Skift nede for at fastlåse objektet til den oprindelige
bredde.
Du kan forskyde langs objektets vandrette akse ved at begynde at trække
afgrænsningsområdets håndtag øverst i midten eller nederst i midten og derefter
holde Ctrl+Alt (Windows) eller Alternativ+Kommando (Mac OS) nede, mens du
trækker til højre eller venstre. Du kan også holde Skift nede for at fastlåse objektet til
den oprindelige højde.

Forskydning af objekter med panelet Transformer
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Angiv en værdi i tekstboksen Forskyd i panelet Transformer.
Du kan ændre referencepunktet ved at klikke på en hvid firkant på knappen Placering af
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referencepunkt

, før du angiver værdien.

Du kan også åbne panelet Transformer ved at klikke på X, Y, B eller H i
kontrolpanelet.

Til toppen

Forvrængning af objekter
Du kan forvrænge objekter med værktøjet Fri transformering eller et blødgøringsværktøj. Brug værktøjet Fri
transformering, når du vil forvrænge frit. Brug et blødgøringsværktøj, hvis du udnytte de specifikke
forudindstillede forvrængninger som f.eks. hvirvler og rynker.

Forvrængning af objekter med værktøjet Fri transformering
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Vælg værktøjet Fri transformering

.

3. Begynd at trække i et hjørnehåndtag på afgrænsningsområdet (ikke et sidehåndtag), og
benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:
Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, indtil markeringen har det
ønskede forvrængningsniveau.
Hold Skift+Alt+Ctrl (Windows) eller Skift+Alternativ+Kommando (Mac OS) nede for at
forvrænge i perspektiv.

Forvrængning i perspektiv

Forvrængning i perspektiv

Forvrængning af objekter med et blødgøringsværktøj
Du kan ikke bruge blødgøringsværktøjer til sammenkædede filer eller objekter, som indeholder tekst,
diagrammer eller symboler.
Hvis du vil finde blødgøringsværktøjer i panelet Værktøjer, skal du se Oversigt over panelet Værktøjer og
Galleri med omformningsværktøjer.
1. Vælg et blødgøringsværktøj, og klik på eller træk hen over de objekter, du vil forvrænge.
2. (Valgfrit) Du kan isolere forvrængningen til bestemte objekter ved at markere objekterne,
inden værktøjet bruges.
3. (Valgfrit) Du kan ændre størrelsen på værktøjsmarkøren og angive andre
værktøjsindstillinger ved at dobbeltklikke på blødgøringsværktøjet og angive en eller flere
af følgende indstillinger:
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Bredde og Højde Styrer værktøjsmarkørens størrelse.

Vinkel Styrer værktøjsmarkørens retning.

Intensitet Angiver ændringshastigheden for forvrængningen. Højere værdier betyder
hurtigere ændringer.

Brug trykpen Bruger inputtet fra en tegneplade eller pen i stedet for intensitetsværdien.
Hvis du ikke har tilsluttet en trykpen, er indstillingen nedtonet.

Kompleksitet (værktøjerne Tungekant, Krystallisering og Rynke) Angiver, hvor tæt
en bestemt pensels resultat er placeret på objektets kontur. Dette er tæt forbundet med
værdien Detalje.

Detalje Angiver afstanden mellem punkter, der er indsat på objektets kontur (højere
værdier placerer punkterne tættere på hinanden).

Forenkling (værktøjerne Fordrejning, Drejning, Punktering og Oppustning) Angiver,
hvor meget du vil reducere de overflødige punkter, som ikke påvirker formens generelle
udseende målbart.

Drejningshastighed (kun værktøjet Drejning) Angiver den hastighed, drejningen
anvendes med. Angiv en værdi mellem -180° og 180°. Negative værdier drejer objektet
med uret, mens positive værdier drejer mod uret. Objektet drejer hurtigere med værdier,
der er tættere på enten -180° eller 180°. Du kan dreje langsomt ved at angive en
hastighed tæt på 0°.

Vandret og Lodret (kun værktøjet Rynke) Angiver, hvor langt kontrolpunkterne er
placeret fra hinanden.

Pensel påvirker ankerpunkter, Pensel påvirker indre tangenthåndtag eller Pensel
påvirker ydre tangenthåndtag (værktøjerne Tungekant, Krystallisering og Rynke)
Gør det muligt at foretage ændringer af disse egenskaber med værktøjspenslen.

Se også
Oversigt over panelet Transformer
Flytning af objekter
Rotation af objekter
Spejling eller vipning af objekter
Galleri med omformningsværktøjer
Transformering ved hjælp af afgrænsningsområdet
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Omforme med hylstre
Om hylstre
Forvrænge objekter med et hylster
Redigere indholdet af et hylster
Nulstille et hylster
Fjerne et hylster
Hylsterindstillinger

Til toppen

Om hylstre

Hylstre er objekter, der forvrænger eller omformer markerede objekter. Du kan oprette et hylster ud fra et objekt på tegnebrættet, eller du kan
bruge en forudindstillet fordrejningsform eller et maskegitter som et hylster. Du kan bruge hylstre på alle objekter, undtager diagrammer,
hjælpelinjer eller sammenkædede objekter.

Maskegitterhylster

Hylster, der er oprettet ud fra et andet objekt
I panelet Lag vises hylstre som <Hylster>. Når du anvender et hylster, kan du fortsætte med at redigere de originale objekter. Du kan også altid
redigere, slette eller udvide et hylster. Du kan redigere en hylsterform eller et objekt med hylster, men ikke begge dele på én gang.

Til toppen

Forvrænge objekter med et hylster
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Opret en konvolut på en af følgende måder:
Hvis du vil bruge en forudindstillet fordrejningsform til hylsteret, skal du vælge Objekt > Hylsterforvrængning > Opret ved
hjælp af Fordrejning. Vælg en fordrejningstype, og angiv indstillinger i dialogboksen Fordrejningsindstillinger.
Hvis du vil oprette et rektangulært gitter til hylsteret, skal du vælge Objekt > Hylsterforvrængning > Opret ved hjælp af
Maske. Angiv antal rækker og kolonner i dialogboksen Konvolutmaske.
Hvis du vil bruge et objekt som formen på hylsteret, skal du sørge for, at objektet er placeret øverst i stablingsrækkefølgen
for det markerede objekt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du bruge panelet Lag eller en Arranger-kommando til at flytte det
op og markere alle objekterne igen. Vælg derefter Objekt > Hylsterforvrængning > Opret ved hjælp af øverste objekt.
3. Omform hylsteret på en af følgende måder:
Træk et ankerpunkt på hylsteret med værktøjet Direkte markering eller værktøjet Maske.
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Du kan slette ankerpunkter på maskegitteret ved at markere et ankerpunkt med værktøjet Direkte markering eller
værktøjet Maske og derefter trykke på Delete.
Du kan føje ankerpunkter til maskegitteret ved at klikke på gitteret med maskeværktøjet.
Hvis du vil anvende en streg eller et fyld på et hylster, skal du bruge panelet Udseende.

Til toppen

Redigere indholdet af et hylster
1. Marker hylsteret, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på knappen Rediger indhold

i kontrolpanelet.

Vælg Objekt > Hylsterforvrængning > Rediger indhold.
Bemærk! Hvis hylsteret består af grupperede kurver, skal du klikke på trekanten til venstre for elementet <Hylster> i
panelet Lag for at få vist og markere den kurve, der skal redigeres.
2. Rediger efter behov.
Bemærk! Når du ændrer indholdet af et hylster, forskydes hylsteret for at centrere resultaterne med det oprindelige indhold.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at gendanne objektet i hylstertilstand:
Klik på knappen Rediger hylster

i kontrolpanelet.

Vælg Objekt > Hylsterforvrængning > Rediger hylster.

Til toppen

Nulstille et hylster
1. Marker et hylster.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil nulstille eller skifte til en forudindstillet fordrejningstype, skal du vælge en ny fordrejningstype og angive
indstillinger i kontrolpanelet. Du kan eventuelt klikke på knappen Hylsterindstillinger
for at åbne dialogboksen og angive
flere indstillinger.
Hvis du vil nulstille eller skifte til et maskegitterhylster, skal du vælge Objekt > Hylsterforvrængning > Nulstil med maske.
Angiv antallet af rækker og kolonner til maskegitteret. Vælg Bevar hylsterform for at bevare fordrejningsformen intakt.

Til toppen

Fjerne et hylster

Du kan fjerne hylstre ved enten at ophæve dem eller udvide dem. Ved ophævelse af et objekt med hylster oprettes der to særskilte objekter:
objektet i den oprindelige tilstand og hylsterformen. Udvidelse af et objekt med hylster fjerner hylsteret, men objektet bevarer den forvrængede
form.
Når du vil ophæve et hylster, skal du markere hylsteret og vælge Objekt > Hylsterforvrængning > Ophæv.
Når du vil udvide et hylster, skal du markere hylsteret og vælge Objekt > Hylsterforvrængning > Udvid.

Til toppen

Hylsterindstillinger

Hylsterindstillinger bestemmer, hvordan illustrationer forvrænges, så de passer til hylsteret. Du kan angive hylsterindstillinger ved at markere
hylsterobjektet og klikke på knappen Hylsterindstillinger
i kontrolpanelet eller vælge Objekt > Hylsterforvrængning > Hylsterindstillinger.
Kantudjævning Udjævner rastere, når de forvrænges med et hylster. Du kan fravælge Kantudjævning for at reducere den tid, det tager at
forvrænge rastere.
Bevar formen vha Angiver, hvordan rastere bevarer deres form, når de forvrænges af hylstre, der ikke er rektangulære. Vælg Udsnitsmaske for at
bruge en udsnitsmaske på rasteret, eller Gennemsigtighed for at anvende en alfakanal på rasteret.
Naturtro Angiver, hvor nøjagtigt objektet skal passe i hylsterformen. Hvis procenten øges, kan der tilføjes flere punkter på de forvrængede kurver
og forøge den tid, det tager at forvrænge objekterne.
Forvræng udseende Forvrænger attributter for udseende (f.eks. anvendte effekter eller grafikformater) sammen med et objekts form.
Forvræng lineært forløb Forvrænger lineære forløb sammen med et objekts form.
Forvræng mønsterudfyldninger Forvrænger mønstre sammen med et objekts form.
Bemærk! Hvis du udvider hylsteret, når der er valgt en forvrængningsindstilling, udvides de respektive egenskaber enkeltvis.
Flere hjælpeemner
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Kombination af objekter
Måder at kombinere objekter på
Kombiner objekter ved hjælp af kurvefindereffekter
Kombinering af objekter ved hjælp af sammensatte former
Kombinering af objekter ved hjælp af sammensatte kurver

Til toppen

Måder at kombinere objekter på
Du kan kombinere vektorobjekter for at oprette former på mange forskellige måder i Illustrator. Kurverne eller
formerne i den endelige illustration er forskellige afhængigt af den metode, du bruger til at kombinere
objekterne.

Kurvefindereffekter

Med kurvefindereffekter kan du kombinere flere objekter ved hjælp af interaktionstilstande. Når du bruger
kurvefindereffekter, kan du ikke redigere interaktionerne mellem objekter. Se Kombinering af objekter ved
hjælp af kurvefindereffekter.

Sammensatte former

Med sammensatte former kan du kombinere flere objekter og angive, hvordan hvert objekt skal interagere
med de øvrige objekter. Sammensatte former er mere alsidige end sammensatte kurver, fordi de giver
mulighed for fire former for interaktion: tilføje, trække fra, skære og udelade. De underliggende objekter
ændres derudover ikke, så du kan markere hvert objekt i en sammensat form for at redigere det eller ændre
dets interaktionstilstand. Se Kombinering af objekter ved hjælp af sammensatte former.

Sammensatte kurver

Sammensatte kurver gør det muligt at bruge et objekt til at skære et hul i et andet objekt. Du kan f.eks.
oprette en kransform på grundlag af to indlejrede cirkler. Når du har oprettet en sammensat kurve, fungerer
kurverne som grupperede objekter. Du kan markere og redigere objekterne enkeltvist med værktøjet Direkte
markering eller Gruppemarkering, eller du kan markere og redigere den kombinerede kurve. Se Kombinering
af objekter ved hjælp af sammensatte kurver.
Bemærk: Du kan også føje elementer til et objekt med værktøjet Klatpensel. Når du bruger denne pensel,
føjes kurver, du maler, til tilgrænsende kurver, som bruger identiske fyldattributter. Se Tegning og fletning af
kurver med klatpenselværktøjet og Oprettelse af nye former med værktøjet Opret form.

Til toppen

Kombiner objekter ved hjælp af kurvefindereffekter

Naviger på panelet Kurvefinder
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Du bruger panelet Kurvefinder (Vindue > Kurvefinder) til at kombinere objekter til nye former.

Kurvefinder panel

Brug den øverste række af knapper i panelet for at oprette kurver eller sammensatte kurver. Du kan oprette
sammensatte former ved at bruge knapperne i disse rækker, mens du trykker på Alt eller Alternativ-tasten.
Vælg mellem følgende formtilstande:

Føj til formområde Føjer komponentområdet til den underliggende geometri.

Subtraher fra formområde Klipper komponentområdet ud af den underliggende geometri.

Gennemskær formområder Bruger komponentområdet til at udklippe den underliggende geometri som en
maske.

Udelad overlappende formområder Bruger komponentområdet til at invertere den underliggende geometri
og ændre udfyldte områder til huller og omvendt.
Brug den nederste række af knapper i panelet, også kaldet kurvefindereffekter, til at oprette endelige
formkombinationer ved første klik. (Se Anvendelse af kurvefindereffekter.)

Formtilstande
A. Alle komponenter i tilføjelsestilstand B. Subtraktionstilstand anvendt på firkanter C. Skæringstilstand
anvendt på firkanter D. Udeladelsestilstand anvendt på firkanter

Angiv kurvefinderindstillinger
Angiv kurvefinderindstillinger i panelmenuen Kurvefinder eller ved at dobbeltklikke på en kurvefindereffekt i
panelet Udseende.

Præcision Påvirker, hvor nøjagtigt Kurvefinder-effekterne beregner et objekts kurve. Jo mere præcis
beregningen er, desto mere nøjagtig bliver tegningen, og desto mere tid kræves der for at oprette kurven.
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Fjern overflødige punkter Fjerner overflødige punkter, når du klikker på en kurvefinderknap.

Opdel og Kontur fjerner umalede illustrationer Fjerner umalede illustrationer for at slette de ikke-udfyldte
objekter i den markerede illustration, når du klikker på knappen Opdel eller knappen Kontur.

Anvendelse af kurvefindereffekter
Med kurvefindereffekter kan du oprette nye former ud fra overlappende objekter. Anvend kurvefindereffekter
ved hjælp af menuen Effekter eller panelet Kurvefinder.

Kurvefindereffekter i menuen Effekter kan kun anvendes på grupper, lag og
tekstobjekter. Når du har anvendt en effekt, kan du stadig markere og redigere de
oprindelige objekter. Du kan også bruge panelet Udseende til at redigere eller fjerne
effekten. Se Anvend en kurvefindereffekt ved hjælp af menuen Effekter.
Kurvefindereffekter i panelet Kurvefinder kan anvendes på alle kombinationer af
objekter, grupper og lag. Den endelige kombination af former oprettes, når du klikker på
en kurvefinderknap. Derefter kan du ikke redigere de oprindelige objekter. Hvis effekter
resulterer i flere objekter, grupperes de automatisk sammen. Se Anvend en
kurvefindereffekt ved hjælp af panelet Kurvefinder.

Anvendelse af en kurvefindereffekt ved hjælp af menuen Effekter
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Grupper de objekter, du vil bruge, og marker gruppen.
-ellerFlyt de objekter, du vil bruge, til et separat lag, og marker laget.
2. Vælg Effekt > Kurvefinder, og vælg derefter en kurvefindereffekt.
Du kan hurtigt anvende den samme kurvefindereffekt igen ved at vælge Effekt >
Anvend [effekt].

Anvendelse af en kurvefindereffekt ved hjælp af panelet Kurvefinder
1. Marker de objekter, du vil anvende effekten på.
Du kan anvende en kurvefindereffekt på en gruppe eller et lag ved at markere gruppen
eller laget.
2. Klik på en kurvefinderknap (i nederste række) i panelet Kurvefinder, eller hold Alt
(Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på en formtilstandsknap (i øverste
række).

Opsummering af kurvefindereffekter

Tilføj Vektoriserer konturen af alle objekter, som om de var et enkelt, flettet objekt. Den efterfølgende form
får det øverste objekts maleattributter.

Skæring Vektoriserer konturen af det område, som alle objekterne overlapper.

Udelad Vektoriserer alle områder af objekterne, som ikke overlapper hinanden, og gør overlappende
områder gennemsigtige. Hvis et lige antal objekter overlapper hinanden, bliver overlapningen gennemsigtig.
Hvis et ulige antal objekter overlapper hinanden, udfyldes overlapningen.
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Subtraher Trækker de forreste objekter fra det bageste objekt. Du kan bruge denne kommando til at slette
områder i en illustration ved at justere stablingsrækkefølgen.

Minus bageste Trækker de bageste objekter fra det forreste objekt. Du kan bruge denne kommando til at
slette områder i en illustration ved at justere stablingsrækkefølgen.

Opdel Opdeler en illustration i de flader, der er fyldt med komponenter (en flade er et område, som ikke er
opdelt af et stregsegment).
Bemærk: Når du bruger knappen Opdel i panelet Kurvefinder, kan du bruge værktøjet Direkte markering eller
Gruppemarkering til at redigere de efterfølgende flader uafhængigt af hinanden. Du kan også vælge at slette
eller bevare udfyldte objekter, når du bruger kommandoen Opdel.

Renskær Fjerner den del af et udfyldt objekt, der er skjult. Fjerner alle streger og fletter ikke objekter med
samme farve.

Flet Fjerner den del af et udfyldt objekt, der er skjult. Fjerner alle streger og fletter tilstødende eller
overlappende objekter, der er udfyldt med samme farve.

Beskær Opdeler en illustration i de flader, den er udfyldt af komponenter, og sletter derefter alle dele af
illustrationen, som ligger uden for det øverste objekts grænser. Kommandoen fjerner også alle streger.

Kontur Opdeler et objekt i de stregsegmenter, eller kanter, det består af. Denne kommando er praktisk til at
forberede illustrationer, som skal have en diffusering til at overprinte objekter Se Opret en diffusering.
Bemærk: Når du bruger knappen Kontur i panelet Kurvefinder, kan du bruge værktøjet Direkte markering
eller Gruppemarkering til at redigere hver kant for sig. Du kan også vælge at slette eller bevare objekter, der
ikke er udfyldt, når du bruger kommandoen Kontur.

Hård Kombinerer farver ved at vælge den højeste værdi for hver farvekomponent. Hvis Farve 1 f.eks. er 20
% cyan, 66 % magenta, 40 % gul og 0 % sort, og Farve 2 er 40 % cyan, 20 % magenta, 30 % gul og 10 %
sort, er den viste farve 40 % cyan, 66 % magenta, 40 % gul og 10 % sort.

Blød Gør de underliggende farver synlige gennem de illustrationer, der overlapper hinanden, og opdeler
derefter billedet i dets komponentflader. Du angiver den synlighedsprocent, der skal være i de farver, som
overlapper hinanden.

Diffusering Kompenserer for potentielle afstande mellem farver i illustrationer ved at oprette et lille
overlapområde (kaldet en diffusering) mellem to tilstødende farver.
Til toppen

Kombinering af objekter ved hjælp af sammensatte former
En sammensat form er grafik, som kan redigeres og består af to eller flere objekter, som hver har fået tildelt
en formtilstand. Sammensatte former gør det nemt at oprette komplekse former, fordi du nøjagtigt kan
redigere formtilstanden, stablingsrækkefølgen, formen, placeringen og udseendet af hver medtaget kurve.
Sammensatte forme fungerer som grupperede objekter og vises som elementer af typen <Sammensat form>
i panelet Lag. Du kan bruge panelet Lag til at få vist, markere og redigere indholdet af en sammensat form.
Du kan f.eks. ændre komponenternes stablingsrækkefølge. Du kan også bruge værktøjet Direkte markering
eller Gruppemarkering til at markere en sammensat forms komponenter.
Når du opretter en sammensat form, får den male- og gennemsigtighedsattributterne for den øverste
komponent i tilføjelses-, skærings- eller udeladelsestilstand. Du kan efterfølgende ændre den sammensatte
forms male-, typografi- eller gennemsigtighedsattributter. Illustrator gør denne proces nem ved automatisk at
markere hele den sammensatte form, når du markerer en del af den, medmindre du udtrykkeligt markerer en
komponent i panelet Lag.
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Arbejde med sammensatte former
A. Originale objekter B. Sammensat form oprettet C. Individuelle formtilstande anvendt på hver komponent D.
Typografi anvendt på hel sammensat form

Oprettelse af en sammensat form
1. Marker alle objekter, der skal være en del af den sammensatte form.
Du kan medtage kurver, sammensatte kurver, grupper, andre sammensatte former,
blandinger, tekst, konvolutter og fordrejninger i en sammensat form. Åbne kurver lukkes
automatisk.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede i panelet Kurvefinder, og klik på
en formtilstandsknap. Hver komponent i den sammensatte form tildeles den
formtilstand, du har valgt.
-ellerVælg Opret sammensat form i menuen i panelet Kurvefinder. Hver komponent i den
sammensatte form tildeles som standard tilføjelsestilstanden.
3. Du kan vælge en ny formtilstand til en komponent ved at markere den med værktøjet
Direkte markering eller i panelet Lag og klikke på en formtilstandsknap.
Bemærk: Du behøver aldrig ændre den bageste komponents tilstand, fordi den ikke har
betydning i forhold til den sammensatte form.
Maksimal ydeevne opnås ved at oprette komplekse, sammensatte former og indlejre
andre sammensatte former (som hver indeholder op til omkring 10 komponenter) i
stedet for at bruge mange enkeltkomponenter.

Ændring af en sammensat form
1. Brug værktøjet Direkte markering eller panelet Lag til at markere en enkelt komponent i
den sammensatte form.
2. Se efter den fremhævede formtilstandsknap i panelet Kurvefinder for at finde ud af,
hvilken tilstand der er anvendt på en markeret komponent.
Bemærk: Hvis du har markeret to eller flere komponenter, som bruger forskellige
tilstande, indeholder formtilstandsknapperne spørgsmålstegn.
3. Klik på en anden formtilstandsknap i panelet Kurvefinder.

352

Ophævning eller udvidelse af en sammensat form
Når du ophæver en sammensat form, opdeles den i de separate objekter igen. Når du udvider en sammensat
form, bevares det sammensatte objekts form, men du kan ikke længere markere de enkelte komponenter.
1. Marker den sammensatte form ved hjælp af markeringsværktøjet eller panelet Lag.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på Udvid i panelet Kurvefinder.
-ellerVælg Udvid sammensat form i panelmenuen Kurvefinder.
Den sammensatte form konverteres til et element af typen <Kurve> eller
<Sammensat kurve> i panelet Lag, afhængigt af den anvendte formtilstand.
-ellerVælg Ophæv sammensat form i panelmenuen Kurvefinder.

Flytning af sammensatte former mellem Illustrator og Photoshop
Formlagene og lagfritlægningskurverne (vektormasker) i Adobe Photoshop er typer af sammensatte former.
Du kan importere formlag og lagfritlægningskurver til Illustrator som sammensatte former og fortsætte med at
redigere dem. Du kan derudover eksportere sammensatte former til Photoshop. Vær opmærksom på
følgende, når du bruger sammensatte former med Photoshop:

Det er kun sammensatte former, der ligger øverst i laghierarkiet, som eksporteres til
Photoshop som formlag.
En sammensat form, der er malet med en streg ved hjælp af en anden sammenføjning
end rund eller med en tykkelse i punkter, som ikke er et heltal, rasteriseres, når den
eksporteres til PSD-filformatet.

Til toppen

Kombinering af objekter ved hjælp af sammensatte kurver
En sammensat kurve indeholder to eller flere kurver, der males, så der forekommer huller, hvor kurverne
overlapper hinanden. Når du definerer objekter som en sammensat kurve, får alle objekter i den
sammensatte kurve male- og formatattributterne for det bageste objekt i stablingsrækkefølgen.
Sammensatte kurver fungerer som grupperede objekter og vises som elementer af typen <Sammensat
kurve> i panelet Lag. Brug værktøjet Direkte markering eller Gruppemarkering til at markere en del af en
sammensat kurve. Du kan ændre formen på de enkelte komponenter i en sammensat kurve, men du kan
ikke ændre attributter for udseende, grafikformater eller effekter for enkelte komponenter, ligesom du heller
ikke kan redigere komponenterne enkeltvis i panelet Lag.
Hvis du vil have større fleksibilitet ved oprettelse af sammensatte kurver, kan du oprette en sammensat
form og derefter udvide den.

Skæring af et hul i et objekt med en sammensat kurve
1. Marker det objekt, der skal bruges som hul, og placer det, så det overlapper de objekter,
du vil tilskære. Gentag dette trin for eventuelle andre objekter, du vil bruge som huller.
2. Marker alle objekter, du vil medtage i den sammensatte kurve.
3. Vælg Objekt > Sammensat kurve > Opret.
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Anvendelse af udfyldningsregler på sammensatte kurver
Du kan angive, om en sammensat kurve er en ikke-snoet eller lige/ulige sammensat kurve.

Ikke-snoet udfyldningsregel Bruger matematiske ligninger til at bestemme, om et punkt ligger uden for
eller inden for en form. Illustrator bruger som standard reglen for ikke-snoet udfyldning.

Lige/Ulige udfyldningsregel Bruger matematiske ligninger til at bestemme, om et punkt ligger uden for eller
inden for en form. Denne regel er mest forudsigelig, fordi hvert andet område i en lige/ulige sammensat
kurve er et hul, uanset kurveretningen. Visse apps som f.eks. Adobe Photoshop bruger som standard
lige/ulige-reglen, så sammensatte kurver, der er importeret fra disse apps, bruger lige/ulige-reglen.
Selvgennemskærende kurver er kurver, der gennemskærer sig selv. Du kan vælge at gøre disse kurver enten
ikke-snoede eller lige/ulige afhængigt af, hvordan de skal se ud.

Selvgennemskærende kurve med Brug ikke-snoet udfyldningsregel (venstre) sammenlignet med Brug
lige/ulige udfyldningsregel (højre)

Når du opretter en ikke-snoet sammensat kurve, kan du angive, om overlappende kurver skal vises med
huller eller udfyldes, ved at klikke på knappen Omvend kurveretning i panelet Attributter.

Udfyldningsregler
A. Fire cirkelformede kurver B. Markerede cirkelformede kurver, konverteret til sammensat kurve C. Omvendt
kurveretning anvendt på den inderste kurve

Ændring af udfyldningsreglen for en sammensat kurve
1. Marker den sammensatte kurve ved hjælp af markeringsværktøjet eller panelet Lag.
2. Klik på knappen Brug ikke-snoet udfyldningsregel
udfyldningsregel
i panelet Attributter.

eller knappen Brug lige/ulige

Ændring af et hul i en sammensat kurve til et udfyldt område
1. Sørg for, at den sammensatte kurve bruger en ikke-snoet udfyldningsregel.
2. Brug værktøjet Direkte markering til at markere den del af den sammensatte kurve, der
skal vendes om. Du skal ikke markere hele den sammensatte kurve.
3. Klik på knappen Omvend kurveretning slået fra
panelet Attributter.

eller Omvend kurveretning slået til
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Gendannelse af en sammensat kurves oprindelige komponenter
1. Marker den sammensatte kurve ved hjælp af markeringsværktøjet eller panelet Lag.
2. Vælg Objekt > Sammensat kurve > Ophæv.

Se også
Gruppering eller opdeling af grupper af objekter
Flytning af et objekt til et andet lag
Markering af elementer til attributter for udseende
Oprettelse af nye former med værktøjet Opret form
Blanding af overlappende farver
Diffusering
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Tilskæring og opdeling af objekter
Metoder til at skære, opdele og beskære objekter
Tilskær objekter ved hjælp af kommandoen Opdel objekter nedenfor
Tilskæring af objekter ved hjælp af knivværktøjet
Opdeling af et objekt i et gitter

Til toppen

Metoder til at skære, opdele og beskære objekter
I Illustrator kan objekter skæres til, opdeles og studses på følgende måder:

Kommandoen Opdel objekter nedenfor Fungerer som en kageform eller stencil og bruger et markeret
objekt til at skære gennem andre objekter, hvorved den oprindelige markering kasseres. Vælg Objekt >
Kurve > Opdel objekterne nedenfor for at bruge denne kommando. Se Tilskæring af objekter ved hjælp af
kommandoen Opdel objekter nedenfor.

Knappen Klip kurve ved markerede ankerpunkter
Klipper en kurve ved ankerpunktet, og det ene ankerpunkt bliver til to ankerpunkter, hvor det ene er placeret
direkte oven på det andet. Du får adgang til denne knap ved at markere et eller flere ankerpunkter med
værktøjet Direkte markering og finde knappen i kontrolpanelet. Se Opdeling af en kurve.

Knivværktøj
Skærer objekter til langs en frihåndskurve, som du tegner med værktøjet, og objekterne opdeles i de udfyldte
flader, de består af (en flade er et område, der ikke er delt op af et stregsegment). Klik på og hold
viskelæderværktøjet nede for at se og vælge knivværktøjet. Se Tilskære objekter ved hjælp af knivværktøjet.

Sakseværktøj
Opdeler en kurve, grafikramme eller tom tekstramme ved et ankerpunkt eller langs et segment. Klik på og
hold viskelæderværktøjet nede for at se og vælge sakseværktøjet. Se Opdeling af en kurve.

Kommandoen Rækker og kolonner Gør det muligt at opdele et eller flere objekter i flere rektangulære
objekter, der er arrangeret i rækker og kolonner. Du kan præcist ændre højde, bredde og indermargen
mellem rækker og kolonner og hurtigt oprette hjælpelinjer til illustrationslayout. Vælg Objekt > Kurve >
Rækker og kolonner for at bruge denne kommando. Se Opdel et objekt i et gitter.

Sammensatte kurver og sammensatte former Gør det muligt at bruge et objekt til at skære et hul i et
andet objekt. Se Sammensatte former og Sammensatte kurver.

Kurvefindereffekter Indeholder forskellige måder at opdele og tilskære overlappende objekter på. Se
Kurvefinder.

Udsnitsmasker Gør det muligt at bruge et objekt til at skjule dele af andre objekter. Se Udsnitsmasker.
Til toppen
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Tilskær objekter ved hjælp af kommandoen Opdel objekter
nedenfor
1. Marker det objekt, der skal bruges som skabelon, og placer det, så det overlapper det
objekt, du vil tilskære.
2. Vælg Objekt > Kurve > Opdel objekterne nedenfor.

Til toppen

Tilskæring af objekter ved hjælp af knivværktøjet
1. Vælg knivværktøjet . Klik på og hold viskelæderværktøjet nede for at se og vælge
knivværktøjet. Se Valg af et værktøj, hvor du kan finde flere måder at vælge værktøjer
på.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk markøren hen over objektet for at skære i en buet kurve.
Du kan skære i en lige kurve ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS)
nede, mens du klikker på tegnebrættet med knivværktøjet, og derefter trække.

Se også
Galleri med udsnits- og beskæringsværktøjer
Oversigt over panelet Værktøjer

Til toppen

Opdeling af et objekt i et gitter
1. Marker objektet.
Hvis du vælger mere end ét objekt, bruger det efterfølgende gitter af objekter det øverste
objekts attributter for udseende.
2. Vælg Objekt > Kurve > Rækker og kolonner.
3. Angiv det ønskede antal rækker og kolonner.
4. (Valgfrit) Gør et følgende:
Du kan angive størrelsen for hver række og kolonne ved at skrive værdier for Højde
og Bredde.
Du kan angive den afstand, der adskiller rækkerne fra hinanden og kolonnerne fra
hinanden, ved at skrive værdier for Indermargen.
Du kan ændre dimensioner for hele gitteret af objekter ved at angive værdier for
Total.
Hvis du vil tilføje kurvehjælpelinjer langs række- og kolonnekanter, skal du vælge
Tilføj hjælpelinjer.
5. Klik på OK.

Se også
Tegning af gitre
Galleri med udsnits- og beskæringsværktøjer
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Redigering af udsnitsmasker
Om udsnitsmasker
Instruktionsvideo: Oprettelse af en grundlæggende udsnitsmaske
Skjulning af dele af objekter med en udsnitsmaske
Oprettelse af en udsnitsmaske til en gruppe eller et lag
Redigering af en udsnitsmaske
Redigering af kurver i et udsnitssæt
Tilføjelse eller fjernelse af et objekt i en afmasket illustration
Frigivelse af objekter fra en udsnitsmaske

Til toppen

Om udsnitsmasker
En udsnitsmaske er et objekt, hvis form former illustrationer under dem, så kun illustrationer inden for formen
er synlige. Derved udklippes illustrationen, så den tager maskens form. Udsnitsmasken og de objekter, der
har en maske, kaldes et udsnitssæt. Du kan oprette et udsnitssæt ud fra en markering bestående af to eller
flere objekter eller ud fra alle objekter i en gruppe eller et lag.
Udsnitssæt på objektniveau kombineres som en gruppe i panelet Lag. Hvis du opretter udsnitssæt på
lagniveau, skjuler lagets øverste objekt alle objekter under det. Alle handlinger, du udfører på et udsnitssæt
på objektniveau, f.eks. transformationer og justering, er baseret på udsnitsmaskens grænse, ikke den
umaskerede grænse. Når du har opretet en udsnitsmaske på objektniveau, kan du kun vælge
udsnitsindholdet ved hjælp af panelet Lag, værktøjet Direkte markering eller ved at isolere udsnitssættet.

Før afmaskning (venstre) sammenlignet med efter afmaskning (højre)

Følgende retningslinjer gælder for oprettelse af udsnitsmasker:

De objekter, som du afmasker, flyttes til udsnitsmaskens gruppe i panelet Lag, hvis de
ikke allerede er der.
Kun vektorobjekter kan være udsnitsmasker, men alle illustrationer kan beskæres.
Hvis du bruger et lag eller en gruppe til at oprette en udsnitsmaske, vil det første objekt i
laget eller gruppen afmaske alt det, der er et undersæt til laget eller gruppen.
Uanset hvilke attributter udsnitsmaskeobjektet tidligere har haft, ændres et
udsnitsmaskeobjekt til et objekt uden fyld eller streg.
Tip: Du kan oprette en halvgennemsigtig maske ved at bruge panelet Gennemsigtighed til
at oprette en ugennemsigtig maske.
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Skjulning af dele af objekter med en udsnitsmaske
1. Opret det objekt, du vil bruge som maske.
Dette objekt kaldes udsnitskurven. Kun vektorobjekter kan være udsnitskurver.
2. Placer udsnitskurven over de objekter, du vil beskære, i stablingsrækkefølgen.
3. Marker udsnitskurven og de objekter, der skal beskæres.
4. Vælg Objekt > Udsnitsmaske > Opret.
Du kan oprette en fritskrabningskurve fra det område, hvor to eller flere objekter
overlapper hinanden, ved først at gruppere objekterne.

Til toppen

Oprettelse af en udsnitsmaske til en gruppe eller et lag
1. Opret det objekt, du vil bruge som maske.
Dette objekt kaldes udsnitskurven. Kun vektorobjekter kan være udsnitskurver.
2. Placer udsnitskurven og de objekter, du vil beskære, på et lag eller i en gruppe.
3. Sørg for, at maskeobjektet er placeret øverst i gruppen eller laget i panelet Lag, og klik
derefter på navnet på laget eller gruppen.
4. Klik på knappen Opret/Ophæv udsnitsmaske nederst i panelet Lag, eller vælg Opret
udsnitsmaske i menuen i panelet Lag.

Til toppen

Redigering af en udsnitsmaske
1. Marker udsnitskurven i panelet Lag. Eller vælg udsnitssæt, og vælg Objekt >
Udsnitsmaske > Rediger maske.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Flyt udsnitskurven ved at trække objektets midterreferencepunkt med værktøjet
Direkte markering.
Omform fritlægningskurven med værktøjet Direkte markering.
Anvend et fyld og en streg på en fritlægningskurve.
Hvis du vil markere alle udsnitskurver i et dokument, skal du fjerne markeringen af
alle illustrationer. Vælg derefter Marker > Objekt > Udsnitsmasker.

Til toppen

Redigering af kurver i et udsnitssæt
Når du vil redigere dele af en kurve, som falder uden for udsnitsmasken, skal du først markere den
pågældende kurve inden for udsnitsmaskegrænsen og derefter redigere kurven.
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Marker kurven i panelet Lag.
Placer værktøjet Direkte markering over en del af den kurve, der vises inden for
masken. Klik på kurvens kontur, når den vises.

359

Bemærk: Hvis du vil markere en udsnitskurve ved at klikke på den, skal du klikke på
den del af kurven, der vises inde i masken.
2. Rediger kurven.

Til toppen

Tilføjelse eller fjernelse af et objekt i en afmasket illustration
Træk objektet til eller væk fra gruppen eller laget, der indeholder udsnitskurven, i panelet
Lag.

Til toppen

Frigivelse af objekter fra en udsnitsmaske
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Marker den gruppe, der indeholder udsnitsmasken, og vælg Objekt > Udsnitsmaske >
Ophæv.
Klik på navnet på den gruppe eller det lag, der indeholder udsnitsmasken, i panelet
Lag. Klik på knappen Opret/Ophæv udsnitsmaske nederst i panelet, eller vælg Ophæv
udsnitsmaske i panelmenuen.
Da udsnitsmasken blev tildelt fyld- eller stregværdien Ingen, er den nu ikke synlig,
medmindre du markerer den eller tildeler den nye maleattributter.

Se også:
Visuelt selvstudium – oprettelse af en maske
Instruktionsvideo – Oprettelse af en grundlæggende udsnitsmaske
Oversigt over panelet Lag
Instruktionsvideo – Sådan anvendes ugennemsigtige masker
Stabling af objekter

Keywords : Illustrator, klip, beskæring, beskæring af et billede, beskær et foto
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Arbejd med live-hjørner
Introduceret i Illustrator 17.1

Live-hjørner
Widgetten Live-hjørner
Dialogboksen Hjørner
Sådan gør du: Brug af widgetten Live-hjørner
Skift hjørnetypen
Overvejelser
Indstillinger for widgetten Live-hjørner
Skjul hjørnewidget
Maksimal drejningsbegrænsning

Til toppen

Live-hjørner
Du kan vælge ét eller flere ankerpunkter i en enkel kurve eller flere ankerpunkter på tværs af flere kurver i din
illustration. Når du har valgt et ankerpunkt, vises en Live-hjørner-widget ud for hvert hjørnepunkt. Når du
trækker i en widget, ændres hjørnepunktets form til én ud af tre mulige hjørnetyper. De tre mulige hjørnetyper
er Afrundet, Omvendt afrundet og Skrå kant.
Du kan finde flere oplysninger i artiklen om live-former.

Widgetten Live-hjørner
Widgeten Live-hjørner aktiveres, når du vælger værktøjet Direkte markering og en kurvemarkering, der
indeholder hjørnepunkter. Der vises en Live-hjørner-widget ud for et hjørne, når du vælger:
En eller flere kurver med hjørner.
Et eller flere afrundede hjørner

A. Widgetten Live-hjørner, når en kurve kun indeholder ét hjørnepunkt B. Live-hjørner-widgets, når der er
valgt flere hjørner C. Live-hjørner-widgets, når der er valgt kurver (i dette tilfælde to modsatte afrundede
kurver)

Den nemmeste måde at ændre et hjørne til et afrundet hjørne på er ved at trække i Live-hjørner-widgeten
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med værktøjet Direkte markering (A). Når du placerer musen på en Live-hjørner-widget, fremhæves det
tilsvarende afrundede hjørne (som vist nedenfor).

A. Et afrundet hjørne fremhæves, når musen placeres på eller er i nærheden af en Live-hjørner-widget B.
Musemarkøren tæt på en Live-hjørner-widget

Hvis Live-hjørner-widgetten ikke skal vises, når du vælger værktøjet Direkte markering, kan du slå den fra
ved at vælge Vis > Skjul Hjørnewidget.

Dialogboksen Hjørner
I dialogboksen Hjørner kan du redigere indstillinger for hjørner. I dialogboksen Hjørner kan du angive hjørnets
type, radius og afrundingstype.
Sådan får du adgang til hjørneindstillingerne:
Dobbeltklik på widgetten Live-hjørner, eller
Markér hjørnet, og klik på linket Hjørner i Kontrolpanel.

Når du ændrer indstillingerne i dialogboksen Hjørner, ændres hjørnets udseende
A. Widgeten Live-hjørner B. Runde hjørner C. Tilknyttede ankerpunkter D. Omvendt rundt hjørne E. Skrå
kant-hjørne

Sådan gør du: Brug af widgetten Live-hjørner
1. Når du har illustrationen åben, vil brug af værktøjet Direkte markering (A) automatisk
markere alle Live-hjørner-widgets. Det er også muligt at markere et enkelt eller flere
specifikke hjørner. Gør et af følgende:
Hvis du vil vælge et enkelt hjørne, skal du klikke på en live-hjørne-widget.
Hvis du vil markere flere specifikke hjørner, skal du trykke på Skift og klikke på de
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live-hjørne-widgets, du ønsker at markere.
Hvis du vil fjerne markeringen af et markeret hjørne, skal du trykke på Skift og klikke
på den pågældende live-hjørne-widget.
Kurver, du kan vælge, inkluderer:
Et eller flere hjørnepunkter på en kurve.
Mere end ét hjørnepunkt på forskellige kurver.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk i widgetten Live-hjørner.
Klik på linket Hjørner i kontrolpanelet, og angiv de tilgængelige indstillinger.
Dobbeltklik på Live-hjørner-widgetten, og rediger derefter indstillingerne i
dialogboksen Hjørner.

A. Oprindeligt hjørne B. Den retning, som musen trækkes i. C. Eksempelvisning af det
runde hjørne D. Widgetten Live-hjørner E. Radius for anvendt hjørne F. Markør, der
angiver det anvendte hjørneformat

Skift hjørnetypen
Hvis du vil ændre hjørnetypen, skal du vælge én af følgende muligheder:
Klik på op- eller ned-tasten, mens du trækker i en Live-hjørner-widget. Markøren ændres,
så den aktuelle hjørnetype vises.
I kontrolpanelet skal du klikke på linket Hjørner for at åbne pop-op paneletHjørner. Vælg
den hjørnetype, du vil anvende.
Dobbeltklik på Live-hjørner-widgetten for at åbne dialogboksen Hjørner, og vælg en
hjørnetype i dialogboksen.
Du kan bladre gennem de forskellige hjørnetyper ved at holde Alt-/Option-tasten nede og
klikke på en widget.
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A. Runde hjørner B. Omvendt rundt hjørne C. Skrå kant-hjørne

Overvejelser
Du kan bruge funktionen Live-hjørner flere gange på et hjørne for at ændre radius eller
hjørnetype. Men hvis du trækker eller redigerer et tilknyttet ankerpunkt på en sådan
måde, at afrundingen går tabt, vises widgeten ikke længere for det pågældende hjørne.
Et hjørne kan ikke afrundes udover et punkt, hvor det afrundede hjørne:
når slutningen af kurven, eller
når et tilstødende ankerpunkt, eller
når et ankerpunkt, der oprettes, mens et tilstødende hjørne er ved at blive oprettet.
Når du trækker i en Live-hjørner-widget ud til det maksimalt mulige punkt, vises det
afrundede hjørne som en rød kurve.

A. En rød kurve angiver, at den maksimale radius for det angivne hjørne er opnået B. Den retning, som
widgetten Live-hjørner trækkes i C. Widgetten Live-hjørner

Til toppen

Indstillinger for widgetten Live-hjørner

Skjul hjørnewidget
Hvis Live-hjørner-widgetten ikke skal vises, når du vælger værktøjet Direkte markering,
kan du slå den fra ved at vælge Vis > Skjul Hjørnewidget.
Hvis du ønsker, at Live-hjørner-widgetten fortsat skal vises, når du vælger værktøjet
Direkte markering, skal du klikke på Vis > Vis Hjørnewidget.
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Maksimal drejningsbegrænsning
Brugerne har mulighed for at skjule widgeten Live-hjørner i forbindelse med hjørnedrejninger, der overstiger
en angiven værdi. Du kan angive værdien under Indstillinger > Markering og visning af anker > feltet Skjul
Hjørnewidget for drejninger, der er større end feltet.
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Live former
Forbedret i Illustrator CC 2015 (ellipser, polygoner og linjer)

Når du har oprettet en live form ved hjælp af formværktøjet, kan du fortsætte med at ændre dets egenskaber
såsom bredde, højde, hjørner, drejninger, antal sider og meget mere. Disse formegenskaber kan nu
redigeres ved hjælp af enten illustrationskontrollerne eller de numeriske felter i panelet Transformer, som nu
har en separat sektion for egenskaber.
Du kan se flere oplysninger i artiklen om arbejde med Live-hjørner-widgets.

Muligheder med live former
Adgang til egenskaber for live form
Valg af live former
Maksimal radius
Egenskaber for live-former
Konvertering af former

Muligheder med live former
Bemærk: Hvis du vil have vist afgrænsningsrammen, når du vælger et objekt, skal du sikre, at indstillingen
er sat til at vise afgrænsningsrammen (Vis > Vis afgrænsningsramme).
1. Tegn en live form ved hjælp af formværktøjet.
Ekstra widgets vises rundt om live formen, hvilket hjælper dig med at arbejde visuelt med
formen.

Hjørne-widgets er vist på billedet ovenfor med rød cirkelmarkering.

2. Panelet Transformer vises (eller fremhæves, hvis det allerede er åbent). Hvis panelet
Transformer ikke åbnes:
Tryk på Shift + F8, eller
Klik på menuen Windows > Transformer.
Bemærk: Hvis du vil angive, om panelet Transformer skal vises eller ej, når du opretter
en live-form, skal du vælge indstillingen Vis ved oprettelse af former i pop op-menuen i
panelet Transformer.
3. Hvis der er valgt flere former:
Når det respektive værktøj er valgt, kan du ændre egenskaberne for individuelle
former ved hjælp af widgets på skærmen.
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Du kan ændre egenskaberne for flere former ved hjælp af panelet Transformer.
Når du bruger formværktøjet, kan du vælge at vise eller skjule afgrænsningsrammen.
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Skifte mellem (Win) Skift + Ctrl + B, eller (Mac) Skift + Cmd + B.
Vis > Skjule afgrænsningsramme eller Vis > Vis afgrænsningsramme.
4. Brug musen på live formen eller i felterne i panelet Transformer (området Egenskaber)
for at ændre formens egenskaber.
Bemærk: Når der vælges former af samme type, vil redigeringsegenskaberne i panelet
Transformer redigere den valgte illustration, uanset hvilket værktøj der er valgt.

Adgang til egenskaber for live form
Du kan få adgang til egenskaberne for live former fra flere steder i Illustrator CC. I det følgende eksempel
betragtes formen som en live rektangel.

Kontrolpanelet

Kontrolpanelet er blevet forbedret, så der nu er adgang til egenskaber for live-former

Panelet Transformer

Panelet Transformer har en forbedret tilstand, der viser flere egenskaber
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Panelet Transformer indeholder en ny pop op-menuindstilling (Vis ved oprettelse af former), som sikrer, at
panelet Transformer vises, så snart du tegner en live-form.

Valg af live former
Panelet Lag
Live former vises som en anden objekttype i panelet Lag. Når du f.eks. tegner et live-rektangel, kaldes laget
<Rektangel> i panelet Lag. Det hjælper med at identificere de tilgængelige live-former, som kan vælges og
modificeres.

F.eks.: Live-rektangler og afrundede rektangler vises som <Rektangel> i panelet Lag. Andre live-former
markeres tilsvarende i panelet Lag.

Menuindstillingen Marker
Der er føjet et nyt menuelement, Form, til menuen Marker > Samme. Når du vælger indstillingen Marker >
Samme > Form, vælges alle tilgængelige live former.
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Vælg flere live former med denne nye menuindstilling

Maksimal radius
Når du trækker i hjørnerne på en live-form til den maksimalt mulige grænse, vises eksemplet på de
afrundede hjørner med rødt.

A. Trækning af et hjørne mod midten B. Eksempelvisningen af formen vises med rødt, når den maksimale
mulige radius nås

Egenskaber for live-former
Egenskaber for rektangel/afrundet rektangel
Bredde/højde: Angiver rektangels højde eller bredde. Hjørnerne bevares, og radierne
ændres ikke.
Rektangeldrejning: Roter rektanglet ved hjælp af widgetten Skalér/roter.
Begræns bredde- og højdeproportioner: Markér afkrydsningsfeltet Skalér hjørneradier
for former for at sikre, at hjørneradier øges eller mindskes direkte proportionelt med
objektets transformation.
Hjørnetype: Angiver hjørnetypen på et eller flere hjørner på rektanglet.
Hjørneradier: Brug trinbetjeningen, eller indtast en absolut værdi i panelet Transformer
for hvert hjørne på rektanglet.
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Egenskaber for ellipse:
Bredde/højde: Angiver bredden og højden på ellipsen. Når disse er ens, er ellipsen en
cirkel.
Ellipsedrejning: Angiver den drejning, med hvilken ellipsen er placeret på lærredet.
Lagkages start-/slutdrejning: Brug widgetten for Lagkage (til højre for en nyligt tegnet
Ellipseform) til at vise formen som et lagkagediagram.
Begræns lagkagedrejning: Angiver, om forskellen i lagkagens start- og slutdrejninger
skal bevares, når værdierne ændres ved hjælp af panelet Transformer.
Inverter lagkage: Angiver, når lagkagens start- og slutdrejninger skal byttes rundt. Brug
dette til at generere en grafisk visning af et "udsnit".
Egenskaber for polygon
Polygonradius: Angiver den nøjagtige radius for den tegnede polygon. Brug widgetten
på skærmen til at ændre radius.
Sidelængde for polygon: Angiver længden af hver side for polygonen.
Sideantal for polygon: Angiver antallet af sider, som polygonen vil have.
Du kan ændre dette til mellem 3 og 10 ved hjælp af widgetten på skærmen
Brug skydeknappen til at ændre værdien mellem 3 og 20.
Hvis du vil have en værdi mellem 3 og 1000, skal værdien indtastes manuelt.
Ellipse: Angiver den vinkel, med hvilken polygonen tegnes eller placeres i forhold til
lærredet.
Hjørnetype: Angiver den type hjørne, du vil have til polygonen (rundt, omvendt rundt
hjørne eller skrå kant)
Hjørneradius: Angiver radierne for polygonens hjørner.
Knappen Gør sider lige lange : Hvis live-formen mister proportionerne eller symmetri,
når du ændrer en polygon, skal du bruge knappen Gør sider lige lange for at gøre
polygonens sider ensartede.
Linjeegenskaber
Linjelængde: Angiver længden af den tegnede linje.
Linjedrejning: Angiver den drejning, med hvilken linjen tegnes i forhold til lærredet.

Konvertering af former
Når du åbner et dokument, der er gemt i en ældre version af Illustrator, kan formerne i
dette dokument ikke automatisk redigeres som live former. Du kan konvertere
et rektangel til en live form ved at vælge rektanglet og derefter klikke på Objekt > Form >
Konverter til form.
Du kan konvertere en live form til en normal form ved at vælge live formen og derefter
klikke på Objekt > Form > Udvid form.
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Oprettelse af former med værktøjet Opret form
Sådan opretter du en form ved hjælp af værktøjet Opret form:
1. Opret de former, som du vil anvende værktøjet Opret form på.
2. Brug markeringsværktøjet, og marker de kurver, som skal sammenflettes for at oprette formen.
Bemærk! Sørg for, at du kun markerer de kurver, som værktøjet skal anvendes på. Hvis du markerer alle kurverne inden
sammenfletning, reduceres ydeevnen.
3. Vælg værktøjet Opret form i panelet Værktøjer, eller tryk på Skift+M. Dette værktøj er som standard i sammenfletningstilstand,
så du kan kombinere forskellige kurver. Markøren i denne tilstand vises som .
4. Identificer det område, som du vil udtrække eller sammenflette.
5. Hvis du vil adskille eller udtrække området fra resten af formen, skal du flytte markøren og klikke på det markerede område.
Der placeres yderligere ankerpunkter på det sted, hvor formerne adskilles.

Sammenfletning af lukkede områder med værktøjet Opret form. Markeringsrammeområdet vises, når du bevæger markøren
hen over et lukket område.

6. Hvis du vil sammenflette kurver, skal du trække langs området og slippe musen, hvorefter de to områder sammenflettes og
danner en ny form.

Træk langs området for at sammenflette

Ny form efter sammenfletning

Den grafiktype, som den nye form arver, afhænger af følgende regler:
Grafiktypen i det objekt, som du begyndte at trække musen fra, anvendes på de former, der sammenflettes.
Hvis der ikke er nogen tilgængelig grafiktype, når der klikkes med musen, anvendes den tilgængelige grafiktype, når
museknappen slippes, på de former, der sammenflettes.
Hvis der ikke er nogen tilgængelig grafiktype, når du klikker med eller slipper musen, anvendes grafiktypen i det øverste
markerede objekt i panelet Lag.
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Til farvelægning kan du tilsidesætte disse regler ved at vælge Farveprøver på rullelisten Vælg farve fra i dialogboksen
Indstillinger for værktøjet Opret form. Der er flere oplysninger under Angivelse af indstillinger for værktøjet Opret form.
Hvis du trykker på Skift+klikker+trækker, vises en rektangulær markeringsramme, som giver mulighed for nemt at
sammenflette flere kurver.
7. Hvis du vil bruge slettetilstanden i værktøjet Opret form, skal du trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) og klikke på
det lukkede område, som du vil slette. Når du trykker på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), ændres markøren til .
I slettetilstand kan du slette områder i markerede former. Hvis du sletter et område, som deles af flere objekter, opdeles
formerne på en sådan måde, at områderne markeret med markeringsrammen fjernes fra formerne.
Du kan også slette kanter i slettetilstand. Denne indstilling er praktisk, når du vil slette de resterende dele efter oprettelsen af
den nødvendige form.

Twitter™- og Facebook-indlæg er ikke dækket af vilkårene i Creative Commons.
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Oprettelse af nye former med værktøjerne Shaper og Opret form
Forbedret i | Illustrator CC 2015 (nyt Shaper-værktøj)

Om Shaper-værktøjet
Brug af Shaper-værktøjet (tegning af former)
Brug af Shaper-værktøjet (oprettelse af former)
Valg af former i en Shaper Group
Fjernelse af en form fra en Shaper Group
Om værktøjet Opret form
Angivelse af indstillinger for værktøjet Opret form

Til toppen

Om Shaper-værktøjet

Shaper-værktøjet
hjælper dig med at oprette komplekse og flotte designs ved at tegne, stable og placere
former sammen og derefter ganske enkelt kombinere, flette, slette eller flytte dem. Brug enkle, visuelt logiske
bevægelser til at udføre handlinger, der tidligere krævede flere handlinger at foretage.
Brug Shaper-værktøjet til at forvandle naturlige bevægelser til vektorformer. Brug en mus eller den praktiske
berøringsenhed til at oprette polygoner, rektangler eller cirkler. De tegnede former er live former. Denne
funktioner aktiveres i de traditionelle arbejdsrum, det specialiserede Touch-arbejdsrum samt på din mobil
med Illustrator Draw.

Til toppen

Brug af Shaper-værktøjet (tegning af former)
1. I Illustrator i værktøjspanelet skal du klikke på Shaper-værktøjet

(Shift+N).

2. Tegn en form i dokumentet. Tegn f.eks. en foreløbig version af et rektangel, en cirkel, en
ellipse eller en trekant eller en anden polygon.
3. Den form, du tegner, konverteres til en flot, geometrisk form. Den oprettede form er live
og kan redigeres fuldt ud ligesom enhver live form.

Konverter frihåndsbevægelser til flotte vektorformer
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Til toppen

Brug af Shaper-værktøjet (oprettelse af former)
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg nogle få overlappende former i dit dokument
Brug et værktøj til at tegne former, der overlapper hinanden
Brug Shaper-værktøjet (Shift + N) til hurtigt at tegne rektangler, cirkler eller polygoner
2. Hvis Shaper-værktøjet ikke allerede er valgt, skal det vælges (Shift + N).
3. Brug musen (eller en ikke-berøringsenhed) eller din finger til at udsmøre i et område,
som du enten vil sammenflette, slette eller udstikke.
Følgende regler bestemmer, hvordan dele af formerne udstikkes eller sammenflettes, og
hvilken farve den sammenflettede form har:
Hvis udsmøringen er inden for én form, udstikkes området.
Hvis udsmøringen er på tværs af gennemskærende områder for to eller flere former,
udstikkes de gennemskærende områder
Hvis udsmøringen stammer fra den forreste form:
Fra et ikke-overlappende område til et overlappende område bliver den forreste
form udstukket
Fra et overlappende område til et ikke-overlappende område sammenflettes
formerne, så farven for det sammenflettede område er den samme som i det
udsmurte startpunkt.
Hvis udsmøringen stammer fra den bageste form:
Fra et ikke-overlappende område til et overlappende område sammenflettes
formerne, så farven for det sammenflettede område er den samme som i det
udsmurte startpunkt.
Eksempler på udsmøringshandlingen med Shaper-værktøjet
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(Venstre) udsmøringshandling og (højre) resulterende Shaper Groups

Til toppen

Valg af former i en Shaper Group
Alle former i en Shaper Group forbliver redigerbare, også efter at dele af formerne er blevet udstukket eller
sammenflettet. Følgende handlinger gør det muligt at vælge individuelle former eller gruppen:

Tilstand for fladevalg
1. Vælg Shaper-værktøjet.
2. Tryk eller klik på en Shaper Group. Shaper Group er valgt, og der vises en
afgrænsningsramme med pilewidgetten .
3. Tryk på formen igen (eller en individuel form, hvis der findes individuelle former). Du er
nu i tilstanden for fladevalg.
4. Hvis din Shaper Group indeholder sammenflettede former, vises formens flade som
udtonet. Du kan ændre formernes udfyldningsfarve.
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Tilstand for fladevalg

Konstruktionstilstand
1. Når der er valgt en Shaper Group, kan du gøre en af følgende ting:
Tryk eller klik på pilewidgetten, så den vises pegende opad

.

Dobbeltklik på en form.
Klik én gang på en forms streg.
2. Når et enkelt underliggende objekt er valgt, kan du ændre enhver egenskab eller
udseendet for objektet.

Konstruktionstilstand

Til toppen

Fjernelse af en form fra en Shaper Group
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1. Udfør de påkrævede trin for at komme til konstruktionstilstanden.
2. Træk og slip en form ud af afgrænsningsrammen.

Til toppen

Om værktøjet Opret form
Værktøjet Opret form
er et interaktivt værktøj til at oprette komplekse former ved at sammenflette og
slette enklere former. Det kan bruges på simple og sammensatte kurver.
Det fremhæver intuitivt kanter og områder i den markerede illustration, som kan sammenflettes for at oprette
nye former. En kant er defineret som den del af en kurve, som ikke gennemskærer nogen anden kurve i de
markerede objekter. Et område er et lukket område afgrænset af kanter.
Værktøjet er som standard i sammenfletningstilstand, hvor du kan kombinere kurver eller områder. Du kan
også skifte til slettetilstand for at slette uønskede kanter eller områder ved at trykke på Alt (Windows) eller
Alternativ (Mac).
Se en video om oprettelse af nye former ved hjælp af værktøjet Opret form i
www.adobe.com/go/lrvid5203_ai_dk.

Til toppen

Angivelse af indstillinger for værktøjet Opret form
Du kan konfigurere og tilpasse forskellige indstillinger som f.eks. mellemrumsregistrering, farvelægningskilde
og fremhævning for at få den fornødne sammenfletningsfunktionalitet og bedre visuel feedback.
Dobbeltklik på ikonet Opret form i panelet Værktøjer for at angive disse indstillinger i dialogboksen
Indstillinger for værktøjet Opret form.

Dialogboksen Indstillinger for værktøjet Opret form

Mellemrumsregistrering Angiv indstillinger for mellemrumslængde ved hjælp af rullelisten Længde af
mellemrum. De tilgængelige værdier er Lille (3 punkter), Mellem (6 punkter) og Stor (12 punkter).
Marker afkrydsningsfeltet Brugerdefineret, hvis du vil angive en nøjagtig mellemrumslængde.
Når du vælger mellemrumslængden, finder Illustrator kun de mellemrum, der ligger tæt på den angivne værdi
for mellemrumslængde. Sørg for, at værdien for mellemrumslængde ligger tæt (omtrentligt) på illustrationens
faktiske mellemrumslængde. Du kan kontrollere, om mellemrummene registreres, ved at angive forskellige
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værdier for mellemrumslængde, indtil mellemrummene i illustrationen registreres.
Hvis du f.eks. indstiller mellemrumslængden til 12 punkter, mens den form, som du skal sammenflette,
indeholder mellemrum på 3 punkter, finder Illustrator muligvis ikke mellemrummene.

Det fremhævede område viser, at mellemrummet er registreret og betragtes som et område

Opfat åbne, udfyldte kurver som lukkede Hvis denne indstilling er valgt, oprettes der en usynlig kant til en
åben kurve for at skabe et område. Når du klikker i området, oprettes der en form.

Marker afkrydsningsfeltet Klik på Streg opdeler kurven i sammenfletningstilstand. Marker
afkrydsningsfeltet Klik på Streg opdeler kurven i sammenfletningstilstand. Med denne indstilling kan du
opdele den overordnede kurve i to. Den første kurve oprettes fra den kant, som du klikker på, og den anden
kurve er den resterende del af den overordnede kurve med undtagelse af den første kurve. Hvis denne
indstilling er valgt, ændres markøren til , mens kurven opdeles.

Vælg farve fra Du kan vælge at farvelægge objekter med de farveprøver eller farver, der er anvendt i
eksisterende illustrationer. Brug rullelisten Vælg farve fra for at vælge indstillingen Farveprøver eller
Illustration.
Hvis du vælger indstillingen Farveprøver, får du indstillingen Vis farveprøve til markør. Du kan markere
afkrydsningsfeltet Vis farveprøve til markør for at få vist og vælge farver. Der vises en markørfarveprøve i
lighed med dynamisk maling, når du vælger denne indstilling. Det giver mulighed for at gentage (med
piletasterne) og vælge farver fra farveprøvepanelet.
bemærk! Du kan gentage med piletasterne, selvom Vis farveprøve til markør er deaktiveret.
Hvis du vil ændre stregens farve, skal du flytte markøren over objektkanter for at fremhæve og ændre
stregens farve. Denne indstilling fungerer kun, hvis indstillingen Klik på Streg opdeler kurven i
sammenfletningstilstand er valgt.
Du kan vælge et områdes fyldfarve ved at pege på et vilkårligt sted i dokumentet.
Bemærk! Vis farveprøve til markør vises ikke under sammenfletning for at sikre, at formerne tydeligt kan ses.
Hvis du vælger indstillingen Illustration, bruger Illustrator de samme regler, som bruges til andre grafiktyper,
på sammenflettede objekter. Se trin 6 i Oprettelse af former med værktøjet Opret form for yderligere
oplysninger.

Fyld Afkrydsningsfeltet Fyld er valgt som standard. Hvis denne indstilling er valgt, fremhæves den kurve eller
det område, som du kan sammenflette, med grå, når du flytter musen hen over den markerede kurve. Hvis
denne indstilling ikke er valgt, vises det markerede område eller den markerede kurve som normalt.

Fremhæv redigerbar streg Hvis denne indstilling er valgt, fremhæver Illustrator de streger, som du kan
redigere. Den redigerbare streg vises med den farve, som du vælger på rullelisten Farve.
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Oprettelse af 3D-objekter
Oprettelse af 3D-objekter
Angivelse af indstillinger
Tilføjelse af en brugerdefineret facetkurve
Rotation af et objekt i tre dimensioner
Knytning af illustrationer til et 3D-objekt
Bemærk: 3D-værktøjer er uafhængige af perspektivgitterværktøjerne, og 3D-objekter behandles som ethvert
andet objekt i perspektivet.

Til toppen

Oprettelse af 3D-objekter
Med 3D-effekter kan du oprette tredimensionale (3D) objekter fra todimensionale (2D) illustrationer. Du kan
styre 3D-objekters udseende med lys, skygger, rotation og andre egenskaber. Du kan også knytte
illustrationer til hver overflade på et 3D-objekt.
Du kan oprette et 3D-objekt på to måder: ved ekstrudering eller drejning. Du kan også rotere et 2D- eller 3Dobjekt i tre dimensioner. Du kan anvende eller ændre et eksisterende 3D-objekts effekter ved at markere
objektet og derefter dobbeltklikke på effekten i panelet Udseende.
Bemærk: 3D-objekter kan vise kantudjævningsartefakter på skærmen, men disse artefakter udskrives ikke
og vises ikke på illustrationer, der er optimeret til internettet.

Du kan se en video om at arbejde med 3D-objekter i Illustrator under Flyt ind i 3D-verdenen.

Oprettelse af et 3D-objekt ved hjælp af ekstrudering
Ekstrudering strækker et 2D-objekt langs objektets z-akse for at føje dybde til objektet. Hvis du f.eks.
ekstruderer en 2D-ellipse, bliver den til en cylinder.
Bemærk: Objektets akse ligger altid vinkelret på objektets forreste overflade og flyttes i forhold til objektet,
hvis objektet roteres i dialogboksen 3D-indstillinger.

Ekstrudering af et objekt

1. Marker objektet.
2. Vælg Effekt > 3D > Ekstrudering og facet.
3. Klik på Flere indstillinger for at se hele listen med indstillinger eller Færre indstillinger for
at skjule ekstra indstillinger.
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4. Vælg Eksempel for at få vist effekten i dokumentvinduet.
5. Angiv indstillinger:

Placering Angiver objektets rotationsmåde og det perspektiv, du ser objektet i (se
Angivelse af indstillinger for 3D-rotationsplaceringer).

Ekstrudering og facet Bestemmer objektets dybde og omfanget af facet, som tilføjes
eller skæres ud af det (se Indstillinger for ekstrudering og facet).

Overflade Opretter en lang række overflader, fra matte overflader uden skygge til
blanke og fremhævede overflader, der ser ud som plastik (se Indstillinger for
overfladeskygge).

Belysning Tilføjer et eller flere lys, varierer lysintensiteten, ændrer objektets
skyggefarve og flytter lys omkring på objektet for at tilføre dramatisk effekt (se
Lysindstillinger).

Tilknyt Knytter illustrationer til overflader i et 3D-objekt (se Knytning af illustrationer til et
3D-objekt).
6. Klik på OK.

Ekstruderet objekt uden en facetteret kant (venstre) sammenlignet med objekt med
Facetomfang ind (midt) og med Facetomfang ud (højre)

Oprettelse af et 3D-objekt ved hjælp af drejning
Ved drejning oprettes der en kurve eller profil i en cirkulær retning rundt om den globale y-akse
(drejningsakse) for at oprette et 3D-objekt. Da rotationsaksen ligger fast lodret, skal den åbne eller lukkede
kurve, du drejer, typisk afbilde halvdelen af det ønskede 3D-objekts profil i en lodret og fremadrettet
placering, og du kan derefter dreje 3D-objektets placering i dialogboksen for effekten.

Drejning af et objekt

1. Marker objektet.
Bemærk: Når effekten 3D-drejning anvendes på et eller flere objekter samtidig, drejes
hvert objekt omkring sin egen akse. Hvert objekt ligger i sit eget 3D-rum og kan ikke
gennemskære andre 3D-objekter. Når effekten Drejning derimod anvendes på en
markeret gruppe eller et markeret lag, drejes objekterne omkring en enkelt akse.
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Det er meget hurtigere at dreje en udfyldt kurve uden streg end en optegnet kurve.
2. Vælg Effekt > 3D > Drej.
3. Vælg Eksempel for at få vist effekten i dokumentvinduet.
4. Klik på Flere indstillinger for at se hele listen med indstillinger eller Færre indstillinger for
at skjule ekstra indstillinger.

Placering Angiver objektets rotationsmåde og det perspektiv, du ser objektet i (se
Angivelse af indstillinger for 3D-rotationsplaceringer).

Drej Bestemmer, hvordan kurven skal krumme sig om objektet for at gøre det
tredimensionalt (se Indstillinger for drejning).

Overflade Opretter en lang række overflader, fra matte overflader uden skygge til
blanke og fremhævede overflader, der ser ud som plastik (se Indstillinger for
overfladeskygge).

Belysning Tilføjer et eller flere lys, varierer lysintensiteten, ændrer objektets
skyggefarve og flytter lys omkring på objektet for at tilføre dramatisk effekt (se
Lysindstillinger).

Tilknyt Knytter illustrationer til overflader i et 3D-objekt (se Knytte illustrationer til et 3Dobjekt).
5. Klik på OK.

Til toppen

Angivelse af indstillinger

Angivelse af indstillinger for 3D-rotationsplaceringer
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg en forudindstillet placering i menuen Placering.
Træk i en af firkantens flader for at opnå en ubegrænset rotation. Det forreste af
objektet repræsenteres af firkantens blå flade, de øverste og nederste af objektets
flader er lysegrå, siderne er mellemgrå, og den bageste flade er mørkegrå.
Hvis du vil begrænse rotationen langs en global akse, skal du holde Skift nede, mens
du trækker vandret (global y-akse) eller lodret (global x-akse). Hvis du vil rotere
objektet omkring den globale z-akse, skal du trække i det blå bånd, der omgiver
firkanten.
Du kan fastlåse rotationen omkring en objektakse ved at trække en kant på firkanten.
Markøren ændres til et dobbeltpil , og firkantens kanter ændrer farve for at
identificere den akse, objektet skal rotere omkring. Røde kanter repræsenterer
objektets x-akse, grønne kanter objektets y-akse og blå kanter objektets z-akse.
Angiv værdier mellem -180 og 180 i tekstboksene for den vandrette (x) akse
lodrette (y) akse

og dybdeaksen (z)

,

.

Du kan justere perspektivet ved at angive en værdi mellem 0 og 160 i tekstboksen
Perspektiv. En lille vinkel er lig med en telefotokameralinse, og en stor linsevinkel er
lig med en vidvinkelkameralinse.
Bemærk: En linsevinkel, der er større end 150, kan resultere i objekter, der rækker ud over dit synsfelt og
forekommer forvrængede. Vær opmærksom på, at der er objektbaserede x-, y- og z-akser og globale x-, yog z-akser. Objektakser vedbliver at forholde sig relativt til objektets placering i 3D-området. Globale akser
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forbliver faste i forhold til computerskærmen, x-aksen ligger vandret, y-aksen ligger lodret, og z-aksen ligger
vinkelret på computerskærmen.

Objektakser (med sort) flytter med objektet. Globale akser (med gråt) er faste.

Indstillinger for ekstrudering og facet

Ekstrudering og dybde Angiver objektets dybde ved hjælp af en værdi mellem 0 og 2000.

Stregafslutning Angiver, om objektet fremstår massivt (Aktiver stregafslutning
stregafslutning ).

) eller hult (Deaktiver

Facet Anvender den type facetteret kant, du vælger, langs objektets dybde (z-aksen).

Højde Indstiller højden til mellem 1 og 100. Facethøjder, der er for store til et objekt, kan resultere i, at
objektet gennemskærer sig selv, og kan give uventede resultater.

Facetomfang ud
Føjer facetten til objektets oprindelige form.

Facetomfang ind
Skærer facetten ud af objektets oprindelige form.

Ekstruderet objekt med stregafslutning (øverst til venstre) sammenlignet med uden stregafslutning (øverst til
højre), objekt uden facetteret kant (nederst til venstre) sammenlignet med objekt med facetteret kant (nederst
til højre)

Indstillinger for drejning

Vinkel Indstiller det antal grader, kurven skal drejes, til mellem 0 og 360.
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Stregafslutning Angiver, om objektet fremstår massivt (Aktiver stregafslutning
stregafslutning ).

) eller hult (Deaktiver

Forskydning Tilføjer afstand mellem drejningsaksen og kurven, f.eks. for at oprette et ringformet objekt. Du
kan angive en værdi mellem 0 og 1000.

Fra Angiver den akse, objektet skal dreje om, enten Venstre kant eller Højre kant.

Indstillinger for overfladeskygge

Overflade Gør det muligt at vælge indstillinger for skyggeoverfladerne:

Trådramme Fremhæver konturerne af objektets geometri og gør alle overflader gennemsigtige.

Ingen skygge Føjer ingen nye overfladeegenskaber til objektet. 3D-objektet har samme farve som
det oprindelige 2D-objekt.

Diffus skygge Får objektet til at reflektere lys i et blødt, diffust mønster.

Plastisk skygge Får objektet til at reflektere lys, som det var lavet af et skinnede, glansfuldt
materiale.
Bemærk: Afhængigt af den valgte indstilling er forskellige belysningsindstillinger tilgængelige. Hvis
objektet kun bruger 3D-rotationseffekten, er de eneste tilgængelige overfladevalg Diffus skygge eller
Ingen skygge.

Lysintensitet Styrer lysintensiteten mellem 0 og 100 %.

Omgivende lys Styrer det globale lys, som ændrer lysstyrken for alle objekternes overflade på samme
måde. Angiv en værdi mellem 0 og 100 %.

Fremhæv intensitet Styrer, hvor meget objektet reflekterer lys inden for en værdiskala på 0 til 100 %. Lave
værdier giver en mat overflade, mens høje værdier giver en blankere overflade.

Fremhæv størrelse Styrer størrelsen på fremhævelsen fra stor (100 %) til lille (0 %).

Blandetrin Styrer, hvor blødt skyggen falder over objektets overflader. Angiv en værdi mellem 1 og 256.
Høje tal giver bløde skygger og flere kurver ende lave tal.

Tegn skjulte flader Viser objektets skjulte bagflader. Bagfladerne er synlige, hvis objektet er gennemsigtigt,
eller hvis objektet udvides og derefter trækkes fra hinanden.
Bemærk: Hvis objektet har gennemsigtighed, og de skjulte bagflader skal vises gennem de gennemsigtige
forreste flader, kan du anvende kommandoen Objekt > Gruppe på objektet, før du anvender 3D-effekten.

Bevar staffagefarver (effekterne Ekstrudering og facet, Drejning samt Rotation) Gør det muligt at
bevare staffagefarver i objektet. Staffagefarver kan ikke bevares, hvis du har valgt Brugerdefineret under
indstillingen Skyggefarve.
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Eksempler på forskellige overfladeskyggevalg
A. Trådramme B. Ingen skygge C. Diffus skygge D. Plastisk skygge

Lysindstillinger

Lys
Angiver, hvor lyset er. Træk lyset til det ønskede sted på sfæren.

Knappen Flyt markeret lys bag objektet
Flytter det markerede lys bag objektet.

Knappen Flyt markeret lys foran objektet
Flytter det markerede lys foran objektet.

Knappen Nyt lys
Tilføjer et lys. Nyt lys vises som standard foran i midten af sfæren.

Knappen Slet lys Sletter det valgte lys.
Bemærk: Som standard tildeler 3D-effekter et enkelt lys til et objekt. Du kan tilføje eller slette lys, men
objektet skal altid have mindst ét lys.

Lysintensitet Ændrer intensiteten for det markerede lys mellem 0 og 100%.

Skyggefarve Styrer objektets skyggefarve, afhængigt af hvilken kommando du vælger:

Ingen Føjer ikke farve til skyggen.

Brugerdefineret Du kan vælge en brugerdefineret farve. Hvis du vælger denne indstilling, skal du
klikke på feltet Skyggefarve for at vælge en farve i farvevælgeren. Staffagefarver ændres til
procesfarver.

Overprint sort Undgår procesfarver, hvis du bruger et staffagefarveforløb. Objektet skyggelægges
med overprintede skygger af sort oven på objektets fyldfarve. Du kan se skyggen ved at vælge
Vis >Skærmversion af overprint.

Bevar staffagefarver Gør det muligt at bevare staffagefarver i objektet. Staffagefarver kan ikke
bevares, hvis du har valgt Brugerdefineret under indstillingen Skyggefarve.
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Lyssfære
A. Markeret lys foran objektet B. Knappen Flyt markeret lys bag eller foran objektet C. Knappen Nyt lys D.
Knappen Slet lys

Til toppen

Tilføjelse af en brugerdefineret facetkurve
1. Åbn filen Facetter.ai, som er placeret i mappen Adobe Illustrator [version]\Support
Files\Required\Resources\da_DK\ (Windows) eller mappen Adobe Illustrator
[version]\Required\Resources\da_DK (Mac OS).
2. Opret en enkelt åben kurve i filen Bevels.ai.
3. Vælg Vindue > Symboler, og benyt en af følgende fremgangsmåder for at gøre kurven til
et symbol:
Træk kurven til panelet Symboler.
Når du har markeret kurven, skal du klikke på knappen Nyt symbol
Symboler eller vælge Nyt symbol i panelmenuen.

i panelet

4. Du kan omdøbe symbolet ved at dobbeltklikke på symbolet i panelet Symboler, skrive et
navn i dialogboksen Symbolindstillinger og klikke på OK.
5. Vælg Filer > Gem.
6. Afslut Illustrator, og genstart derefter Illustrator.
Menuen Facet i dialogboksen Indstillinger for 3D-ekstrudering og -facet viser facetten.
7. Du kan anvende den brugerdefinerede facet ved at benytte en af følgende
fremgangsmåder:
Hvis du vil anvende facetten på et ekstruderet 3D-objekt, skal du markere 3Dobjektet og derefter dobbeltklikke på effekten 3D-ekstrudering og -facet i panelet
Udseende. Vælg facetten i menuen Facet i dialogboksen Indstillinger for 3Dekstrudering og -facet.
Hvis du vil anvende den brugerdefinerede facet på 2D-illustrationer, skal du markere
2D-objektet og derefter vælge Effekt > 3D > Ekstrudering og facet. Vælg den
brugerdefinerede facet i menuen Facet i dialogboksen Indstillinger for 3Dekstrudering og -facet.

Til toppen

Rotation af et objekt i tre dimensioner
1. Marker objektet.
2. Vælg Effekt > 3D > Roter.
3. Vælg Eksempel for at få vist effekten i dokumentvinduet.
4. Klik på Flere indstillinger for at se hele listen med indstillinger eller Færre indstillinger for
at skjule ekstra indstillinger.
5. Angiv indstillinger:
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Placering Angiver objektets rotationsmåde og det perspektiv, du ser objektet i (se
Angivelse af indstillinger for 3D-rotationsplaceringer).

Overflade Opretter en lang række overflader, fra matte overflader uden skygge til
blanke og fremhævede overflader, der ser ud som plastik (se Indstillinger for
overfladeskygge).
6. Klik på OK.

Til toppen

Knytning af illustrationer til et 3D-objekt
Hvert 3D-objekt er sammensat af flere overflader. Et ekstruderet kvadrat bliver f.eks. til en kube, som består
af seks overflader: for- og bagflader og fire sideflader. Du kan knytte 2D-illustrationer til hver overflade på et
3D-objekt. Du kan f.eks. knytte en etiket eller tekst til et flaskeformet objekt eller blot føje forskellige teksturer
til hver side af et objekt.

3D-objekt med illustration knyttet til hver side
A. Symbolillustration B. Symbolillustration C. A og B knyttet til 3D-objekt

Du kan kun knytte 2D-illustrationer, der er gemt i panelet Symboler, til et 3D-objekt. Symboler kan være
ethvert illustrationsobjekt i Illustrator, herunder kurver, sammensatte kurver, tekst, rasterbilleder,
maskeobjekter og grupper af objekter.
Når du tilknytter 3D-objekter, skal du være opmærksom på følgende:

Da funktionen Oversigtsgrafik bruger symboler for tilknytning, kan du redigere en
symbolforekomst og derefter automatisk opdatere alle overflader, der er tilknyttet sammen
med den.
Du kan kombinere symbolet i dialogboksen Oversigtsgrafik med kontrolelementer i
almindelige afgrænsningsrammer for at flytte, skalere eller rotere objektet.
3D-effekten husker hver tilknyttet overflade på et objekt som et tal. Hvis du redigerer 3Dobjektet eller anvender den samme effekt på et nyt objekt, kan der være færre eller flere
sider end originalen. Hvis der er færre overflader end det antal overflader, der er
defineret for den oprindelige tilknytning, ignoreres den ekstra illustration.
Da et symbols placering sker i forhold til centrum i en objektoverflade, ændres
tilknytningen i forhold til objektets nye centrum, hvis overfladens geometri ændres.
Du kan knytte illustrationer til objekter, der bruger effekten Ekstrudering og facet eller
effekten Drejning, men du kan ikke knytte illustrationer til objekter, der kun bruger effekten
Rotation.
1. Marker 3D-objektet.
2. Dobbeltklik på effekten 3D-ekstrudering og facet eller 3D-drejning i panelet Udseende.
3. Klik på Oversigtsgrafik.
4. Vælg de illustrationer, der skal knyttes til den markerede overflade, i pop op-menuen
386

Symbol.
5. Du kan vælge, hvilken objektoverflade der skal tilknyttes, ved at klikke på den første
foregående , næste , og sidste
overfladepileknap eller angive et overfladetal i
tekstboksen.

,

En lysegrå farve markerer de overflader, der er synlige i øjeblikket. En mørkegrå farve
markerer de overflader, der er skjult af objektets aktuelle placering. Når en overflade
markeres i dialogboksen, fremhæves den markerede overflade med rødt i
dokumentvinduet.
6. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Du kan flytte symbolet ved at placere markøren inden i afgrænsningsrammen og
trække. Du kan skalere ved at trække et side- eller hjørnehåndtag og rotere ved at
trække uden på og i nærheden af et afgrænsningsrammehåndtag.
Du kan få de tilknyttede illustrationer til at passe til grænserne på den markerede
overflade ved at klikke på Skaler og tilpas.
Du kan fjerne illustrationer fra en enkelt overflade ved at markere overfladen med
overfladeindstillingerne og derefter enten vælge Ingen i menuen Symbol eller klikke
på Fjern.
Du kan fjerne alle tilknytninger fra alle 3D-objekters overflader ved at klikke på Slet
alle.
Du kan skyggelægge og anvende objektets lys på de tilknyttede illustrationer ved at
vælge Skyggelæg illustration.
Hvis kun illustrationstilknytningen og ikke et 3D-objekts geometri skal vises, skal du
vælge Usynlig geometri. Det er praktisk, når du vil bruge 3D-tilknytningsfunktionen
som et tredimensionalt fordrejningsværktøj. Du kan f.eks. bruge denne indstilling til at
knytte tekst til siden af en ekstruderet bølgelinje, så teksten fremstår fordrejet som på
et flag.
Hvis du vil se effekten, skal du vælge Eksempel.
7. Klik på OK i dialogboksen Tilknyt illustration.
Bemærk: 3D-værktøjer er uafhængige af Illustrators perspektivgitterværktøjer. 3Dobjekter behandles som enhver anden illustration, når de placeres i perspektivgitteret.

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
Juridiske meddelelser | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online
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Blande objekter
Om blandede objekter
Oprette blandinger
Blandingsindstillinger
Ændre et blandet objekts akse
Vende stablingsrækkefølgen i et blandet objekt
Ophæve eller udvide et blandet objekt

Til toppen

Om blandede objekter

Du kan blande objekter for at oprette og fordele former jævnt mellem to objekter. Du kan også blande mellem to åbne kurver for at oprette en blød
overgang mellem objekterne, eller du kan kombinere blandede farver og objekter for at oprette farveovergange i form af et bestemt objekt.
Bemærk! At blande objekter er ikke det samme som at anvende blandingstilstande eller gennemsigtighed på objekter. Oplysninger om
blandingstilstande og gennemsigtighed finder du i Om blandingstilstande.
Når du har oprettet en blanding, behandles de blandede objekter som ét objekt. Hvis du flytter et af de oprindelige objekter eller redigerer det
oprindelige objekts ankerpunkter, ændres blandingen tilsvarende. Derudover har de nye objekter, der blandes mellem de oprindelige objekter, ikke
deres egne ankerpunkter. Du kan udvide blandingen for at opdele blandingen i adskilte objekter.

Eksempel på brug af blanding med det formål at fordele former jævnt mellem to objekter

Eksempel på brug af blanding med det formål at fordele farver jævnt mellem to objekter
Følgende regler gælder for blandede objekter og de tilknyttede farver:
Du kan ikke blande mellem maskeobjekter.
Hvis du blander mellem ét objekt malet med en procesfarve og et andet objekt malet med en staffagefarver, males de
blandede former med en blandet procesfarve. Hvis du blander mellem to forskellige staffagefarver, bruges der procesfarver til
at male de mellemliggende trin. Men hvis du blander mellem toner af samme staffagefarve, males trinene alle med procentdele
af staffagefarven.
Hvis du blander mellem to mønstrede objekter, bruges kun fyldet i det objekt, der er placeret i det øverste lag, til de blandede
trin.
Hvis du blander mellem objekter med blandingstilstande defineret med panelet Gennemsigtighed, er det kun det øverste
objekts blandingstilstand, der bruges til de blandede trin.
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Hvis du blander mellem objekter med flere attributter for udseende (effekter, fyld eller streger), forsøger Illustrator at blande
indstillingerne.
Hvis du blander mellem to forekomster af det samme symbol, vil de blandede trin være forekomster af det pågældende
symbol. Men hvis du blander mellem to forekomster af forskellige symboler, vil de blandede trin ikke være symbolforekomster.
Som standard oprettes blandinger som gennemsigtige udskæringsgrupper. Det betyder, at hvis nogle af trinnene indeholder
overlappende gennemsigtige objekter, kan disse objekter ikke ses gennem hinanden. Du kan ændre denne indstilling ved at
markere blandingen og fravælge Udskæringsgruppe i panelet Gennemsigtighed.

Til toppen

Oprette blandinger

Med værktøjet Blanding og kommandoen Opret blanding kan du oprette blandinger, som er en række objekter og farver, der ligger mellem to eller
flere markerede objekter.

Oprette en blanding med værktøjet Blanding
1. Vælg blandingsværktøjet

.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Du kan blande i rækkefølge uden rotation ved at klikke hvor som helst på hvert enkelt objekt, men undgå ankerpunkterne.
Hvis du vil blande til et bestemt ankerpunkt på et objekt, skal du klikke på ankerpunktet med blandingsværktøjet. Når
markøren er over et ankerpunkt, ændres den fra en hvid firkant til gennemsigtig med en sort prik i midten.
Du kan blande åbne kurver ved at markere et endepunkt på hver kurve.
3. Når du er færdig med at føje objekter til blandingen, skal du klikke på blandingsværktøjet igen.
Som standard beregner Illustrator det optimale antal trin, der skal til for at opnå en jævn farveovergang. Du kan styre
antallet af trin eller afstanden mellem trin ved at angive blandingsindstillinger (se Blandingsindstillinger).

Oprette en blanding med kommandoen Opret blanding
1. Marker de objekter, der skal blandes.
2. Vælg Objekt > Blanding > Opret.
Som standard beregner Illustrator det optimale antal trin, der skal til for at opnå en jævn farveovergang. Du kan styre
antallet af trin eller afstanden mellem trin ved at angive blandingsindstillinger.

Til toppen

Blandingsindstillinger

Du angiver blandingsindstillinger ved at dobbeltklikke på blandingsværktøjet
eller vælge Objekt > Blanding > Blandingsindstillinger. Du kan
ændre indstillinger for en eksisterende blanding ved først at markere det blandede objekt.
Afstand Bestemmer, hvor mange trin der føjes til blandingen.
Udjævn farve Med denne indstilling beregnes antallet af trin for blandingerne automatisk. Hvis objekter fyldes eller optegnes med forskellige
farver, beregnes det optimale antal trin for at opnå en jævn farveovergang. Hvis objekterne indeholder identiske farver, eller hvis de indeholder
forløb eller mønstre, baseres antallet af trin på den længste afstand mellem kanterne på de to objekters afgrænsningsrammer.
Angivne trin Styrer antallet af trin mellem begyndelsen og slutningen af blandingen.
Angiven afstand Styrer afstanden mellem trinene i blandingen. Den angivne afstand måles fra kanten af et objekt til den tilsvarende kant på det
næste objekt (f.eks. fra kanten længst til højre på et objekt til kanten længst til højre på det næste).
Retning Bestemmer blandede objekters retning.
Juster til side
Juster til kurve

Placerer blandingen vinkelret på sidens x-akse.
Placerer blandingen vinkelret på kurven.

Indstillingen Juster til side anvendt på en blanding
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Indstillingen Juster til kurve anvendt på en blanding

Til toppen

Ændre et blandet objekts akse
Aksen er den kurve, som trinene i et blandet objekt justeres langs. Aksen danner som standard en ret linje.
Du kan justere aksens form ved at trække ankerpunkterne og kurvesegmenterne på kurven med værktøjet Direkte markering.
Hvis du vil erstatte aksen med en anden kurve, skal du trække et objekt, der skal bruges som den nye akse. Marker
akseobjektet og det blandede objekt, og vælg Objekt > Blanding > Erstat akse.
Du kan vende rækkefølgen af en blanding på dens akse ved at markere det blandede objekt og vælge Objekt > Blanding >
Vend akse.

Til toppen

Vende stablingsrækkefølgen i et blandet objekt
1. Marker det blandede objekt.
2. Vælg Objekt > Blanding > Flyt forgrund til baggrund.

Oprindelig stablingsrækkefølge (øverst) sammenlignet med anvendelse af kommandoen Flyt forgrund til baggrund (nederst)

Til toppen

Ophæve eller udvide et blandet objekt

Når du ophæver et blandet objekt, fjernes de nye objekter, og de oprindelige objekter gendannes. Når du udvider et blandet objekt, opdeles
blandingen i adskilte objekter, som du kan redigere hver for sig ligesom alle andre objekter.
1. Marker det blandede objekt.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Objekt > Blanding > Ophæv.
Vælg Objekt > Blanding > Udvid.
Flere hjælpeemner
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Omforme objekter ved hjælp af effekter
Omforme objekter ved hjælp af effekter
Afrunde objekters hjørner

Til toppen

Omforme objekter ved hjælp af effekter

Brug af effekter er en nem måde at omforme objekter på uden at foretage permanente ændringer på deres underliggende geometri. Effekter er
dynamiske, hvilket betyder, at du kan ændre eller fjerne effekten når som helst.
Du kan bruge følgende effekter til at omforme objekter med:
Konverter til form Konverterer vektorobjekters form til et rektangel, et afrundet rektangel eller en ellipse. Angiv formens dimensioner ved hjælp af
absolutte eller relative dimensioner. Ved afrundede rektangler skal du angive en hjørneradius for at bestemme krumningen af den afrundede
kant.
Forvræng og transformer Bruges til hurtigt at omforme et vektorobjekt.
Fri forvrængning Gør det muligt at ændre formen på et vektorobjekt ved at trække et af fire hjørnepunkter.
Punktering og oppustning Trækker et vektorobjekts ankerpunkter udad, mens segmenterne bøjes indad (Punktering) eller indad, mens
segmenterne bøjes udad (Oppustning). Begge indstillinger trækker ankerpunkterne i forhold til objektets centerpunkt.
Gør ujævn Transformerer et vektorobjekts kurvesegmenter til et takket mønster af toppe og dale af forskellig størrelse. Angiv den maksimale
længde for segmentkurver ved hjælp af en absolut eller relativ størrelse. Angiv tætheden af takkede kanter pr. tomme (Detalje), og vælg mellem
bløde kanter (Blød) eller skarpe kanter (Hjørne).
Transformer Omformer et objekt ved at ændre dets størrelse, flytte, rotere, spejle (vippe) og kopiere det.
Trækning Bøjer og forvrænger kurvesegmenter vilkårligt indad og udad. Angiv lodret og vandret forvrængning ved hjælp af en absolut eller relativ
mængde. Angiv, om ankerpunkter skal ændres, flyt kontrolpunkter, der fører ind til ankerpunkter på kurven (kontrolpunkter af typen "Ind"), og flyt
kontrolpunkter, der fører ud af ankerpunkter på kurven (kontrolpunkter af typen "Ud").
Vrid Roterer et objekt skarpere i midtpunktet end ved kanterne. Når du angiver en positiv værdi, vrides med uret, og når du angiver en negativ
værdi, vrides mod uret.
Siksak Transformerer et objekts kurvesegmenter til et kantet eller bølget mønster af toppe og dale af ensartet størrelse. Angiv længden mellem
toppe og dale ved hjælp af en absolut eller relativ størrelse. Angiv antallet af kamme pr. kurvesegment, og vælg mellem bølgede kanter (Blød)
eller takkede kanter (Hjørne).
Fordrejning Forvrænger eller deformerer objekter, herunder kurver, tekst, masker, blandinger og bitmapbilleder. Vælg en af de foruddefinerede
fordrejningsformer. Vælg derefter, hvilken akse bøjningsindstillingen skal påvirke, og angiv hvor meget bøjning og fordrejning der skal anvendes.
Til toppen

Afrunde objekters hjørner
Effekten Runde hjørner konverterer et vektorobjekts hjørnepunkter til bløde kurver.
1. Marker de elementer, du vil afrunde, i panelet Lag.
Hvis du vil afrunde en bestemt attribut for et objekt, f.eks. dets fyld eller streg, skal du markere objektet i panelet Lag og
derefter vælge attributten i panelet Udseende.
2. Vælg Effekt > Effekter > Runde hjørner. (Kommandoen findes i den første undermenu Effekter).
3. Du kan definere den afrundede kurves krumning ved at skrive en værdi i tekstboksen Radius og klikke på OK.
Flere hjælpeemner
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Berøringsunderstøttelse forbedrer dine arbejdsforløb
Introduceret i version 17.1

Arbejdsforløb til omformning af segmenter og berøringsunderstøttelse
Arbejdsforløb til omformning af kurvesegmenter er blevet forbedret for at understøtte omformning ved hjælp af berøringsinput til berøringsbaserede
enheder.
I tidligere versioner af Illustrator kunne kurvesegmenter omformes ved hjælp af værktøjet til direkte markering, men håndtagene var altid
begrænset til segmenternes oprindelige drejninger. Nu kan du frit omforme segmenter. Ligeledes er det nu muligt at konvertere lige segmenter til
kurver Der findes tre måder, hvorpå man kan omforme kurvesegmenter.

Penneværktøj
1. Når du bruger penneværktøjet, skal du trykke på Alt/Option-knappen.
2. Når du holder markøren henover et kurvesegment, ændres den til markøren for omforning af segmenter.
3. Du kan omforme et kurvesegment ved at trække segmentet

En kombination af kurvesegmenter, der er blevet omformet ved hjælp af penneværktøjet
A. Oprindelig størrelse B. Markøren for Omform segment angiver et segment, der kan omformes C. Når markøren for Omform
segment vises, kan du klikke og trække i segmentet for at omforme det. D. Omform så mange segmenter, som der er brug
for E. Endelig form, når omformningsopgaver er gennemført

4. Tryk på Alt/Option-tasten for at fortsætte med at tegne.
5. Hold Skift-tasten ned for at oprette et segment med halvcirkel, mens du omformer et segment. Ved at holde Skift-knappen
nede kan omformeren holde håndtagene i vinkelret retning, og dermed sikres, at håndtagene har samme længde.

Værktøjet Konverter ankerpunkt
1. Vælg værktøjet Konverter ankerpunkt, og hold pegefeltet henover et kurvesegment.
2. Når markøren for Omform segment vises, kan du trække i kurvesegmentet for at omforme det.

Illustration, som er ændret ved at omforme et linjesegment med værktøjet Ankerpunkt
A. Oprindelig illustration B. Omformning af et segment ved hjælp af værktøjet Ankerpunkt C. Ændret form

3. Opret en kopi af kurvesegmentet ved at trykke på knappen Alt/Option, mens du udfører trin 2.
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4. Hold Skift-tasten ned for at oprette et segment med halvcirkel, mens du omformer et segment. Ved at holde Skift-knappen
nede kan omformeren holde håndtagene i vinkelret retning, og dermed sikres, at håndtagene har samme længde.

Værktøjet Direkte markering

Ved at bruge værktøjet Direkte markering på et lige segment kan du flytte segmentet. Men når det bruges på et segment med kurver, vil
omformning være ubegrænset i lighed med brugen af værktøjerne Konverter ankerpunkt eller Pen.

Vinkelret begrænsning af håndtag

Ved at holde Skift-knappen nede, mens du omformer vha. værktøjerne Pen, Konverter ankerpunkt og Direkte markering, kan du sikre, at
håndtagene holdes vinkelret. Det vil gøre det muligt at omforme kurver til halvcirkler. Det vil også sikre, at håndtagene har samme længde.

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Berøringsbaserede værktøjer og forbedringer | Illustrator CC
Brug af berøring til at redigere tekst (værktøjet Berør tekst)
Brug af berøring til at redigere former (værktøjet Fri transformering)
OS-understøttede bevægelser
Med Illustrator CC er det lettere at benytte berøringsaktiverede enheder til at arbejde med tekst og objekter i Illustrator. For at understøtte
forskellige måder at arbejde på i Illustrator er brugbarhedsforbedringerne til musen også udvidet. Du kan bruge musen til at arbejde med og
manipulere objekter lige så nemt, som du ville gøre det med en berøringsaktiveret enhed.
Mange berøringsaktiverede bevægelser er desuden blevet aktiveret på operativsystemerne. Du kan benytte brugergrænsefladen i Illustrator til at
panorere, glide og flytte operativsystemsrelaterede objekter.
Hvis du vil benytte Illustrators funktioner med berøring, skal du have:
En Windows 7- eller 8–baseret computer med berøringsskærm eller
En enhed med berøringsskærm som f.eks. Wacom Cintiq 24HD Touch
Hvis du vil panorere og zoome ved hjælp af bevægelser, skal du have:
En direkte berøringsenhed. For eksempel en enhed med berøringsskærm.
En indirekte berøringsenhed. For eksempel Trackpad på en Mac-computer, touchpads eller Wacom Intuos5-enheden.

Brug af berøring til at redigere tekst (værktøjet Berør tekst)

Til toppen

Ret egenskaberne for teksten ved hjælp af værktøjet Berør tekst, med en musemarkør eller en berøringsbaseret enhed (f.eks. en enhed med
berøringsskærm).
1. Vælg værktøjet Berør tekst (Skift + T) på værktøjslinjen eller i kontrolpanelet.
2. Vælg en tekststreng eller et tegn.
3. Hvis du vil redigere tegnet (rotere, skalere, flytte), skal du benytte styrepunkterne, der vises omkring teksten, ved at berøre
dem eller med musen.

Brug en mus og de udvidede styrepunkter omkring det markerede objekt til nemt at manipulere objektet
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Brug en enhed med berøringsskærm og de udvidede styrepunkter omkring det markerede objekt til nemt at manipulere
objektet

Brug af berøring til at redigere former (værktøjet Fri transformering)

Til toppen

Du kan flytte, skalere, rotere, beskære eller forvrænge et objekt ved hjælp af en mus eller en berøringsaktiveret enhed (for eksempel en enhed
med berøringsskærm).
1. Marker et objekt, og vælg værktøjet Fri transformering.
2. Vælg en passende handling, der skal udføres på det markerede objekt, i værktøjswidgeten Fri transformering. Brug
styrepunkterne til at flytte, skalere, rotere, beskære eller forvrænge (perspektiv eller fri).

Berøringswidget til værktøjet Fri transformering
A. Begræns B. Fri transformering C. Valgt handling D. Perspektivforvrængning E. Fri forvrængning

3. Når widgeten Fri transformering er aktiv, har det markerede objekt et flytbart referencepunkt:
Klik på referencepunktet, og træk det til et vilkårligt sted på tegnebrættet for at flytte objektet i forhold til referencepunktets
placering.
Du kan også dobbeltklikke på et af de otte styrepunkter for at angive det som et referencepunkt. Roteringen udføres nu i
forhold til det nye referencepunkt.
Dobbeltklik på referencepunktet for at gendanne dets placering.
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(venstre) Markører i værktøjet Fri transformering (højre) Illustration af referencepunkt
A. Referencepunkt B. Når der flyttes, roteres billedet i forhold til den nye placering af referencepunktet
Anbring musen på styrehåndtagene for at se de tilladte ikoner og få vist et referencepunkt for objektet.
Du kan trække referencepunktet til en anden placering og derefter bruge styrehåndtagene til at rotere den markerede
illustration på basis af det nye referencepunkt.

Til toppen

OS-understøttede bevægelser

Berøringsbevægelser: Benyt standardberøringsbevægelser (knib sammen og glid) til at panorere og zoome. Følgende bevægelser fungerer på
enheder, der accepterer berøringsinput:
Knib to fingre sammen eller udad (brug f.eks. tommel- og pegefingeren) for at zoome
Sæt to fingre på dokumentet, og flyt fingrene sammen for at panorere i dokumentet
Glid eller vip for at navigere på tegnebrætter
I tegnebrætsredigeringstilstand kan du bruge to fingre til at rotere tegnebrættet 90º

Twitter™- og Facebook-indlæg er ikke dækket af vilkårene i Creative Commons.
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Import, eksport og lagring
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Indsaml aktiver, og eksporter i batches
Arbejdsforløbet Eksporter til skærme er en ny måde at generere aktiver på i forskellige størrelser og
filformater på én gang. Hurtig eksport gør det muligt at oprette billeddata (ikoner, logoer, billeder, eksempler
m.m.) enklere og hurtigere - især forweb-og mobile arbejdsforløb.
Under udviklingen af en mobilapp vil designeren af brugeroplevelsen måske gerne regenerere opdaterede
ikoner og logoer med jævne mellemrum. Han kan tilføje disse ikoner og logoer til panelet Eksport af aktiv og
derefter eksportere dem til forskellige filtyper og størrelser med et enkelt klik på en knap.
Nyttige funktioner:
Eksporter til flere formater og størrelser med én enkelt, hurtig handling.
Du kan eksportere til disse formater:
PNG (PNG-8, PNG-24)
JPEG (JPEG 100 %, JPEG 85 %, JPEG 50 %, JPEG 25 %)
SVG
PDF
Eksporter til typiske eller brugerdefinerede størrelser (skalaer): 1 x, 2 x, 3 x 0,5 x, 1,5 x og
meget mere.
Algoritmen til at generere PNG-filer er ændret til:
Generer PNG filer hurtigere end før.
Skab bedre gennemsigtighed i PNG-8-filer.

Dialogboksen Eksporter til skærme (fanen Aktiver).

Til toppen

Eksport af aktiver (arbejdsforløbet Eksporter til skærme)
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Eksporter hele tegnebrætter eller individuelle illustrationer
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Genvej: (Win) Alt + Ctrl + E / (Mac) Cmd + Opt + E.
Klik på Filer > Eksporter > Eksport til enheder.
Vælg illustrationen, og klik på Fil > Eksporter markering.
Højreklik på den markerede illustration, og klik på Saml til eksport.
I dialogboksen Eksporter til skærme skal du redigere de indstillinger, du vil bruge, når du
eksporterer illustrationen.
2. Vælg omfanget af det, du vil eksportere. Der findes to faner:

Fanen Tegnebrætter. Vælg bandt de tegnebrætter, der er tilgængelige til
eksport. Klik på et tegnebræt for at vælge eller fravælge det. Brug evt. musen og
Skift-tasten til at foretage flere markeringer.

Fanen Aktiver. Vælg blandt de aktiver, som du har samlet i panelet Eksport af
aktiv. Se afsnittet Panelet Eksport af aktiv nedenfor.
Klik på miniaturebillede- eller listeikonerne for at få vist elementerne forskelligt.

Dialogboksen Eksporter til skærme (fanen Tegnebrætter).

3. Afhængigt af, hvilken fane du arbejder i, skal du vælge, hvad du vil eksportere som filer.
En afkrydsning angiver, om tegnebrættet eller elementet er markeret.
Fanen Tegnebrætter:
Alle. Vælg alle tegnebrætter. Hvert tegnebræt eksporteres individuelt.
Område. Vælg de enkelte tegnebrætter, der skal eksporteres, blandt dem, der er
tilgængelige i dokumentet. Eksempelvis vælger 1, 2, 4-6 tegnebrætterne 1, 2, 4, 5 og
6.
Hele dokumentet. Eksporterer hele dokumentet som én illustration.
Fanen Aktiver:
Alle aktiver. Vælg denne indstilling for at eksportere alle de aktiver, der er indsamlet
under fanen Aktiver.
Hvis du vil starte forfra, skal du klikke på Ryd markering for at fjerne markeringen af

400

alle de indsamlede aktiver. Du kan starte markering af specifikke illustrationer ved at
klikke på miniaturebilleder.
4. Angiv indstillingerne for de eksporterede filer.
Skaler. Angiv skaleringsfaktoren for outputfilen.
Placering. Angiv den mappeplacering, hvor eksporterede filer placeres.
Åbn placering efter eksport. Vælg denne indstilling for at angive, om den mappe,
der indeholder de eksporterede aktiver, skal åbnes ved hjælp af en filbrowser
(Explorer eller Finder).
Suffiks. Angiv et suffiks for at sikre, at outputfilerne har entydige navne.
Format. Angiv, om du har brug for filoutput i formaterne .png, .svg, .jpg, eller .pdf.
Præfiks. Angiv en tekststreng, der skal fungere som starten på de filnavne, der er
genereret.
Knappen Tilføj skalering. Klik på Tilføj skalering for at tilføje en/et ekstra
outputskalering/-format, der skal eksporteres.
Knappen Slet. Klik på X-symbolet for at slette en outputtype.
Forudindstillinger.
iOS: Klik for at tilføje de forudindstillede outputtyper, der generelt kræves til iOSprojekter.
Android: Klik for at tilføje de forudindstillede outputtyper, der generelt kræves til
Android-formfaktorprojekter.
5. (Valgfrit) Klik på ikonet Indstillinger ( ) for at angive outputindstillinger for eksporterede
filformater.
6. Klik på knappen Eksporter tegnebrætter eller Eksporter aktiver.

Til toppen

Panelet Eksport af aktiv
Du kan indsamle og eksportere i en fart.

Panelet Eksport af aktiv viser aktiver, som du indsamler fra dine illustrationer. Disse aktiver er normalt de
illustrationer, som du vil eksportere ofte.
Under udviklingen af en mobilapp vil designeren af brugeroplevelsen måske gerne regenerere opdaterede
ikoner og logoer med jævne mellemrum. Han kan tilføje disse ikoner og logoer til panelet Eksport af aktiv og
derefter eksportere dem til forskellige filtyper og størrelser med et enkelt klik på en knap.

Panelet Eksport af aktiv
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Indsamling af aktiver
Tilføjelse af aktiver til panelet Eksport af aktiv

For at samle elementer skal du føje illustrationer til panelet Eksport af aktiv (Vindue > Eksport af aktiv).
Sådan gør du:
Træk illustrationen til panelet Eksport af aktiv
Højreklik på et aktiv, og klik derefter på Saml til eksport.
Vælg illustrationen, og klik derefter på

i panelet Eksport af aktiv

Vælg illustrationen, og klik derefter på Fil > Eksporter markering.
Hver gang du trækker illustration til panelet Eksport af aktiv, "indsamles" der et aktiv. Dette opretter ikke et
dubletobjekt på tegnebrættet eller i CC Libraries. Når du opdaterer illustrationen i dokumentet, opdateres
det tilsvarende aktiv i panelet Eksport af aktiv.

Eksport af aktiver (arbejdsforløbet i panelet Eksport af aktiv)
Du kan eksportere aktiver via panelet Eksport af aktiv
1. Klik på Vindue > Eksport af aktiv for at åbne panelet Eksport af aktiv.
2. Du kan få vist de indsamlede aktiver i panelet Eksport af aktiv. En afkrydsning angiver,
om aktivet er markeret til eksport.
Kun aktiver med et flueben i afkrydsningsfeltet eksporteres. Klik på et miniaturebillede
for at vælge eller fravælge det.
3. Klik på trekanten Eksportindstillinger
filerne skal eksporteres i:

for at få vist eller tilføje de formater/størrelser,

Skaler. Angiv skaleringsfaktoren for outputfilen.
Suffiks. Angiv et suffiks for at sikre, at outputfilerne har entydige navne.
Format. Angiv, om du har brug for filoutput i formaterne .png, .svg, .jpg, eller .pdf.
Knappen Tilføj skalering. Klik for at tilføje en/et ekstra outputskalering/-format, der
skal eksporteres.
Knappen Slet. Klik på X-symbolet for at slette en outputtype.
Forudindstillinger:
iOS: Klik for at tilføje de forudindstillede outputtyper, der generelt kræves til iOSprojekter.
Android: Klik for at tilføje de forudindstillede outputtyper, der generelt kræves til
Android-formfaktorprojekter.
4. (Valgfrit) Vælg Formatindstillinger i pop op-menuen for at angive outputindstillinger for de
eksporterede filformater.
5. (Valgfrit) Klik på Åbn placering efter eksport i pop op-menuen for at få vist de
eksporterede filer direkte efter et eksportarbejdsforløb.
6. Klik på Eksporter for at generere filer.
Hvis du vil tilføje oplysninger som f.eks. den mappe, hvor det genererede output skal
oprettes, eller du vil tilføje detaljer som f.eks. et filpræfiks, skal du bruge dialogboksen
Eksporter til skærme. Klik på for at åbne dialogboksen Eksporter til skærme. Alle
indstillinger, der er angivet i panelet Eksport af aktiv, bevares i dialogboksen
Eksporter til skærme.

Outputindstillinger for eksporterede aktiver
402

Formatspecifikke indstillinger for eksporterede aktiver

I dialogboksen Formatindstillinger kan du angive outputindstillinger for hver filtype, du kan eksportere til:
I dialogboksen Eksporter til skærme skal du klikke på ikonet Indstillinger for at åbne
dialogboksen Formatindstillinger.
Klik på pop op-menuen i panelet Eksport af aktiv, og vælg Formatindstillinger.

Angiv formatspecifikke indstillinger i dialogboksen Formatindstillinger.

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Creative Cloud Libraries – samarbejde, synkronisering og deling af
aktiver
Opdateret i juni 2015

Hvad er et Creative Cloud-bibliotek?
Hvordan kan et Creative Cloud-bibliotek hjælpe?
Hvad er sammenkædede elementer?
Bibliotekspanelet
Arbejde med et Creative Cloud-bibliotek

Hvad er et Creative Cloud-bibliotek?
Et Creative Cloud-bibliotek er en samling designaktiver. Der kan føjes flere typer designaktiver til et Creative Cloud-bibliotek. Aktiver kan være en
af følgende tre typer i Adobe Illustrator: farver, farvetemaer, pensler, tegntyper og grafik.

Hvordan kan et Creative Cloud-bibliotek hjælpe?
Creative Cloud Libraries gør det nemmere at organisere. gennemse og få adgang til kreative aktiver. For eksempel kan det være, at du vil oprette
et Creative Cloud-bibliotek, der indeholder alle de komponenter, der benyttes mest på et specifikt projekt.

Sammenkædede aktiver: Rediger én gang – opdater overalt.
Brug altid den nyeste gentagelse eller version af elementet med
sammenkædede elementer. Uanset hvor dit element bruges,
opdateres alle dine projekter med det redigerede element, hvis du
redigerer originalen. Adobe CreativeSync sikrer, at du får det
rigtige og opdaterede aktiv, hver gang du genbruger aktiver på
tværs af stationære og bærbare projekter.

Adobe Stock-integration Ny
Den nye Adobe Stock-tjeneste giver dig adgang til 50 millioner
gratis billeder, videoer og grafik i høj kvalitet. Med Libraries kan du
navigere til, give licens til og bruge billeder og grafik direkte i
Illustrator.

Organiser. Kategoriser komponenter i biblioteker, der passer til
dine arbejdsforløb og kreative projekter.
Adgang overalt. Altid.
Dine biblioteker er tilgængelige i forskellige Creative Cloudcomputerapps såsom Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere
Pro, After Effects, Creative Cloud Assets og i Adobe-mobilapps
såsom Comp og Draw – selv når du er offline.

Det rigtige aktiv. Hver gang.
Genbrug aktiver på tværs af stationære og bærbare projekter uden
at bekymre dig om at bruge den forkerte version eller komme til at
slette eller overskrive ved en fejl.

Del og samarbejd.
Del aktiver og komponenter fra dine biblioteker med andre
brugere. Tillad andre at arbejde med emner i dine delte biblioteker,
eller del dem med flere brugere. Sørg for konsistens på tværs af
projekter med fælles aktiver såsom grafik, farver, tegntype eller
styleguides.

Hvad er sammenkædede elementer? Ny
Nyt i Illustrator CC 2015 (juniversion)
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Gem nemt og enkelt i Creative Cloud Libraries.
Gem aktiver direkte i dine biblioteker fra Photoshop, Illustrator,
InDesign, Premiere Pro og Adobe-mobilprogrammer og -tjenester
såsom Shape, Brush, Color, Comp og Hue. Aktiver konverteres
automatisk til de rigtige formater til brug i apps til din stationære
eller mobile enhed.

I tidligere versioner af Illustrator CC var det sådan, at når et grafisk element blev trukket fra Bibliotekspanelet og ind i et Illustrator-dokument, var
det ikke længere sammenkædet på nogen måde med det oprindelige element. Derfor havde ændringer af det oprindelige element i et bibliotek
ingen indflydelse på kopien i dokumentet. Illustrator-elementer, der blev trukket fra et bibliotek, var "ikke-sammenkædede elementer".
Fra og med Illustrator CC 2015 gør funktionen Sammenkædede elementer, at et element, der trækkes fra et bibliotek til et dokument, bliver et
"sammenkædet element". Dette er den nye standardadfærd. De ændringer, der er foretaget i elementet i biblioteket, påvirker alle sammenkædede
kopier, der bruges i Illustrator-dokumenter.
Du kan hente grafik fra biblioteket som et ikke-sammenkædet element ved at holde Alt/Option nede, når du trækker det fra panelet Biblioteker.

Bemærk: Alle elementer, der blev brugt i Illustrator CC 2014, er ikke-sammenkædede aktiver. Funktionen Sammenkædede elementer bruges ved
at trække elementet igen fra panelet Biblioteker i Illustrator CC 2015.

Til toppen

Arbejde med biblioteker

Arbejd sammen
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Del et bibliotek

Opret

Accepter en invitation

Slet

Annuller en deling
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Interager med dine Creative Cloud-biblioteker vha. bibliotekspanelet
A. Rulleliste for Creative Cloud Library B. Sorteringsrækkefølge (N:navn, T:dato/klokkeslæt) C. Pop op-menu D. Rullemenu for søgning i Stock E.
Elementer F. Tilføj grafikikon G. Tilføj ikon for Tegntyper H. Tilføj ikon for afsnitstype I. Ikon for Tilføj farve J. Ikon for Status/synkronisering K.
Sletteikon

Creative Cloud Libraries vises i bibliotekspanelet i Illustrator. Hvis du opretter biblioteker på forskellige computere, mens du bruger det samme
Adobe ID, er alle aktiverne og bibliotekerne synlige i bibliotekspanelet på tværs af computerne.
Hvis du vil åbne Creative Cloud Library-panelet (bibliotekspanelet), skal du klikke på Vindue > Biblioteker. Du kan anvende bibliotekspanelet til
at:
Oprette, vise, omdøbe, fjerne og bruge et Creative Cloud-bibliotek
Tilføje, fjerne, redigere og omdøbe aktiver i et Creative Cloud-bibliotek
Sortere og vise aktiver i et Creative Cloud-bibliotek

Arbejde med et Creative Cloud-bibliotek
Benyt en af følgende fremgangsmåder for at åbne bibliotekspanelet:
Klik på Vindue > Biblioteker.
I panelet Pensler (F5) eller Farveprøver skal du klikke på bibliotekspanelikonet.

Sådan opretter du et Creative Cloud-bibliotek:
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på rullelisten til bibliotekspanelet, og vælg derefter Opret nyt bibliotek, eller
Klik på pop op-panelet, og vælg derefter Opret nyt bibliotek
2. Skriv et navn, og klik derefter på Opret.
Sådan sletter du et Creative Cloud-bibliotek:
1. Vælg et bibliotek vha. rullelisten til bibliotekspanelet.
2. Klik på pop op-panelet, og vælg derefter indstillingen Slet.
Sådan omdøber du et Creative Cloud-bibliotek:
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1. Vælg et bibliotek vha. rullelisten til bibliotekspanelet.
2. Klik på pop op-panelet, og vælg derefter indstillingen Omdøb.
Sådan kopierer eller flytter du aktiver mellem biblioteker
1. Vælg et eller flere aktiver i et bibliotek.
2. Højreklik på et aktiv
3. Vælg Kopier til eller Flyt til i genvejsmenuen, og vælg derefter det bibliotek, du vil kopiere eller flytte aktiver til.

Samarbejde med Creative Cloud-brugere
Du kan dele dine biblioteker med andre brugere for at få vist, redigere, bruge, omdøbe, flytte eller slette indholdet af det delte bibliotek. Hvis en
anden Creative Cloud-abonnent har delt et bibliotek med dig, kan du også dele den med andre Creative Cloud-brugere.

Del et bibliotek
1. Vælg et bibliotek vha. rullelisten i bibliotekspanelet.
2. Klik på pop op-menuen i bibliotekspanelet, og vælg Arbejd sammen.
3. Angiv en e-mailadresse i browsersiden, der åbnes, og angiv, hvilken type adgang du vil give:
Kan redigere: Den inviterede bruger kan få adgang til aktiverne og ændre dem.
Kan få vist: Den inviterede bruger kan kun aktiverne fra biblioteket. Redigering er ikke muligt. Dette er læseadgang.
4. Tilføje evt. en meddelelse til den person, du vil dele biblioteket med.
5. Klik på Inviter
Accepter en invitation
1. Start programmet Adobe Creative Cloud for Desktop, og log på med dine legitimationsoplysninger til Adobe ID.
2. Hvis et bibliotek er blevet delt med dig, kan du se et banner med opdateringer og anmodninger øverst i programmet Creative
Cloud for Desktop. Klik på banneret Opdateringer og anmodninger.
3. Klik på knappen Accepter, der er tilgængelig for hver invitation til samarbejde om bibliotek, i sektionen Biblioteksinvitationer.
Annuller en deling
1. Vælg navnet på et bibliotek, som du ikke vil længere dele, på rullelisten i bibliotekspanelet.
2. Klik på pop op-menuen i bibliotekspanelet, og vælg Arbejd sammen.
3. Der åbnes en browserside. Slet navnene på alle brugere, som Creative Cloud-biblioteket deles med.
Forlad et delt bibliotek
1. Vælg navnet på et bibliotek, som du ikke længere vil samarbejde om, på rullelisten i bibliotekspanelet.
2. Klik på pop op-menuen i bibliotekspanelet, og klik på indstillingen Forlad bibliotek.
Slet et delt bibliotek:
Vigtigt: Du kan kun slette et bibliotek, som du ejer
1. Vælg navnet på et bibliotek, som du vil slette, på rullelisten i bibliotekspanelet.
2. Klik på pop op-menuen i bibliotekspanelet, og klik på indstillingen Slet bibliotek.
3. Klik på Slet for at bekræfte handlingen.

Relaterede links:
Samarbejd med Creative Cloud Libraries og mapper

Arbejde med farver
Placer musemarkøren på et tilgængeligt farveaktiv for at vise navnet og farvens hexadecimalkode.

Sådan tilføjes en farve:
1. Vælg et aktiv i det aktive Illustrator-dokument, ikonet for Tilføj farve i bibliotekspanelet viser den valgte farve.
2. Klik på ikonet for Tilføj farve for at føje farven til Creative Cloud-biblioteket.
Sådan tilføjer du en farve (dialogboksen Ny farveprøve)

Ny:

1. Klik på ikonet Ny farveprøve i panelet Farveprøver (Vindue > Farveprøver).
407

2. Definer navn, type, tilstand og værdier for farver i dialogboksen Ny farveprøve.
3. Når du har defineret farven, skal du markere afkrydsningsfeltet Føj til mit bibliotek. Vælg et andet bibliotek, eller markér Opret
nyt bibliotek, hvis du ikke vil bruge det aktuelle bibliotek.
4. Klik på OK.
Sådan tilføjer du et farvetema (i Farvegrupper) Ny:
1. Vælg en farveprøve i panelet Farveprøver (Vindue > Farveprøver).
Bemærk! Hvis du vil tilføje en farvegruppe som et farvetema, skal din farvegruppe have mindst én farve og højst fem farver.
2. I panelet farveprøver skal du klikke på ikonet Føj til bibliotek
bibliotek.

for at tilføje den aktuelle farvegruppe som et farvetema i dit

Føj til panelet Farveprøver Ny:
I bibliotekspanelet (Vindue > Biblioteker) skal du højreklikke på et farvetema og markere Føj til farveprøver.
Sådan bruges en farve:
Vælg et objekt i det aktive Illustrator-dokument, og udfør derefter en af følgende handlinger:
Klik på en farve i et bibliotek i bibliotekspanelet (farven anvendes på den aktive proxy [fyld eller streg]
Hvis du vil anvende et farvefyld, skal du højreklikke på farven og vælge Indstil farve.
Brug proxyen for at afgøre, hvad farven anvendes på – farvens fyld eller stregegenskaber.
Sådan redigerer du en farve:
1. Gør et af følgende i bibliotekspanelet:
Dobbeltklik på en farve, eller
Højreklik på en farve, og vælg indstillingen Rediger.
2. Vælg en farve med dialogboksen Farvevælger, og klik derefter på OK.
Sådan slettes en farve:
Gør et af følgende i bibliotekspanelet:
Vælg en farve, og klik derefter på sletteikonet.
Højreklik på en farve, og vælg derefter Slet.
Sådan omdøber du en farve:
1. Gør et af følgende i bibliotekspanelet:
Dobbeltklik på navnet på en farve, eller
Højreklik på en farve, og vælg Omdøb
2. Indtast et nyt navn til farven, og tryk på Enter.

Arbejde med tegntyper
Når du føjer en tegntype til dit Creative Cloud-bibliotek, gemmes der over 50 attributter for et tekstuddrag.

Sådan tilføjer du en tegntype til et bibliotek:
1. Vælg et tekstobjekt i det aktive Illustrator-dokument.
Ikonet Tilføj tegntype i panelet Biblioteker aktiveres.
2. Klik på ikonet for Tilføj tegntype for at føje tegntypen til Creative Cloud-biblioteket.
Bemærk! Alle de tilgængelige attributter i dialogboksen Indstillinger for tegntype (Vindue > Type > Tegntyper > dobbeltklik på en tegntype)
kopieres som del af tegntypen.
Sådan tilføjer du en tegntype til panelet Tegntype:
Højreklik på en tegntype i et bibliotek, og klik på Tilføj til tegnformater
Sådan anvender du et tegnformat:
1. Vælg et tekstobjekt i det aktive Illustrator-dokument
2. Gør et af følgende i bibliotekspanelet:
Klik på en tegntype
Højreklik på en tegntype, og vælg Anvend tegntype
Bemærk! Hvis en tegntype ikke har en tilknyttet skrifttype på den lokale computer, vises der et advarselsikon nederst til højre i miniaturen for
tegntype.
Sådan sletter du en tegntype:
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Gør et af følgende i bibliotekspanelet:
Vælg en tegntype, og klik derefter på sletteikonet.
Højreklik på en tegntype, og vælg derefter Slet.
Sådan omdøber du en tegntype:
1. Gør et af følgende i bibliotekspanelet:
Dobbeltklik på navnet på en tegntype, eller
Højreklik på en tegntype, og vælg Omdøb
2. Indtast et nyt navn for tegntypen, og tryk på Enter.
Bemærk: Det er også muligt at anvende en tegntype i dokumentet (indstillingen Anvend i dokument), så kopien og teksttypen placeres i det
aktive dokument.

Arbejde med grafik
Du kan gemme objekter og aktiver fra dit dokument i Creative Cloud-biblioteket. De aktiver, du gemmer som et grafikelement i Creative Cloudbiblioteket, bibeholder deres vektorform. Når du genbruger et grafikelement fra Creative Cloud-biblioteket i et andet Illustrator-dokument, er det i
vektorform.

Sådan tilføjer du grafikelementer
Gør følgende, mens et aktivt Illustrator-dokument er åbent:
Træk og slip illustrationen i bibliotekspanelet, eller
Vælg illustrationen, og klik derefter på ikonet Tilføj grafik.
Sådan tilføjer du et Adobe Stock-billede

Forbedret

1. Indtast et nøgleord, der er relateret til et billede, du søger efter, i bibliotekspanelet.
2. I de resultater, der vælges, skal du vælge mellem ikonerne øverst til venstre af billeder. Du kan købe fotoet eller gemme en
forhåndsvisning af fotoet i dit aktuelle bibliotek.
Du finder yderligere oplysninger om at arbejde med Adobe Stock-billeder og dine biblioteker i Sådan bruger du Adobe Stock.
Sådan bruges et grafikelement
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Højreklik på et grafikelement i bibliotekspanelet, og vælg indstillingen Anvend i dokument.
Med et aktivt, åbent Illustrator-dokument skal du fra bibliotekspanelet trække og slippe et aktiv på tegnebrættet.
Sådan redigerer du et grafikelement:
1. Gør et af følgende i bibliotekspanelet:
Dobbeltklik på et grafikelement
Højreklik på et grafikelement, og vælg Rediger.
2. Rediger komponenten, når den åbnes i et Illustrator-dokumentvindue.
3. Gem dokumentet.
Grafikelementet opdateres i Creative Cloud-biblioteket, og miniaturen opdateres automatisk. Hvis aktivet blev oprettet i
Illustrator CC 2015 eller nyere version, er det et sammenkædet aktiv, og Adobe CreativeSync sikrer, at det opdateres på
tværs af alle de steder, hvor det bruges.
Sådan omdøber du et grafikelement
1. Gør et af følgende i bibliotekspanelet:
Dobbeltklik på navnet på et grafikelement, eller
Højreklik på et grafikelement, og vælg Omdøb
2. Indtast et nyt navn til billedet, og tryk på Enter.
Sådan sletter du et grafikelement:
I bibliotekspanelet højreklikker du på et grafikelement, hvorefter du vælger Slet.

Relaterede links:
Samarbejd med Creative Cloud Libraries og mapper
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Import af illustrationsfiler
Om sammenkædede og integrerede illustrationer
Placering (import) af filer
Integreret og sammenlænket illustration i panelet Lænker
Redigering af oprindelig illustration

Det er ikke nødvendigt at oprette illustrationer helt forfra i Adobe Illustrator. Du kan importere både
vektortegninger og bitmapbilleder fra filer oprettet i andre programmer. Illustrator genkender alle almindelige
grafikfilformater. Med tæt integration mellem Adobe-produkter og understøttelse af en lang række filformater
er det nemt at flytte illustrationer fra ét program til et andet ved at importere, eksportere eller kopiere og
indsætte.

Til toppen

Om sammenkædede og integrerede illustrationer
Når du placerer et grafikobjekt, ser du en skærmopløsningsversion af filen i layoutet, så du kan se og placere
det, men den faktiske grafikfil kan enten være sammenkædet eller integreret.

Sammenkædede illustrationer er forbundet med, men forbliver uafhængige af,
dokumentet, hvilket giver et mindre dokument. Du kan ændre sammenkædede
illustrationer med transformeringsværktøjer og effekter, men du kan ikke markere og
redigere de enkelte komponenter i illustrationerne. Du kan bruge den sammenkædede
grafik mange gange uden at øge dokumentets størrelse væsentligt. Du kan også
opdatere alle kæderne på en gang. Når du eksporterer eller udskriver, hentes den
oprindelige grafik, og der oprettes et endeligt output ud fra originalerne i fuld opløsning.
Integrerede illustrationer kopieres til dokumentet i fuld opløsning, hvilket medfører et
større dokument. Du kan altid opdatere dokumentet. Så længe illustrationerne er
integreret, er dokumentet uafhængigt af andre filer.

Brug panelet Kæder til at bestemme, om en illustration er sammenkædet eller integreret eller til at ændre
dens status fra den ene til den anden.
Hvis den integrerede illustration indeholder flere komponenter, kan du redigere dem særskilt. Hvis
illustrationen f.eks. indeholder vektordata, konverterer Illustrator den til kurver, som du derefter kan redigere
med værktøjerne og kommandoerne i Illustrator. Illustrator bevarer også objekthierarkiet (f.eks. grupper og
lag) i illustrationer integreret fra bestemte filformater.

Til toppen

Placering (import) af filer
Kommandoen Placer er den primære importmetode, fordi den giver det højeste niveau af understøttelse til
filformater, placeringsindstillinger og farver. Når du har placeret en fil, skal du bruge panelet Kæder til at
identificere, vælge, overvåge og opdatere den.
1. Åbn det Illustrator-dokument, som du vil placere illustrationen i.
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2. Vælg Filer > Placer, og vælg den fil, du vil placere.
3. Vælg Sammenkæd for at oprette en kæde til filen, eller fravælg Sammenkæd for at
integrere illustrationen i Illustrator-dokumentet.
4. Klik på Placer.
5. Benyt om nødvendigt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du placerer en PDF-fil med flere sider, kan du vælge, hvilken side der skal
placeres, og hvordan illustrationen skal beskæres.
Hvis du integrerer en Adobe® Photoshop®-fil, kan du vælge, hvordan lag skal
konverteres. Hvis filen indeholder lagsammensætninger, kan du også vælge, hvilken
version af billedet der skal importeres.

Se også
Indstillinger for Adobe PDF-placering
Indstillinger for Photoshop-import
Placering af flere filer

Til toppen

Integreret og sammenlænket illustration i panelet Lænker

Oversigt over panelet Kæder
Du bruger panelet Kæder til at se og håndtere alle sammenkædede eller integrerede illustrationer. Panelet
viser et lille miniaturebillede af illustrationen og bruger ikoner til at angive illustrationens status.

Panelet Kæder
A. Gennemsigtighedskombinationer B. Manglende illustration C. Integreret illustration D. Ændret illustration E.
Sammenkædet illustration

Indstillinger for filstatus for panelet Kæder

En sammenkædet fil kan vises i panelet Kæder på følgende måder:

Ajourført En ajourført fil vises kun med filens navn og (i Adobe® InDesign®) sideplacering i dokumentet.

Ændret En ændret fil er en fil, hvor filens version på disken er nyere end versionen i dokumentet. Det kan
f.eks. forekomme, når en person ændrer et Photoshop-grafikobjekt, som du allerede har placeret i Illustrator.

Mangler En manglende fil er en fil, hvor grafikken ikke længere findes på det sted, den blev importeret fra,
selvom den muligvis findes et andet sted. Dette kan forekomme, hvis den originale fil flyttes til en anden
mappe eller server, efter at den er blevet importeret til et dokument. Du kan ikke vide, om en manglende fil er
ajourført, før du finder originalen. Hvis du udskriver eller eksporterer et dokument, når dette ikon vises,
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udskrives eller eksporteres filen muligvis ikke med fuld opløsning.

Integreret Når en sammenkædet fils indhold integreres, blokeres der for styring af den pågældende kæde.

Arbejde med panelet Kæder

Vælg Vindue > Kæder for at åbne panelet. Alle sammenkædede og integrerede filer er
identificeret med navn.
Du kan vælge og få vist sammenkædet grafik ved at markere en kæde og derefter klikke
eller vælge Gå til kæde i panelmenuen Kæder. Visningen er
på knappen Gå til kæde
centreret omkring den markerede grafik.
Hvis du vil ændre størrelsen på miniaturer, skal du vælge Panelindstillinger i menuen i
panelet Kæder og vælge en indstilling til visning af miniaturer.
Hvis du vil sortere kæder i en anden rækkefølge, skal du vælge den ønskede
sorteringskommando i panelmenuen.
Hvis du vil skjule miniaturer, skal du vælge Panelindstillinger i menuen i panelet Kæder
og derefter vælge Ingen.
Hvis du vil have vist oplysninger om DCS-gennemsigtighed, skal du vælge
Panelindstillinger i menuen i panelet Kæder og vælge Vis DCSgennemsigtighedskombinationer.

Se og gemme metadata via panelet Kæder
Hvis en sammenkædet eller integreret fil indeholder metadata, kan du få vist metadataene ved hjælp af
panelet Kæder. Du kan ikke redigere eller erstatte metadata, der er knyttet til en sammenkædet fil. Du kan
dog gemme en kopi af metadataene i en skabelon og anvende den på andre filer.
1. Marker en fil på panelet Kæder, og vælg Sammenkæd filoplysninger i panelmenuen.
2. Hvis du vil gemme metadataene som en skabelon, skal du vælge Gem
metadataskabelon i pop op-menuen øverst i dialogboksen med metadataene.

Se filoplysninger om sammenkædede eller integrerede illustrationer
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Dobbeltklik på sammenkædningen på panelet Kæder. Du kan også markere
sammenkædningen og vælge Sammenkædningsoplysninger i panelmenuen.
Bemærk: Der er forskel på "Sammenkædningsoplysninger" og "Filoplysninger om
sammenkædningen" på panelet Links. "Filoplysninger" henviser til metadata.
Marker den sammenkædede illustration i illustrationsvinduet. Klik på filnavnet på
kontrolpanelet, og vælg Sammenkædningsoplysninger.
For at finde sammenkædede eller integrerede illustrationer i dokumentvinduet skal du markere en
sammenkædning og klikke på knappen Gå til sammenkædning. Du kan også vælge Gå til
sammenkædning i panelmenuen.

Opdatere ændrede sammenkædninger
For at opdatere bestemte sammenkædninger skal du markere en eller flere ændrede
sammenkædninger
på panelet Kæder og derefter klikke på knappen Opdater
eller vælge Opdater sammenkædning i menuen på panelet Kæder.
sammenkædning

413

For at opdatere bestemte sammenkædninger skal du markere den sammenkædede
illustration i illustrationsvinduet. Klik på filnavnet på kontrolpanelet, og vælg derefter
Opdater sammenkædning.
Bemærk: Som standard bliver du bedt om at opdatere en kæde, hvis kildefilen ændres. For at angive at du
vil opdatere sammenkædninger automatisk eller manuelt skal du vælge Rediger > Indstillinger > Filhåndtering
og Udklipsholder (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Arkivhåndtering og Udklipsholder (Mac OS) og
angive indstillingen for Opdater sammenkædninger.

Gendannelse af en enkelt, manglende sammenkædning eller erstatning af en
sammenkædning med en anden kildefil
Du kan gendanne eller erstatte en manglende sammenkædning - en der viser ikonet for manglende
sammenkædning
på panelet Kæder – eller en sammenkædet fil med en anden kildefil.
1. Marker den sammenkædede illustration på siden, eller marker et navn på en
sammenkædning på panelet Kæder.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på knappen Sammenkæd igen
igen i panelmenuen.

på panelet Links, eller vælg Sammenkæd

Klik på navnet på den sammenkædede fil på kontrolpanelet, og vælg derefter
Sammenkæd igen. (For at få adgang til denne indstilling skal du markere billedet i
illustrationen).
3. Gør et af følgende i dialogboksen, der vises:
Find og marker en erstatningsfil.
Skriv det første eller de første bogstaver i navnet på den ønskede erstatningsfil for at
finde filen.
4. Klik på Placer.
Bemærk: Hvis alle manglende sammenkædninger i et dokument er placeret i samme mappe, kan du straks
gendanne dem alle. Marker alle de manglende sammenkædninger på panelet Links, og gendan derefter en af
dem. Dialogboksen Placer forbliver åben, så du kan markere hver enkelt igen.

Angivelse af placeringsindstillinger for sammenkædede illustrationer
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Marker den sammenkædede illustration i illustrationsvinduet. Klik på filnavnet, og
vælg Placeringsindstillinger i kontrolpanelet.
Marker kæden i panelet Kæder, og vælg Placeringsindstillinger i panelmenuen.
2. Vælg en indstilling for Bevar.
Hvis du vælger en anden indstilling end Transformerer eller Grænser, kan du vælge et
punkt på ikonet Justering, hvorfra du vil justere illustrationen i forhold til
afgrænsningsrammen. Hvis du vil forhindre, at illustrationen overlapper
afgrænsningsrammen, skal du vælge Klip til afgrænsningsramme.

Integration af en sammenkædet fil
I stedet for at oprette en sammenkædning til en fil, du har placeret i et dokument, kan du integrere (eller
gemme) filen i dokumentet. Når du integrerer en fil, bryder du sammenkædningen med den oprindelige fil.
Uden sammenkædningen advarer panelet Kæder dig ikke, når den oprindelige fil er ændret, og du ikke kan
opdatere filen automatisk.
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Husk, at integration af en fil i stedet for sammenkædning med originalen øger dokuments filstørrelse.
1. Marker en fil på panelet Kæder, og vælg Integrer billede i panelmenuen.
2. Marker den sammenkædede illustration i illustrationsvinduet. Klik på knappen Integrer på
kontrolpanelet.

Filen forbliver i panelet Lænker og markeres med ikonet for integreret lænke

.

Ophævelse af integrationen af en integreret fil eller sammenkædning af den
igen
1. Marker en eller flere integrerede filer i panelet Kæder.
, eller vælg Sammenkæd igen i panelmenuen
2. Klik på knappen Sammenkæd igen
Kæder, find og marker den originale fil, og klik derefter på Placer.

Til toppen

Redigering af oprindelig illustration
Med kommandoen Rediger original kan du åbne det meste grafik i det program, du oprettede det i, så du kan
redigere det efter behov. Når du har gemt den oprindelige fil, opdateres det dokument, hvori du
sammenkædede den, med den nye version.
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Marker sammenkædningen på panelet Kæder, og klik på knappen Rediger original
. Du kan også vælge Rediger original i panelmenuen.
Marker den sammenkædede illustration på siden, og vælg Rediger > Rediger
original.
Marker den sammenkædede illustration på siden, og klik på knappen Rediger
original på kontrolpanelet.
2. Gem filen, når du har lavet ændringer i det oprindelige program.

Se også
Import af bitmapbilleder
Import af Adobe PDF-filer
Import af EPS-, DCS- og AutoCAD-filer
Import af illustrationer fra Photoshop
Lagring af illustrationer
Videoselvstudium - Design en postkort: Placer billeder
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Importere bitmapbilleder
Om bitmapbilleder
Retningslinjer for billedopløsning for endeligt output

Til toppen

Om bitmapbilleder

Bitmapbilleder - med den tekniske betegnelse rasterbilleder - bruger et rektangulært gitter af billedelementer (pixel) til at gengive billeder. Hver
enkelt pixel er knyttet til en bestemt placering og farveværdi. Når du arbejder med bitmapbilleder, redigerer du pixel, ikke objekter eller former.
Bitmapbilleder er det mest almindelige elektroniske medie til halvtonebilleder, f.eks. fotografier eller digitale malerier, fordi de kan gengive meget
fine nuancer mere effektivt.
Bitmapbilleder er afhængige af opløsningen, dvs. de indeholder et fast antal pixel. De kan derfor miste detaljer og se kantede ud, hvis de skaleres
til en høj forstørrelse på skærmen, eller hvis de udskrives ved en lavere opløsning, end de er oprettet til.

Eksempel på et bitmapbillede med forskellige forstørrelsesniveauer
Bitmapbilleder kræver sommetider store mængder lagringsplads og skal ofte komprimeres for at holde filstørrelsen nede, når de bruges i visse
Creative Suite-komponenter. Du skal f.eks. komprimere en billedfil i dens oprindelige program, inden du importerer den til et layout.
Bemærk! I Adobe Illustrator kan du oprette bitmapeffekter i en illustration ved hjælp af effekter og grafikformater.

Retningslinjer for billedopløsning for endeligt output

Til toppen

Bitmapbilleder indeholder et fast antal pixel, der normalt måles i ppi (pixel pr. tomme). Et billede med høj opløsning indeholder flere, og derfor
mindre, pixel end et billede med lav opløsning, der har samme udskriftsdimensioner. Et billede på 1 x 1 tomme med en opløsning på 72 ppi
indeholder f.eks. 5184 pixel i alt (72 pixel i bredden x 72 pixel i højden = 5184). Det samme billede på 1 x 1 tomme med en opløsning på 300 ppi
indeholder i alt 90.000 pixel.
Billedopløsningen for importerede bitmapbilleder bestemmes af kildefilen. Du kan angive en brugerdefineret opløsning for bitmapeffekter. Overvej
billedets endelige distributionsmedie, når du skal bestemme, hvilken billedopløsning der skal benyttes. Følgende retningslinjer kan hjælpe med at
afgøre, hvilke krav du har til billedopløsning:
Professionel trykning Professionel trykning kræver billeder med 150 til 300 ppi (eller mere), afhængigt af den anvendte tryk- (dpi) og
rasterfrekvens (lpi). Spørg altid din prepress-leverandør, før du tager beslutninger vedr. produktionen. Da professionel trykning kræver store
billeder med høj opløsning, der tager længere tid at vise, når du arbejder med dem, kan det være en god ide at bruge versioner med lav opløsning
til layout og derefter erstatte dem med versioner med høj opløsning, når de skal trykkes.
I Illustrator og InDesign kan du arbejde med versioner med lav opløsning ved hjælp af panelet Kæder. I InDesign kan du vælge enten Typisk
visning eller Hurtig visning i menuen Vis > Skærmydelse, mens du i Illustrator kan vælge Vis > Kontur. Hvis din prepress-leverandør understøtter
OPI (Open Prepress Interface), kan du muligvis få leveret billeder med lav opløsning.
Udskrivning fra skrivebordet Udskrivning fra skrivebordet kræver normalt billeder mellem 72 ppi (for fotos der er udskrevet på en 300 ppiprinter) og 150 ppi (for fotos der er udskrevet på enheder med op til 1000 ppi). Ved streggrafik (1-bit-billeder) skal du sørge for, at grafikkens
opløsning svarer til printerens opløsning.
Webudgivelse Da online-udgivelse generelt kræver billeder med pixeldimensioner, der passer til den ønskede skærm, er billederne normalt
mindre end 500 pixel brede og 400 pixel høje, så der er plads til kontrolelementer i browservinduet eller layoutelementer som f.eks. billedtekster.
Når du opretter et originalt billede med skærmopløsning – 96 ppi for Windows-baserede billeder og 72 ppi for Mac OS-baserede billeder – kan du
se billedet, som det kommer til at se ud i en typisk webbrowser. Ved online-udgivelser får du sandsynligvis kun brug for højere opløsninger, hvis
brugerne skal kunne zoome ind i et PDF-dokument, eller brugerne skal kunne udskrive dokumentet efter behov.
Flere hjælpeemner
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Import af Adobe PDF-filer
Import af en Adobe PDF-fil
Indstillinger for Adobe PDF-placering
Import af monotone, duotone og tritone billeder fra Adobe PDF-filer

Til toppen

Import af en Adobe PDF-fil
Adobe PDF (Portable Document Format) er et alsidigt filformat, der kan gengive både vektor- og bitmapdata.
Du kan overføre illustrationer fra PDF-filer til Illustrator med kommandoerne Åbn, Placer og Sæt ind samt
træk og slip-funktionen.

Brug kommandoen Placer med sammenkædningsindstillingen valgt for at importere en
PDF-fil (eller en side af PDF-filen, hvis det er et flersidet dokument) som et enkelt billede.
Du kan ændre det sammenkædede billede vha. transformeringsværktøjer, men du kan
ikke vælge og redigere dets individuelle komponenter.
Brug kommandoen Åbn eller kommandoen Placer med indstillingen Sammenkæd fravalgt
for at redigere indholdet af en PDF-fil. Illustrator genkender de individuelle komponenter i
PDF-illustrationen og giver dig mulighed for at redigere hver komponent som et
selvstændigt objekt.
Brug kommandoen Sæt ind eller træk og slip-funktionen, hvis du vil importere markerede
komponenter fra en PDF-fil, herunder vektorobjekter, bitmapbilleder og tekst.
Bemærk: Hvis du farvestyrer illustrationer i et dokument, er integrerede PDF-billeder en
del af dokumentet, og de er derfor farvestyrede, når de sendes til en udskriftsenhed.
Derimod er sammenkædede PDF-billeder ikke farvestyrede, selvom farvestyring er slået
til for resten af dokumentet.

Se også
Om sammenkædede og integrerede illustrationer

Til toppen

Indstillinger for Adobe PDF-placering
Når du placerer en Adobe PDF-fil, angiver du, hvilken side du vil importere. Du vælger også, hvordan
illustrationen skal beskæres, ved at vælge en indstilling for Beskær til:

Afgrænsningsområde Placerer PDF-sidens afgrænsningsramme eller det minimumsområde, som omgiver
objekterne på siden, inkl. sidemærker.

Illustration Placerer PDF-filen udelukkende i det område, der er defineret af et rektangel, forfatteren
oprettede som en illustration, der kan placeres (f.eks. multimedieklip).

Beskær Placerer kun PDF'en i det område, der vises eller udskrives af Adobe Acrobat.
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Renskær Angiver det sted, hvor den endelige side vil blive fysisk beskåret i produktionsprocessen, hvis der
findes skæremærker.

Satslinje Indsætter kun det område, der repræsenterer det sted, hvor alt sideindhold skal klippes, hvis der
findes et beskæringsområde. Disse oplysninger er nyttige, hvis siden trykkes i et produktionsmiljø. Bemærk,
at den udskrevne side kan indeholde sidemærker, der falder uden for beskæringsområdet.

Medie Indsætter det område, der repræsenterer det originale PDF-dokuments fysiske sidestørrelse (f.eks. et
A4-ark), inkl. sidemærker.

Se også
Placering (import) af filer

Til toppen

Import af monotone, duotone og tritone billeder fra Adobe PDF-filer
Når du importerer illustrationer fra en Adobe PDF-fil, er det muligt at introducere data, som du ikke kan
oprette i Illustrator. Det kaldes uoriginal grafik og omfatter monotone, duotone og tritone billeder. Du kan også
oprette uoriginal grafik i Illustrator ved at bruge kommandoen Samkopier gennemsigtighed for at bevare
staffagefarver.
Illustrators mulighed for at bevare uoriginal grafik er praktisk i mange situationer. Illustrator bevarer f.eks.
oplysninger om staffagefarver i sammenkædede PDF-filer ved output af farveseparationer.

Uoriginal grafik er som standard mærket <Grafik fra andet program> i panelerne Lag og Udseende. Du kan
markere, flytte, gemme og udføre grundlæggende transformeringer (f.eks. skalere, rotere eller skråtstille) på
grafik fra andre programmer. Men du kan ikke markere og redigere de enkelte komponenter. Derudover skal
du rasterisere grafik fra andre programmer, inden den redigeres med blødgøringsværktøjerne.
Hvis du vil konvertere uoriginal grafik til et Illustrator-objekt, skal du vælge Objekt > Rasteriser.

Se også
Import af EPS-, DCS- og AutoCAD-filer
Import af illustrationer fra Photoshop
Import af illustrationsfiler
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Importere EPS-, DCS- og AutoCAD-filer
Importere EPS-filer
Importere DCS-filer
Importere AutoCAD-filer

Til toppen

Importere EPS-filer

EPS (Encapsulated PostScript) er et populært filformat til at overføre vektorillustrationer mellem programmer. Du kan overføre illustrationer fra
EPS-filer til Illustrator med kommandoerne Åbn, Placer og Sæt ind samt træk og slip-funktionen.
Vær opmærksom på følgende, når du arbejder med EPS-illustrationer:
Når du åbner eller integrerer en EPS-fil, der blev oprettet i et andet program, konverterer Illustrator alle objekter til originale
Illustrator-objekter. Hvis filen imidlertid indeholder data, som Illustrator ikke kan genkende, kan der forekomme tab af data.
Medmindre du har brug for at redigere de enkelte objekter i en EPS-fil, er det derfor bedst at sammenkæde filen i stedet for at
åbne eller integrere den.
EPS-formatet understøtter ikke gennemsigtighed, og det er derfor ikke et godt valg til at placere gennemsigtig grafik fra andre
programmer i Illustrator. Brug i stedet PDF 1.4-formatet til dette formål.
Du kan modtage en fejlmeddelelse, når du udskriver eller gemmer illustrationer, der indeholder sammenkædede EPS-filer, hvis
disse er gemt i binært format (f.eks. i Photoshops EPS-standardformat). I dette tilfælde skal du gemme EPS-filerne igen i
ASCII-format, integrere de sammenkædede filer i Illustrator-illustrationen, udskrive til en binær udskriftsport i stedet for en
ASCII-udskriftsport eller gemme illustrationen i AI- eller PDF-format i stedet for i EPS-format.
Hvis du farvestyrer illustrationer i et dokument, er integrerede EPS-billeder en del af dokumentet og er derfor farvestyret, når
de sendes til en udskriftsenhed. Derimod er sammenkædede EPS-billeder ikke farvestyrede, selvom farvestyring er slået til for
resten af dokumentet.
Hvis du importerer en EPS-farve med samme navn som en farve i dokumentet, men med en anden definition, viser Illustrator
en advarsel. Vælg Brug farve fra sammenkædet fil for at erstatte farven i dokumentet med EPS-farven i den sammenkædede
fil. Alle objekter med denne farve i dokumentet opdateres i overensstemmelse hermed. Vælg Brug dokumentets farve for at
bevare farveprøven, som den er, og løse alle farvekonflikter ved hjælp af farverne i dokumentet. Visningen af EPS-farven kan
ikke ændres, så visningen kan være forkert, men den vil blive udskrevet på de korrekte plader. Hvis du vælger Anvend på alle,
løses alle farvekonflikter enten ved hjælp af definitionen i dokumentet eller den sammenkædede fil, alt efter hvad du vælger.
Du kan få vist en advarsel ved åbning af et Illustrator-dokument, der indeholder integrerede EPS-billeder. Hvis programmet
ikke kan finde det oprindelige EPS-billede, bliver du bedt om at udtrække EPS-billedet. Vælg Udtræk i dialogboksen. Billedet
udtrækkes til samme mappe som det aktuelle dokument. Selvom der ikke vises et eksempelbillede af den integrerede fil i
dokumentet, vil filen nu blive udskrevet korrekt.
Sammenkædede EPS-filer vises som standard som et eksempel i høj opløsning. Hvis en sammenkædet EPS-fil ikke er synlig i
dokumentvinduet, kan det skyldes, at filens eksempelvisning mangler. (Eksempelvisninger går sommetider tabt ved overførsel
af EPS-filer, der er gemt med PICT-eksempler, fra Mac OS til Windows). Hvis du vil gendanne eksemplet, skal du gemme
EPS-filen igen med et TIFF-eksempel. Hvis ydelsen påvirkes negativt, når du placerer EPS-filen, kan du reducere eksemplets
opløsning: Vælg Rediger > Indstillinger > Filhåndtering og Udklipsholder (Windows) eller Illustrator > Indstillinger >
Filhåndtering og Udklipsholder (Mac OS), og vælg Brug lav opløsnings-Proxy for sammenkædede EPS-filer.

Til toppen

Importere DCS-filer

DCS (Desktop Color Separation) er en version af EPS-standardformatet. Formatet DCS 1.0 understøtter kun CMYK-billeder, mens formatet DCS
2.0 understøtter CMYK-filer med flere kanaler samt flere specialtrykfarver. (Disse staffagetrykfarver vises som staffagefarver i Illustrator-panelet
Farveprøver). Illustrator genkender fritlægningskurver i DCS 1.0- og DCS 2.0-filer, der er oprettet i Photoshop. Du kan sammenkæde DCS-filer i
Illustrator, men du kan ikke integrere eller åbne dem.
Hvis du vil have vist DCS-gennemsigtighedskombinationer i panelet Kæder, skal du vælge Panelindstillinger i menuen i panelet Kæder og
vælge Vis DCS-gennemsigtighedskombinationer.

Til toppen

Importere AutoCAD-filer
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Bemærk! Illustrator kan ikke åbne AutoCAD-filer, der er gemt i senere version end AutoCAD 2007.
AutoCAD-filer omfatter både DXF- og DWG-formater. Du kan importere AutoCAD-filer fra version 2.5 til version 2007. Under importen kan du
angive skala, tilknytning af enheder (brugerdefineret enhed til fortolkning af alle længdedata i AutoCAD-filen), om stregtykkelse skal skaleres,
hvilket layout der skal importeres, og om illustrationen skal centreres.
Illustrator understøtter de fleste AutoCAD-data, herunder 3D-objekter, former og kurver, eksterne referencer, områdeobjekter, sløjfeobjekter
(knyttet til Bezier-objekter, der bevarer den oprindelige form), rasterobjekter og tekstobjekter. Når du importerer en AutoCAD-fil, der indeholder
eksterne referencer, læser Illustrator indholdet af referencen og placerer den de korrekte steder i Illustrator-filen. Hvis en ekstern reference ikke
bliver fundet, åbnes dialogboksen Manglende kæde, så du kan søge efter og hente filen.
Flere hjælpeemner
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Import af illustrationer fra Photoshop
Indstillinger for Photoshop-import
Flytning af en del af et billede fra Photoshop til Illustrator
Flytning af kurver fra Photoshop til Illustrator

Du kan overføre illustrationer fra Photoshop-filer (PSD) til Illustrator med kommandoerne Åbn, Placer og Sæt
ind samt træk og slip-funktionen.
Illustrator understøtter de fleste Photoshop-data, herunder lagsammensætninger, lag, redigerbar tekst og
kurver. Det betyder, at du kan overføre filer mellem Photoshop og Illustrator uden at miste muligheden for at
redigere illustrationen. Af hensyn til nem overførsel af filer mellem de to programmer importeres justeringslag
(men de er utilgængelige), der har synlighed deaktiveret, til Illustrator og gendannes ved eksport tilbage til
Photoshop.
Staffagefarver (op til 31 staffagekanaler pr. fil) importeres som et enkelt N-kanal-rasterbillede, som placeres
over procesfarvebilledet. Staffagefarverne føjes til farveprøvepanelet som brugerdefinerede farver med
samme navn som i Photoshop. Importerede staffagefarver separeres korrekt.
PSD-duotonefiler importeres som flade rasterbilleder med et farverum med 256 indekserede farver og et Nkanal-farverum, der indeholder alle duotonetrykfarverne. Eftersom Illustrator bruger en N-kanal, vises
blandingstilstandenes samspil indstillet i Photoshop muligvis anderledes i Illustrator. Trykfarver fra gamle
farvebiblioteker er indstillet til grå.
Hvis Illustrator er nødt til at konvertere Photoshop-data, vises en advarselsmeddelelse. Når du importerer en
16-bit Photoshop-fil, advarer Illustrator dig f.eks. om, at billedet importeres som et 8-bit, fladt sammensat
dokument.

Til toppen

Indstillinger for Photoshop-import
Når du åbner eller placerer en Photoshop-fil, der indeholder flere lag, kan du angive følgende indstillinger:

Lagsammensætning Hvis Photoshop-filen indeholder lagsammensætninger, angives hvilken version af
billedet, der skal importeres. Vælg Vis visning for at få vist et eksempel på den valgte lagsammensætning. I
tekstboksen Kommentarer vises kommentarer fra Photoshop-filen.

Ved opdatering af lænke Angiver, hvordan indstillinger for lagsynlighed håndteres ved opdatering af en
sammenkædet Photoshop-fil, der indeholder lagsammensætninger.

Bevar tilsidesættelser af lagsynlighed Opdaterer det sammenkædede billede på baggrund af
tilstanden af lagsynlighed i lagsammensætningen, da du oprindeligt placerede filen.

Brug lagsynligheden i Photoshop Opdaterer det sammenkædede billede på baggrund af den
aktuelle tilstand af lagsynlighed i Photoshop-filen.

Konverter Photoshop-lag til objekter, og gør tekst redigerbar, hvor det er muligt Bevarer så meget
lagstruktur og redigerbarhed af tekst som muligt, uden at det går ud over udseendet. Men hvis filen
indeholder funktioner, som ikke understøttes i Illustrator, bevares illustrationens udseende ved at flette og
lægge raster i lagene. F.eks.:
Lagsæt, der bruger blandingstilstanden Opløs, og alle lag i udsnitsmasker, flettes til et
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enkelt lag.
Justeringslag og lag, der bruger udskæringsindstillingen, flettes med de underliggende
lag, ligesom lag, der indeholder gennemsigtige pixel og bruger blandingstilstandene
Farveudtværing, Farvebrænding, Forskel, Lineær brænding, Lineær gør lysere, Livligt lys,
Lineært lys eller Punktlys.
Lag, som bruger lageffekter, kan flettes, men hvordan laget flettes, afhænger af dets
blandingstilstand, forekomsten af gennemsigtige pixel og dets blandingsindstillinger.
Skjulte lag, der kræver fletning, kasseres.
Bemærk: Indstillingen Konverter Photoshop-lag til objekter, og gør tekst redigerbar, hvor det er muligt er ikke
tilgængelig, når du sammenkæder med en Photoshop-fil.

Udjævn Photoshop-lag til et enkelt billede, og bevar tekstudseende Importerer filen som et enkelt
bitmapbillede. Den konverterede fil bevarer ingen enkelte objekter, undtagen dokumentets fritlægningskurve
(hvis en sådan findes). Opacitet bevares som en del af hovedbilledet, men kan ikke redigeres.

Importer skjulte lag Importerer alle lag fra Photoshop-filen, også skjulte lag. Denne indstilling er ikke
tilgængelig, når der sammenkædes til en Photoshop-fil.

Importer udsnit Bevarer alle udsnit, der er med i Photoshop-filen. Denne indstilling er kun tilgængelig, når
der åbnes eller integreres en fil, der indeholder udsnit.
Til toppen

Flytning af en del af et billede fra Photoshop til Illustrator
1. Marker i Photoshop de pixel, du vil flytte. Yderligere oplysninger finder du i Photoshop
Hjælp.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Kopier markeringen i Photoshop, og indsæt den i Illustrator. Hvis en lagmaske er
aktiv, når du vælger kommandoen Kopier, kopierer Photoshop masken og ikke
hovedlaget.
Vælg flytteværktøjet i Photoshop, og træk markeringen til Illustrator. Illustrator
udfylder gennemsigtige pixel med hvid.

Til toppen

Flytning af kurver fra Photoshop til Illustrator
1. Brug værktøjet til markering af kurvekomponenter eller værktøjet Direkte markering i
Photoshop til at markere de kurver, der skal flyttes.
Du kan markere en kurve eller et kurvesegment, der vises i panelet Kurver, herunder
formvektormasker, arbejdskurver og gemte kurver. Yderligere oplysninger om at markere
kurver finder du i Photoshop Hjælp.
2. Kopier og indsæt eller træk kurven til Illustrator.
3. Vælg i dialogboksen Indstillinger for Sæt ind, om kurven skal indsættes som en
sammensat form eller en sammensat kurve. Det er hurtigere at indsætte som en
sammensat kurve, men nogen redigerbarhed kan gå tabt.
Hvis du vil importere alle kurver (men ingen pixel) fra et Photoshop-dokument, skal du
vælge Filer > Eksporter > Kurver til Illustrator (i Photoshop). Åbn derefter filen i
Illustrator.

Se også
Import af bitmapbilleder
Import af Adobe PDF-filer
Import af EPS-, DCS- og AutoCAD-filer
Import af illustrationsfiler
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Lagring af illustrationer
Gemme i Illustrator-format
Gem i EPS-format
Gem i SVG-format
Gem illustrationer til Microsoft Office
Omdannelse af vektorgrafik til bitmapbilleder

Når du gemmer eller eksporterer illustrationer, skriver Illustrator illustrationsdataene til en fil. Dataenes
struktur afhænger af det valgte filformat.
Der er fem grundlæggende filformater – AI, PDF, EPS, FXG og SVG – som du kan gemme illustrationer i.
Disse formater kaldes lokale formater, fordi de kan bevare alle Illustrator-data, herunder flere tegnebrætter.
(Ved PDF- og SVG-formater skal du markere indstillingen Bevar redigeringsmuligheder i Illustrator for at
bevare alle Illustrator-data). EPS og FXG kan gemme enkelte tegnebrætter som separate filer. SVG gemmer
kun det aktive tegnebræt, men indholdet i alle tegnebrætter vises.
Du kan også eksportere illustrationer i forskellige filformater til brug uden for Illustrator. Disse formater kaldes
eksterne formater, fordi Illustrator ikke vil kunne åbne alle data, hvis du åbner filen igen i Illustrator. Derfor
anbefales det, at du gemmer illustrationer i AI-formatet, indtil du er færdig med at oprette dem, og derefter
eksporterer dem til det ønskede format.
Bemærk: Du kan modtage en fejlmeddelelse, når du gemmer illustrationer, der indeholder sammenkædede
EPS-filer, hvis disse er gemt i binært format (f.eks. i Photoshops EPS-standardformat). I dette tilfælde skal du
gemme EPS-filerne igen i ASCII-format, integrere de sammenkædede filer i Illustrator-illustrationen eller
gemme illustrationen i AI- eller PDF-format i stedet for i EPS-format.

Du kan se en video om lagring på internettet under Gem illustrationer på internettet.

Til toppen

Gemme i Illustrator-format
Hvis dokumentet indeholder mere end ét tegnebræt, og du vil gemme i en tidligere version af Illustrator, kan
du vælge at gemme hvert tegnebræt som en separat fil eller samle indholdet fra alle tegnebrætter i én fil.
1. Vælg Filer > Gem som eller Filer > Gem en kopi.
2. Skriv et filnavn, og vælg en placering til filen.
3. Vælg Illustrator (*.AI) som filformat, og klik på Gem.
4. Angiv de ønskede indstillinger i dialogboksen Illustrator-indstillinger, og klik på OK:

Version Angiver den version af Illustrator, som din fil skal være kompatibel med. Ældre
formater understøtter ikke alle funktioner i den aktuelle version af Illustrator. Når du
vælger en anden version end den aktuelle version, vil nogle indstillinger for lagring derfor
ikke være tilgængelige, og nogle datatyper ændres. Sørg for at læse advarslerne i
bunden af dialogboksen, så du er klar over, hvordan dataene ændres.

Erstat integrerede skrifttyper, når procentdelen af brugte tegn er mindre end
Angiver, hvornår hele skrifttypen skal integreres (i modsætning til blot tegnene anvendt i
dokumentet), alt efter hvor mange af skrifttypens tegn der anvendes i dokumentet. Hvis
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en skrifttype f.eks. indeholder 1.000 tegn, men dokumentet kun bruger 10 af disse tegn,
kan du beslutte, at det ikke er værd at integrere skrifttypen på grund af den ekstra
filstørrelse.

Opret PDF-kompatibel fil (Windows) eller Opret PDF-kompatibelt arkiv (Mac OS)
Gemmer en PDF-repræsentation af dokumentet i Illustrator-filen. Vælg denne indstilling,
hvis Illustrator-filen skal være kompatibel med andre Adobe-programmer.

Medtag sammenkædede filer (Windows) eller Medtag sammenkædede arkiver
(Mac OS)
Integrerer filer, der er kædet sammen med illustrationen.

Integrer ICC-profiler Opretter et farvestyret dokument.

Brug komprimering Komprimerer PDF-data i Illustrator-filen. Brug af komprimering
øger den tid, der kræves for at gemme dokumentet. Derfor bør du fravælge denne
indstilling, hvis det tager lang tid at gemme (8 til 15 minutter).

Gem hvert tegnebræt som en separat fil Gemmer hvert tegnebræt som en separat fil.
En separat masterfil, som indeholder alle tegnebrætterne, oprettes også. Hele det
indhold, som rører et tegnebræt, medtages i filen for det pågældende tegnebræt. Hvis
det er nødvendigt at flytte illustrationer, så de passer på et enkelt tegnebræt, underrettes
du med en advarsel. Hvis du ikke vælger denne indstilling, samles tegnebrætterne i et
enkelt dokument og konverteres til objekthjælpelinjer og (i Illustrator CS3)
beskæringsområder. Det tegnebræt, der bruges til den gemte fil, er baseret på størrelsen
af standarddokumentets startprofil.

Indstillinger for gennemsigtighed Bestemmer, hvad der sker med gennemsigtige
objekter, når du vælger en version af et Illustrator-format, der er tidligere end 9.0. Vælg
Bevar kurver for at kassere gennemsigtighedseffekter og nulstille gennemsigtige
illustrationer til 100 % opacitet og normal blandingstilstand. Vælg Bevar udseende og
overprint for at bevare overprint, der ikke fungerer sammen med gennemsigtige objekter.
Overprint, der fungerer med gennemsigtige objekter, udjævnes.
Bemærk: Hvis illustrationen indeholder komplekse, overlappende områder, og du har
brug for et output i høj opløsning, skal du klikke på Annuller og angive
rasteriseringsindstillinger, inden du fortsætter.

Se også
Rasteriseringsindstillinger

Til toppen

Gem i EPS-format
Næsten alle programmer til sidelayout, tekstbehandling og grafik accepterer importerede eller placerede
EPS-filer (Encapsulated PostScript). EPS-formatet bevarer mange af de grafikelementer, du kan oprette med
Adobe Illustrator, hvilket betyder, at EPS-filer kan åbnes igen og redigeres som Illustrator-filer. Da EPS-filer
er baseret på PostScript-sprog, kan de indeholde både vektor- og bitmapgrafik. Hvis dine illustrationer
indeholder flere tegnebrætter, bevares disse tegnebrætter, når du gemmer i EPS-format.
1. Hvis illustrationen indeholder gennemsigtighed (herunder overprint), og du har brug for et
output i høj opløsning, skal du vælge Vindue > Eksempel på samkopiering for at få vist
virkningen af samkopiering.
2. Vælg Filer > Gem som eller Filer > Gem en kopi.
3. Skriv et filnavn, og vælg en placering til filen.
4. Vælg Illustrator EPS (*.EPS) som filformat, og klik på Gem.
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5. Hvis du vil oprette separate filer til hvert tegnebræt, skal du klikke på Brug tegnebrætter
og vælge Alle eller angive et område. Separate filer gemmes med en EPS-masterfil, der
indeholder alle tegnebrætter. Hvis du fravælger denne indstilling, oprettes en enkelt EPSfil, hvor alle tegnebrætter bevares.
6. Angiv de ønskede indstillinger i dialogboksen EPS-indstillinger, og klik på OK.

Version Angiver den version af Illustrator, som din fil skal være kompatibel med. Ældre
formater understøtter ikke alle funktioner i den aktuelle version af Illustrator. Når du
vælger en anden version end den aktuelle version, vil nogle indstillinger for lagring derfor
ikke være tilgængelige, og nogle datatyper ændres. Sørg for at læse advarslerne i
bunden af dialogboksen, så du er klar over, hvordan dataene ændres.

Format Angiver karakteristika for det skærmversionsbillede, der arkiveres i filen.
Eksempelbilledet vises i programmer, der ikke direkte kan vise EPS-grafik. Hvis du ikke
vil oprette et eksempelbillede, skal du vælge Ingen i formatmenuen. Ellers skal du vælge
et sort-hvidt format eller farveformat.
Hvis du vælger formatet TIFF (8-bit farve), skal du vælge en baggrundsindstilling for
eksempelbilledet:

Gennemsigtig Giver en gennemsigtig baggrund.

Ugennemsigtig Giver en udfyldt baggrund. (Vælg Ugennemsigtig, hvis EPSdokumentet skal bruges i et Microsoft Office-program.)

Indstillinger for gennemsigtighed Bestemmer, hvad der sker med gennemsigtige
objekter og overprint. De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af den
formatversion, du vælger øverst i dialogboksen.
Hvis du vælger et CS-format, skal du angive, hvordan overlappende farver, der er
indstillet til overprint, skal gemmes, og du skal vælge en forudindstilling (eller et sæt
indstillinger) til udjævning af gennemsigtighed. Klik på Brugerdefineret for at tilpasse
indstillinger for samkopiering.
Hvis du vælger et format før 8.0, skal du vælge Bevar kurver for at kassere
gennemsigtighedseffekter og nulstille gennemsigtige illustrationer til 100 procent
ugennemsigtighed og normal blandingstilstand. Vælg Bevar udseende og overprint for at
bevare overprint, der ikke fungerer sammen med gennemsigtige objekter. Overprint, der
fungerer med gennemsigtige objekter, udjævnes.

Integrer skrifttyper (for andre programmer) Integrerer alle skrifttyper, der indeholder
de korrekte tilladelser fra leverandøren af skrifttyperne. Ved at integrere skrifttyper sikrer
du, at den oprindelige skrifttype vises og udskrives, hvis filen placeres i et andet program
som f.eks. Adobe InDesign. Men hvis filen åbnes i Illustrator på en computer, hvor
skrifttypen ikke er installeret, erstattes skrifttypen. Dette gøres for at forhindre ulovlig brug
af den integrerede skrifttype.
Bemærk: Når indstillingen Integrer skrifttyper vælges, øges størrelsen af den gemte fil.

Medtag sammenkædede filer (Windows) eller Medtag sammenkædede arkiver
(Mac OS)
Integrerer filer, der er kædet sammen med illustrationen.

Medtag miniaturebillede af dokument Opretter et miniaturebillede af illustrationen.
Miniaturebilledet vises i dialogboksen Åbn og Placer.

Medtag CMYK PostScript i RGB-filer Gør det muligt at udskrive RGBfarvedokumenter fra programmer, som ikke understøtter RGB-output. Når EPS-filen
åbnes igen i Illustrator, er RGB-farverne bevaret.
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Kompatibel udskrift af forløb og forløbsmaske Gør det muligt at udskrive forløb og
forløbsmasker på ældre printere og PostScript-enheder ved at konvertere forløbsobjekter
til JPEG-format. Når denne indstilling vælges, kan det gøre udskrivningen langsommere
på printere, der ikke har problemer med forløb.

Adobe PostScript® Bestemmer, hvilket Postscript-niveau der bruges til at gemme
illustrationen. PostScript Language Level 2 gengiver vektorgrafik og bitmapbilleder i
farver og gråtoner samt understøtter RGB-, CMYK- og CIE-baserede farvemodeller til
både vektor- og bitmapgrafik. PostScript Language Level 3 indeholder yderligere
funktionalitet i forhold til Language Level 2, herunder mulighed for at udskrive
maskeobjekter, når der udskrives til en PostScript® 3™-printer. Da udskrivning på
PostScript Language Level 2-enheder konverterer forløbsmaskeobjekter til
bitmapbilleder, er det en fordel at udskrive illustrationer, der indeholder
forløbsmaskeobjekter, på en PostScript 3-printer.

Se også
Udskrivning og lagring af gennemsigtige illustrationer
Om overprint

Til toppen

Gem i SVG-format
SVG er et vektorformat, der producerer interaktiv webgrafik i høj kvalitet. Der er to versioner af SVG-formatet:
SVG og komprimeret SVG (SVGZ). SVGZ kan reducere filstørrelser med 50 % til 80 %. Men du kan ikke
redigere SVGZ-filer med et tekstredigeringsprogram.
Når du gemmer illustrationer i et SVG-format, rasteriseres maskeobjekter. Derudover konverteres billeder
uden alfakanal til JPEG-formatet. Billeder med en alfakanal konverteres til PNG-formatet. Hvis dokumentet
indeholder flere tegnebrætter, og du gemmer i SVG, bevares det aktive tegnebræt. Du kan ikke gemme
enkelte tegnebrætter som separate SVG-filer.
1. Hvis illustrationen indeholder SVG-effekter, skal du markere hvert element, som en SVGeffekt er anvendt på, og flytte effekten til bunden af panelet Udseende (lige over
elementet Opacitet). Hvis der følger andre effekter efter en SVG-effekt, består SVGoutputtet af et rasterobjekt. Hvis illustrationen desuden indeholder flere tegnebrætter,
skal du markere det tegnebræt, du vil eksportere.
2. Vælg Filer > Gem som eller Filer > Gem en kopi.
3. Skriv et filnavn, og vælg en placering til filen.
4. Vælg SVG (*.SVG) eller SVG-komprimeret (*.SVGZ) som filformatet, og klik på Gem.
5. Angiv de ønskede indstillinger i dialogboksen SVG-indstillinger, og klik på OK:

SVG-profiler Angiver definitionen på SVG XML-dokumenttypen for den eksporterede fil.

SVG 1.0 og SVG 1.1 Egnet til SVG-filer, som skal vises på en
desktopcomputer. SVG 1.1 er den fulde version af SVG-specifikationen, som
SVG Tiny 1.1, SVG Tiny 1.1 Plus og SVG Basic 1.1 er erstatningsskrifttyper af.

SVG Basic 1.1 Egner sig til SVG-filer, som skal vises på enheder med
mellemstor ydeevne, f.eks. håndholdte enheder. Husk på, at ikke alle håndholdte
enheder understøtter profilen SVG Basic. Derfor er der ingen garanti for, at SVGfilen kan ses på alle håndholdte enheder, når du vælger denne indstilling. SVG
Basic understøtter ikke udsnit, som ikke er rektangulære, og visse SVGfiltereffekter.

SVG Tiny 1.1 og SVG Tiny 1.1+ Er velegnet til SVG-filer, som skal vises på
små enheder, f.eks. mobiltelefoner. Husk på, at ikke alle mobiltelefoner
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understøtter SVG Tiny- og SVG Tiny Plus-profiler. Derfor er der ingen garanti for,
at SVG-filen kan ses på alle små enheder, når du vælger en af disse indstillinger.

SVG Tiny 1.2 Egner sig til SVG-filer, der skal vises på en række forskellige
enheder fra PDA'er og mobiltelefoner til bærbare og stationære computere.
SVG Tiny understøtter ikke farveforløb, gennemsigtighed, udsnit, masker,
symboler, mønstre, understreget tekst, gennemstreget tekst, lodret tekst eller
SVG-filtereffekter. SVG Tiny Plus kan vise farveforløb og gennemsigtighed, men
understøtter ikke udsnit, masker, symboler eller SVG-filtereffekter.
Tip: Yderligere oplysninger om SVG-profiler finder du i SVG-specifikationen på
hjemmesiden for W3C (World Wide Web Consortium) (www.w3.org).

Skrifttype Angiver, hvordan skrifttyper eksporteres:

Adobe CEF Bruger skrifttypeoplysninger til at forbedre gengivelsen af små
skrifttyper. Denne skrifttype understøttes af Adobe SVG Viewer, men
understøttes ikke af alle SVG-fremvisere.

SVG Bruger ikke skrifttypeoplysninger. Denne skrifttype understøttes af alle
SVG-fremvisere.

Konverter til kontur Konverterer tekst til vektorkurver. Brug denne indstilling til
at bevare teksts visuelle udseende i alle SVG-fremvisere.

Skrifttypeerstatning Kontrollerer, hvilke glyffer (tegn i en bestemt skrifttype) der
integreres i den eksporterede SVG-fil. Vælg Ingen i menuen til skrifttypeerstatning, hvis
du kan stole på, at de nødvendige skrifttyper er installeret på slutbrugerens system. Vælg
Kun glyffer bruges for kun at medtage glyffer til tekst, der findes i den aktuelle illustration.
De andre værdier (Standardengelsk, Standardengelsk og glyffer brugt, Standardlatin,
Standardlatin og glyffer brugt, Alle glyffer) er nyttige, hvis tekstindholdet i SVG-filen er
dynamisk, f.eks. som servergenereret tekst eller brugerinteraktiv tekst).

Billedplacering Bestemmer, om rasterbilleder integreres direkte i filen eller
sammenkædes med de eksporterede JPEG- eller PNG-billeder fra den oprindelige
Illustrator-fil. Når billederne integreres, øges filstørrelsen, men samtidig giver indstillingen
sikkerhed for, at rasteriserede billeder altid er tilgængelige.

Bevar redigeringsmuligheder i Illustrator Bevarer Illustrator-specifikke data ved at
integrere en AI-fil i SVG-filen (resulterer i en større fil). Vælg denne indstilling, hvis du vil
genåbne og redigere SVG-filen i Illustrator. Bemærk, hvis du foretager manuelle
ændringer af SVG-dataene, afspejles ændringerne ikke, når du genåbner filen. Det
skyldes, at Illustrator læser AI-delen af filen, ikke SVG-delen.

CSS-egenskaber Bestemmer, hvordan typografiattributter gemmes i SVG-koden.
Standardmetoden, Præsentationsattributter, anvender egenskaber på det højeste punkt i
hierarkiet, hvilket giver størst fleksibilitet for bestemte redigeringer og transformationer.
Metoden Typografiattributter opretter de mest læselige filer, men kan øge filstørrelsen.
Vælg denne metode, hvis SVG-koden skal bruges i transformeringer, eksempelvis
transformeringer, der anvender typografiark til sprogkonvertering, der kan udvides
(XSLT). Metoden Typografiattributter <enhedsreferencer> giver hurtigere gengivelsestid
og mindre SVG-filstørrelse. Metoden Formatelementer bruges ved deling af filer med
HTML-dokumenter. Når du vælger Typografielementer, kan du ændre SVG-filen for at
flytte et typografielement til en ekstern fil med typografiark, som HTML-filen også
henviser til. Indstillingen Typografielementer medfører dog også lavere
gengivelseshastighed.

Antal decimaler Angiver nøjagtigheden af vektordata i SVG-filen. Du kan angive en
værdi på mellem 1 og 7 decimalpladser. En højere værdi øger filstørrelsen og giver en
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bedre billedkvalitet.

Kodning Bestemmer, hvordan tegn kodes i SVG-filen. UTF-kodning (Unicode
Transformation Format) understøttes af alle XML-processorer. (UTF-8 er et 8-bit format,
UTF-16 er et 16-bit format). ISO 8859-1 og UTF-16-kodning bevarer ikke filmetadata.

Optimer til Adobe SVG Viewer Bevarer det højeste niveau af Illustrator-data og giver
samtidig mulighed for, at SVG-filen kan redigeres manuelt. Vælg denne indstilling for at
få hurtigere gengivelse af funktioner som f.eks. SVG-filtereffekter.

Medtag Adobe Graphics Server-data Medtager alle oplysninger, der er nødvendige til
variabelerstatning i SVG-fil.

Medtag udsnitsdata Medtager udsnitsplaceringer og optimeringsindstillinger.

Medtag XMP Medtager XMP-metadata i SVG-filen. Vælg Filer > Filoplysninger, eller
brug Bridge Browser til at angive metadata.

Udskriv færre <tspan>-elementer Giver Illustrator mulighed for at ignorere indstillinger
for automatisk knibning under eksport, og det resulterer i en fil med færre <tspan>
elementer. Vælg denne indstilling for at oprette en SVG-fil, der er mere redigerbar og
kompakt. Fravælg denne indstilling, hvis bevarelse af udseendet af automatisk knebet
tekst er vigtig.

Brug <textPath>-element for Tekst på kurve Eksporterer tekst på en kurve som et
<textPath>-element. Bemærk dog, at teksten kan se anderledes ud i SVG-fremviseren,
end den gør i Illustrator, da denne eksporttilstand ikke altid vil kunne bevare visuel
lighed. Især overløbstekst vil være synlig i SVG-fremviseren.

Vis SVG-kode Viser koden for SVG-filen i et browservindue.

Webvisning Viser SVG-filen i et browservindue.

Device Central Åbner filen i Device Central til eksempelvisning på en bestemt
mobiltelefon eller enhed.

Se også
Om SVG
Brug af Adobe Device Central sammen med Illustrator
Datastyret grafik via skabeloner og variabler

Til toppen

Gem illustrationer til Microsoft Office
Kommandoen Gem til Microsoft Office (Windows) eller Arkiver til Microsoft Office (Mac OS) giver dig
mulighed for at oprette en PNG-fil, som kan bruges i Microsoft Office-programmer.
1. Vælg Filer > Gem til Microsoft Office.
2. I dialogboksen Gem til Microsoft Office (Windows) eller Arkiver til Microsoft Office (Mac
OS) skal du vælge en placering til filen, indtaste et filnavn og klikke på Gem (Windows)
eller Arkiver (Mac OS).
Hvis du vil tilpasse PNG-indstillinger, f.eks. til opløsning, gennemsigtighed og
baggrundsfarve, skal du bruge kommandoen Eksporter i stedet for kommandoen Gem
til Microsoft Office. Du kan også gemme illustrationen i PNG-format med
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kommandoen Gem til web og enheder.

Til toppen

Omdannelse af vektorgrafik til bitmapbilleder

Om rasterisering
Rasterisering er den proces, hvorved vektorgrafik ændres til et bitmapbillede. Under rasteriseringen
konverterer Illustrator grafikkens kurver til pixel. De rasteriseringsindstillinger, du angiver, bestemmer
størrelsen og andre egenskaber for pixlene i det endelige billede.
Du kan rasterisere individuelle vektorobjekter med kommandoen Obejkt > Rasteriser eller effekten Rasteriser.
Du kan også rasterisere et helt dokument ved at eksportere det til et bitmapformat som f.eks. JPEG, GIF eller
TIFF.

Se også
Om rastereffekter
Rasteriseringsindstillinger

Rasterisering af et vektorobjekt
1. Marker ét eller flere objekter.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Objekt > Rasteriser for at rasterisere objekterne permanent.
Vælg Effekt > Rasteriser for at skabe udseendet af rasterisering uden at ændre
objekternes underliggende struktur.
3. Angiv rasteriseringsindstillingerne, og klik på OK.

Se også
Videoselvstudium - Lagring af en fil til output
Videoselvstudium - Gem illustrationer til internettet
Eksport af illustrationer

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
Juridiske meddelelser | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online

431

Eksport af illustrationer
Eksport af illustrationer
Filformater til eksport af illustrationer
AutoCAD-eksportindstillinger
Flash-eksportindstillinger
JPEG-eksportindstillinger
Photoshop-eksportindstillinger
PNG-eksportindstillinger
Indstillinger for TIFF-eksport

Til toppen

Eksport af illustrationer
1. Vælg Filer > Eksporter.
2. Vælg filens placering, og skriv et filnavn.
3. Vælg et format i pop op-menuen Filtype (Windows) eller Format (Mac OS).
4. Klik på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS).

Se en video om at eksportere indhold fra Illustrator under Lagring af en fil til output.

Se også
Om lagring af illustrationer

Til toppen

Filformater til eksport af illustrationer
Bemærk: Du kan kun eksportere flere tegnebrætter til følgende formater: SWF, JPEG, PSD, PNG og TIFF.

AutoCAD-tegning og AutoCAD Interchange-fil (DWG og DXF) AutoCAD-tegning er standardfilformatet til
lagring af vektorgrafik, der er oprettet i AutoCAD. AutoCAD Interchange-fil er et format til udveksling af
tegninger til eksport af AutoCAD-tegninger til eller import af tegninger fra andre programmer. Yderligere
oplysninger finder du under AutoCAD-eksportindstillinger.
Bemærk: Hvide streger eller fyld i illustrationer eksporteres som standard til AutoCAD-formaterne som sorte
streger eller fyld, og sorte streger eller fyld i Illustrator eksporteres til AutoCAD-formatet som hvide.

BMP Et standardbilledformat i Windows. Du kan angive indstillinger for farvemodel, opløsning og
kantudjævning for at rasterisere illustrationen, samt et format (Windows eller OS/2) og en bitdybde for at
bestemme det samlede antal farver (eller gråtoner), som billedet kan indeholde. For 4-bit og 8-bit billeder i
Windows-format kan du også angive RLE-komprimering.

EMF-format (Enhanced Metafile) Meget anvendt af Windows-programmer som udvekslingsformat til eksport
af vektorgrafikdata. Illustrator kan rasterisere nogle vektordata, når der eksporteres illustrationer til EMFformatet.
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JPEG (Joint Photographic Experts Group) Bruges typisk til at gemme fotografier. JPEG-formatet bevarer
alle farveoplysninger i et RGB-billede, men filstørrelsen reduceres ved, at nogle data slettes. JPEG er et
standardformat til visning af billeder på internettet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se
Indstillinger for JPEG-eksport. Du kan også gemme et billede som en JPEG-fil med kommandoen Gem til
web og enheder.
Bemærk: Artefakter såsom bølgelignende mønstre eller kompakte områder med striber tilføjes i filen, hver
gang du gemmer den som en JPEG-fil. Du bør altid gemme JPEG-filer fra det originale billede og ikke fra et
tidligere gemt JPEG-billede.

Macintosh PICT Bruges med grafik- og sidelayoutprogrammer til Mac OS til at overføre billeder mellem
programmer. PICT er især effektivt til at komprimere billeder, der indeholder store områder med rene farver.

Flash (SWF) Et vektorbaseret grafikformat til interaktiv, animeret webgrafik. Du kan eksportere illustrationer
til Flash-formatet (SWF) til brug i webdesign og få vist illustrationen i en hvilken som helst browser, der har
ekstramodulet Flash Player. Yderligere oplysninger finder du i Flash-eksportindstillinger. Du kan også gemme
et billede som en SWF-fil med kommandoen Gem til web og enheder, og du kan eksportere tekst som
dynamisk Flash-tekst eller Flash-inputtekst (se Kodetekst til eksport til Flash). Ud over at eksportere
illustrationer i Flash-format kan du kopiere illustrationer fra Illustrator og indsætte dem i Flash. Der går ikke
noget tabt i illustrationen.
Du kan oprette vektorillustrationer til Flex-temaer i Adobe Illustrator og eksportere dem med scriptet Opret
flex-tema. Yderligere oplysninger om Flex-temaer og Flex Builder finder du i Instruktioner i Flex.

Photoshop (PSD) Photoshops standardformat. Hvis illustrationen indeholder data, der ikke kan eksporteres
til Photoshop-format, bevarer Illustrator illustrationens udseende ved at flette lagene i dokumentet eller ved at
rasterisere illustrationen. Derfor kan der forekomme situationer, hvor lag, underlag, sammensatte former og
redigerbar tekst ikke bevares i Photoshop-filen, selvom du valgte den korrekte eksportindstilling. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger, skal du se Indstillinger for Photoshop-eksport.

PNG (Portable Network Graphics) Bruges til komprimering uden tab og til visning af billeder på internettet.
I modsætning til GIF understøtter PNG 24-bit billeder og giver gennemsigtig baggrund uden ujævne kanter,
men visse webbrowsere understøtter ikke PNG-billeder. PNG beholder gennemsigtighed i gråtone- og RGBbilleder. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se Indstillinger for PNG-eksport. Du kan også gemme
et billede som en PNG-fil med kommandoen Gem til web og enheder.

Targa (TGA) Designet til brug på systemer, der anvender Truevision®-skærmkortet. Du kan angive
indstillinger for farvemodel, opløsning og kantudjævning for at rasterisere illustrationen, samt en bitdybde for
at bestemme det samlede antal farver (eller gråtoner), som billedet kan indeholde.

Tekstformat (TXT) Bruges til at eksportere tekst i en illustration til en tekstfil. (Se Eksportere tekst til en
tekstfil).

TIFF (Tagged-Image File Format) Bruges til at udveksle filer mellem programmer og computerplatforme.
TIFF er et fleksibelt bitmapbilledformat, som understøttes af de fleste tegne-, billedredigerings- og
sidelayoutprogrammer. De fleste desktopscannere kan producere TIFF-filer. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, skal du se Indstillinger for TIFF-eksport.

Windows-metafil (WMF) Et midlertidigt udvekslingsformat til 16-bit Windows-programmer. WMF-formatet
understøttes af næsten alle tegne- og layoutprogrammer til Windows. Men det har begrænset understøttelse
af vektorgrafik, og når det er muligt, bør EMF-formatet bruges i stedet for WMF-formatet.
Til toppen

AutoCAD-eksportindstillinger
Når du eksporterer illustrationer til enten DXF- eller DWG-format, kan du angive følgende indstillinger:

AutoCAD-version Angiver den version af AutoCAD, som understøtter den eksporterede fil.
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Skaler Angiv værdier for skalaenheder for at angive, hvordan Illustrator fortolker længdedata ved skrivning af
AutoCAD-filen.

Skaler stregtykkelse Skalerer stregtykkelsen, sammen med resten af tegningen, i den eksporterede fil.

Antal farver Bestemmer den eksporterede fils farvedybde.

Rasterfilformat Angiver, om billeder og objekter, der rasteriseres under eksport, gemmes i PNG- eller
JPEG-format. Kun PNG understøtter gennemsigtighed. Hvis du har brug for at bevare udseende så meget
som muligt, skal du vælge PNG.

Bevar udseende Vælg, hvis udseendet skal bevares, og du ikke har brug for at redigere den eksporterede
fil. Hvis du vælger denne indstilling, kan du i væsentligt omfang begrænse dine redigeringsmuligheder. Tekst
kan f.eks. få konturer, og effekter rasteriseres. Du kan vælge denne indstilling eller Maksimal redigerbarhed,
men ikke begge.

Maksimal redigerbarhed Vælg denne indstilling, hvis behovet for at redigere filen i AutoCAD er større end
behovet for at bevare udseendet. Denne indstilling kan medføre væsentligt tab af udseende, især hvis du har
anvendt typografieffekter. Du kan vælge denne indstilling eller Bevar udseende, men ikke begge.

Eksporter kun markeret illustration Eksporterer kun den illustration i filen, der er markeret på
eksporttidspunktet. Hvis der ikke er markeret en illustration, eksporteres en tom fil.

Tilpas kurver til udseendet Ændrer kurverne i AutoCAD for om nødvendigt at bevare det oprindelige
udseende. Hvis en kurve f.eks. overlapper andre objekter og ændrer deres udseende under eksporten,
ændrer denne indstilling kurven for at bevare objekternes udseende.

Omdan tekst til kontur Konverterer al tekst til kurver inden eksport for at bevare udseendet. Illustrator og
AutoCAD kan fortolke tekstattributter forskelligt. Vælg denne indstilling for at bevare maksimal visuel
nøjagtighed (på bekostning af redigerbarhed). Hvis du har brug for at redigere teksten i AutoCAD, skal du
ikke vælge denne indstilling.
Til toppen

Flash-eksportindstillinger
Når du eksporterer illustrationer til SWF-format, kan du angive følgende grundlæggende og avancerede
indstillinger. Du kan eksportere flere tegnebrætter til SWF-format.
Du kan altid klikke på Webvisning for at få vist filen i standardwebbrowseren (ekstramodulet til Flash Playerbrowseren skal være installeret til browseren) eller klikke på Device Central for at få vist filen i Flash Player
på en bestemt mobiltelefon eller enhed.
Bemærk: Hvis dit mål er at overføre illustrationer fra Illustrator til et Flash-dokument, kan du blot indsætte
dem. Alle kurver, strøg, forløb, tekst (angiv Flash-tekst), masker, effekter (f.eks. skyggeeffekt på tekst) og
symboler bevares. Du kan derudover angive, hvordan lag importeres under indsættelsen: som Flash-lag,
billeder eller grafiksymboler.
Før du klikker på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS) i dialogboksen Eksporter, skal du angive, hvordan
flere tegnebrætter skal eksporteres. Hvis du vil eksportere tegnebrætter som separate SWF-filer, skal du
vælge Brug tegnebrætter i dialogboksen Eksporter. Angiv et område for kun at eksportere det pågældende
område af tegnebrætter. Klik derefter på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS), og angiv følgende
indstillinger:

Forudindstilling Angiver den forudindstillingsfil, der skal benyttes til eksport. Hvis du ændrer
standardindstillingerne, ændres denne indstilling til Brugerdefineret. Du kan gemme en brugerdefineret
indstillingsfil som en ny forudindstilling til genbrug med andre filer. Klik på Gem forudindstilling for at gemme
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indstillingsfilen som en forudindstilling.

Eksporter som Angiver, hvordan Illustrator-lag skal konverteres:

AI-fil til SWF-fil Eksporterer illustrationen til en enkelt ramme. Vælg denne indstilling for at bevare
lagfritskrabningsmasker.

AI-lag til SWF-rammer Eksporterer illustrationen på hvert lag til en separat SWF-ramme og opretter
en animeret SWF.

AI-lag til SWF-filer Eksporterer illustrationen på hvert lag til en separat SWF-fil. Resultatet er flere
SWF-filer, der hver indeholder en enkelt ramme med illustrationen fra et enkelt Illustrator-lag.

AI-lag til SWF-symboler Konverterer illustrationen på hvert lag til et symbol og eksporterer den til
en enkelt SWF-fil. AI-lag eksporteres som SWF-filmklipsymboler. Symbolerne navngives med de
tilsvarende lagnavne.

AI-tegnebrætter til SWF-filer Eksporterer hvert af de markerede tegnebrætter til en separat SWFfil. Dette er den eneste tilgængelige indstilling, når du vælger at bevare flere tegnebrætter i
dialogboksen Gem som. Hvis du gemmer en forudindstilling, og denne indstilling er valgt, kan du kun
bruge denne gemte forudindstilling på filer med flere tegnebrætter.

Version Angiver den version af Flash Player, der skal bruges til at gennemse importerede filer. Indstillingen
Komprimer fil er ikke tilgængelig i Flash version 5 og tidligere. Dynamisk tekst og Indtast tekst er ikke
tilgængelige i version 3 og tidligere.

Udklip til tegnebrætstørrelse Eksporterer Illustrator-illustrationer inden for det markerede tegnebræts
grænser til SWF-filen. Illustrationer uden for grænserne klippes bort. Denne indstilling er markeret og
deaktiveret ved eksport af flere tegnebrætter.

Bevar udseende Vælg Bevar udseende for at samkopiere illustrationen til et enkelt lag inden eksport. Filens
redigerbarhed begrænses ved at vælge denne indstilling.

Komprimer fil Komprimerer SWF-dataene, så filstørrelsen bliver mindre. Bemærk, at Flash-afspillere før
Flash Player 6 ikke kan åbne eller vise komprimerede filer. Brug ikke denne indstilling, hvis du ikke er sikker
på, hvilken version af Flash-afspilleren filen skal vises på.

Eksporter symboler i panelet Eksporterer alle symbolerne i panelet Symboler. Hvis et symbol ikke har en
aktiv forekomst i illustrationen, er symbolet ikke medtaget i de eksporterede billeder, men det kan bruges i
Flash-symbolbiblioteket i Flash Authoring-miljøet.

Eksporter tekst som konturer Konverterer tekst til vektorkurver. Brug denne indstilling til at bevare det
visuelle udseende af tekst i alle Flash-afspillere. Hvis du foretrækker at have maksimale muligheder for
tekstredigering, skal du fravælge denne indstilling.

Ignorer knibningsoplysninger for tekst Eksporterer tekst uden knibningsværdier.

Medtag metadata Eksporterer de metadata, der er knyttet til filen. Eksporterede XMP-oplysninger minimeres
for at holde filstørrelsen lille. Miniaturebilleder medtages f.eks. ikke.

Beskyt mod import Forhindrer brugere i at ændre den eksporterede SWF-fil.

Adgangskode Skriv en adgangskode for at beskytte filen mod at blive åbnet af uautoriserede brugere eller i
andre programmer end Adobe Flash.
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Kurvekvalitet Bestemmer bezier-kurvernes nøjagtighed. En lavere værdi formindsker størrelsen på den
eksporterede fil med et lille tab af kurvekvalitet. En større værdi forøger nøjagtigheden af bezier-kurvens
gengivelse, men øger filstørrelsen.

Baggrundsfarve Angiver en baggrundsfarve for den eksporterede SWF-fil.

Sikkerhed ved lokal afspilning Angiver, om filen kun skal have adgang til lokale filer eller netværksfiler
under afspilning.
Hvis du vil angive avancerede indstillinger, skal du klikke på Avanceret og angive en eller flere af følgende:

Billedformat Bestemmer, hvordan illustrationen komprimeres. Komprimering uden tab bevarer den højeste
billedkvalitet, men opretter en stor SWF-fil. Komprimering med tab (JPEG) opretter en mindre SWF-fil, men
føjer artefakter til billedet. Vælg Uden tab (Windows) eller Uden kvalitetsforringelse (Mac OS), hvis du vil
fortsætte med at arbejde på filen (eller filerne) i Flash. Vælg Med tab (Windows) eller Med kvalitetsforringelse
(Mac OS), hvis du eksporterer den endelige SWF-fil.

JPEG-kvalitet Angiver mængden af detaljer i det eksporterede billede. Jo højere kvaliteten er, desto større
er filen. (Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger komprimering med tab).

Metode Angiver den type JPEG-komprimering, der anvendes. Grundlinje (standard) anvender
standardkomprimeringstypen, mens Grundlinje optimeret anvender yderligere optimering. (Disse indstillinger
er kun tilgængelige, hvis du vælger komprimering med tab).

Opløsning Justerer skærmopløsningen for bitmapbilleder. Opløsning til eksporterede SWF-filer kan være 72
til 600 pixel pr. tomme (ppi). En højere opløsningsværdi giver en bedre billedkvalitet, men øger samtidig
filstørrelsen.

Billedhastighed Angiver den hastighed, animationen skal afspilles med i Flash Player. (Denne indstilling er
kun tilgængelig for AI-lag til SWF-rammer).

Løkker Får animationen til at afspille uendeligt i stedet for én gang og derefter stoppe ved afspilning i Flash
Player. (Denne indstilling er kun tilgængelig for AI-lag til SWF-rammer).

Animer blandinger Angiver, om blandede objekter skal animeres. Valg af denne indstilling giver de samme
resultater som manuel frigivelse af blandede objekter til lag, før der eksporteres. Blandinger animeres altid fra
start til slut uanset lagrækkefølgen.
Hvis du vælger Animer blandinger, skal du vælge en metode til eksport af blandingen:

I sekvens Eksporterer hvert objekt i blandingen til en separat ramme i animationen.

I build Opbygger en kumulativ sekvens af objekter i animationsrammerne. Det nederste objekt i
blandingen vises f.eks. i hver af rammerne, og det øverste objekt i blandingen vises kun i den sidste
ramme.

Lagrækkefølge Bestemmer animationens tidslinje. Vælg Bunden op for at eksportere lag og starte med det
nederste lag i panelet Lag. Vælg Fra toppen og ned for at eksportere lag og starte med det øverste lag i
panelet Lag (Denne indstilling er kun tilgængelig for AI-lag til SWF-rammer).

Eksporter statiske lag Angiver, at et eller flere lag eller underlag skal bruges som statisk indhold i alle de
eksporterede SWF-rammer. Indhold fra de valgte lag eller underlag findes som baggrund i alle eksporterede
SWF-rammer (Denne indstilling er kun tilgængelig for AI-lag til SWF-rammer).
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Se også
Oprettelse af animationer
Brug af flere tegnebrætter
Arbejde med Illustrator og Flash

Til toppen

JPEG-eksportindstillinger
Hvis dokumentet indeholder flere tegnebrætter, skal du angive, hvordan tegnebrætterne skal eksporteres, før
du klikker på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS) i dialogboksen Eksporter. Hvis du vil eksportere hvert
tegnebræt som en separat JPEG-fil, skal du vælge Brug tegnebrætter i dialogboksen Eksporter. Angiv et
område for kun at eksportere det pågældende område af tegnebrætter. Klik derefter på Gem (Windows) eller
Eksporter (Mac OS), og angiv følgende indstillinger:

Kvalitet Bestemmer JPEG-filens kvalitet og størrelse. Vælg en indstilling i menuen Kvalitet, eller indtast en
værdi mellem 0 og 10 i tekstboksen Kvalitet.

Farvemodel Bestemmer JPEG-filens farvemodel.

Metoder og scanninger Vælg Grundlinje ("standard") for at bruge et format, som de fleste webbrowsere
genkender, Grundlinje optimeret for optimerede farver og en lidt mindre filstørrelse, Progressiv for at få vist en
række gradvist mere detaljerede scanninger (du angiver, hvor mange), mens billedet overføres. JPEGbilleder gemt som Grundlinje optimeret og Progressiv understøttes ikke af alle webbrowsere.

Dybde Bestemmer JPEG-filens opløsning. Vælg Brugerdefineret for at angive en opløsning.

Kantudjævning Fjerner takkede kanter i illustrationen ved at supersample den. Det kan være en hjælp at
fravælge denne indstilling for at bevare de hårde kanter i streggrafik, når den rasteriseres.

Grafikobjekt Genererer kode til grafikobjekter. Hvis du vælger denne indstilling, skal du vælge Klient-side
(.html) eller Server-side (.map) for at bestemme den filtype, der genereres.

Integrer ICC-profiler Gemmer ICC-profiler i JPEG-filen.

Se også
Om farver i digitalgrafik

Til toppen

Photoshop-eksportindstillinger
Hvis dokumentet indeholder flere tegnebrætter, skal du angive, hvordan tegnebrætterne skal eksporteres, før
du klikker på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS) i dialogboksen Eksporter. Hvis du vil eksportere hvert
tegnebræt som en separat PSD-fil, skal du vælge Brug tegnebrætter i dialogboksen Eksporter. Angiv et
område for kun at eksportere det pågældende område af tegnebrætter. Klik derefter på Gem (Windows) eller
Eksporter (Mac OS), og angiv følgende indstillinger:

Farvemodel Bestemmer den eksporterede fils farvemodel. Når et CMYK-dokument eksporteres som RGB
eller omvendt, kan det medføre uventede ændringer i gennemsigtige områders udseende, især områder, der
indeholder blandingstilstande. Hvis du ændrer farvemodellen, skal du eksportere illustrationen som et
samkopieret billede (indstillingen Gem lag (Windows) eller Skriv lag (Mac OS) er ikke tilgængelig).

Opløsning Bestemmer den eksporterede fils opløsning.
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Samkopieret billede Fletter alle lag og eksporterer illustrationen fra Illustrator som et rasteriseret billede.
Hvis du vælger denne indstilling, bevares illustrationens visuelle udseende.

Gem lag (Windows) Skriv lag (Mac OS) Eksporterer grupper, sammensatte former, indlejrede lag og udsnit
som separate Photoshop-lag, der kan redigeres. Indlejrede lag, der er mere end fem niveauer dybe, flettes til
et enkelt Photoshop-lag. Vælg Maksimal redigerbarhed for at eksportere gennemsigtige objekter (dvs.
objekter med en opacitetsmaske, en konstant opacitet på mindre end 100 % eller en anden blandingstilstand
end Normal) som dynamiske Photoshop-lag, der kan redigeres.

Bevar redigerbarhed af tekst Eksporterer vandret og lodret punkttekst i lag (herunder indlejrede lag op til
fem niveauer dybe) til Photoshop-tekst, der kan redigeres. Hvis det kompromitterer illustrationens udseende,
kan du fravælge denne indstilling for i stedet at rasterisere teksten.

Maksimal redigerbarhed Skriver hvert underlag på øverste niveau til et separat Photoshop-lag, hvis det
ikke kompromitterer illustrationens udseende. Lag på øverste niveau bliver til Photoshop-lagsæt.
Gennemsigtige objekter forbliver gennemsigtige objekter, der kan redigeres. Opretter også et Photoshopformlag for hver sammensat form i et lag på øverste niveau, hvis det ikke kompromitterer illustrationens
udseende. Hvis du vil skrive sammensatte former med ubrudte streger, skal du ændre sammenføjningstypen
til Rund. Uanset om du vælger denne indstilling, flettes alle lag, der er over 5 niveauer dybe, til et enkelt
Photoshop-lag.
Bemærk: Illustrator kan ikke eksportere sammensatte former, hvor grafikformater, stiplede streger eller
pensler er anvendt. Sådanne sammensatte former bliver rasteriseret.

Kantudjævning Fjerner takkede kanter i illustrationen ved at supersample den. Det kan være en hjælp at
fravælge denne indstilling for at bevare de hårde kanter i streggrafik, når den rasteriseres.

Integrer ICC-profiler Opretter et farvestyret dokument.

Se også
Retningslinjer for billedopløsning for endeligt output
Om farver i digitalgrafik
Optegning af et objekt

Til toppen

PNG-eksportindstillinger
Hvis dokumentet indeholder flere tegnebrætter, skal du angive, hvordan tegnebrætterne skal eksporteres, før
du klikker på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS) i dialogboksen Eksporter. Hvis du vil eksportere hvert
tegnebræt som en separat PNG-fil, skal du vælge Brug tegnebrætter i dialogboksen Eksporter. Angiv et
område for kun at eksportere det pågældende område af tegnebrætter. Klik derefter på Gem (Windows) eller
Eksporter (Mac OS), og angiv følgende indstillinger:

Opløsning Bestemmer det rasteriserede billedes opløsning. En højere opløsningsværdi giver en bedre
billedkvalitet, men øger samtidig filstørrelsen.
Bemærk: Nogle programmer åbner PNG-filer med 72 pixel pr. tomme (ppi) uanset, hvilken opløsning du
angiver. I sådanne programmer ændres målene på billedet (f.eks. vil illustrationer, der gemmes med 150 pixel
pr. tomme (ppi) være mere end dobbelt så store som illustrationer, der er gemt med 72 pixel pr. tomme (ppi)).
Derfor skal du kun ændre opløsningen, når du ved, at målprogrammet understøtter andre opløsninger end 72
pixel pr. tomme (ppi).

Farve Angiver en farve til udfyldning af gennemsigtighed. Vælg Gennemsigtig for at bevare
gennemsigtighed, Hvid for at udfylde gennemsigtighed med hvid, Sort for at udfylde den med sort eller Andet
for at vælge en anden farve til gennemsigtighed.

Kantudjævning Fjerner takkede kanter i illustrationen ved at supersample den. Det kan være en hjælp at
438

fravælge denne indstilling for at bevare de hårde kanter i streggrafik, når den rasteriseres.

Interlaced Viser versioner af billedet med lav opløsning, mens filen overføres i en browser. Skærminterlacing
får overførslen til at virke hurtigere, men øger også filstørrelsen.

Se også
Retningslinjer for billedopløsning for endeligt output

Til toppen

Indstillinger for TIFF-eksport
Hvis dokumentet indeholder flere tegnebrætter, skal du angive, hvordan tegnebrætterne skal eksporteres, før
du klikker på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS) i dialogboksen Eksporter. Hvis du vil eksportere hvert
tegnebræt som en separat TIFF-fil, skal du vælge Brug tegnebrætter i dialogboksen Eksporter. Angiv et
område for kun at eksportere det pågældende område af tegnebrætter. Klik derefter på Gem (Windows) eller
Eksporter (Mac OS), og angiv følgende indstillinger:

Farvemodel Bestemmer den eksporterede fils farvemodel.

Opløsning Bestemmer det rasteriserede billedes opløsning. En højere opløsningsværdi giver en bedre
billedkvalitet, men øger samtidig filstørrelsen.

Kantudjævning Fjerner takkede kanter i illustrationen ved at supersample den. Det kan være en hjælp at
fravælge denne indstilling for at bevare de hårde kanter i streggrafik, når den rasteriseres.

LZW-komprimering Anvender LZW-komprimering, som er en komprimeringsmetode uden tab, der ikke
kasserer detaljer fra billedet. Vælg denne indstilling for at producere en mindre fil.

Byte-rækkefølge Bestemmer den rette sekvens af byte til at skrive billedfilen baseret på den valgte
platform. Illustrator og de fleste nye programmer kan læse filer ved hjælp af byterækkefølgen til begge
platforme. Hvis du ikke ved, hvilket program filen vil blive åbnet i, skal du vælge den platform, som filen skal
læses på.

Integrer ICC-profiler Opretter et farvestyret dokument.

Se også
Retningslinjer for billedopløsning for endeligt output
Om farver i digitalgrafik

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Oprette Adobe PDF-filer
Om Adobe PDF
Oprette Adobe PDF-filer
Adobe PDF-forudindstillinger
Tilpasse PDF-forudindstillinger
Indlæse PDF-forudindstillinger

Til toppen

Om Adobe PDF

Portable Document Format (PDF) er et universelt filformat der bibeholder skrifttyper, billeder og layout i kildedokumenter oprettet i en bred vifte af
programmer og på forskellige computer-platforme. Adobe PDF er en standard til sikker og pålidelig distribution og udveksling af elektroniske
dokumenter og formularer til hele verden. Adobe PDF-filer er kompakte og komplette og kan deles, vises og udskrives af enhver, som har den
gratis Adobe Reader®.
Adobe PDF er meget effektiv til brug i udgivelsesprocesser. Ved at gemme en sammensætning af illustrationen i Adobe PDF opretter du en
kompakt, pålidelig fil, som du eller din serviceudbyder kan få vist, redigere, organisere og foretage korrektur af. Derefter kan dit prepress-bureau,
når det er relevant, trykke Adobe PDF-filen direkte eller behandle den med værktøjer fra forskellige kilder i forbindelse med forhåndskontrol,
diffusering, udskydning og farveseparation.
Når du gemmer i Adobe PDF, kan du vælge at oprette en PDF/X-kompatibel fil. PDF/X (Portable Document Format Exchange), der er en
underordnet del af Adobe PDF, eliminerer mange af de farve-, skrifttype- og diffuseringsvariabler, som medfører udskrivningsproblemer. PDF/X
kan altid anvendes, når PDF-filer udveksles som digitale mastere til trykproduktion – hvad enten det er på oprettelses- eller outputstadiet i
arbejdsforløbet, når blot programmerne og outputenhederne understøtter PDF/X.
Adobe PDF-dokumenter kan løse følgende problemer vedrørende elektroniske dokumenter:
Typiske problemer

Adobe PDF-løsning

Modtageren kan ikke åbne filer, fordi vedkommende ikke har det
program, filen blev oprettet i.

Alle kan åbne en PDF-fil. Man skal blot benytte den
gratis Adobe Reader software.

Arkiver, der består af både papirudgaver og elektroniske filer, er
vanskelige at søge i, de kræver plads og forudsætter, at man
har det program, en given fil er oprettet i.

PDF-filer er kompakte og nemme at søge i og kan
altid åbnes med Reader. Det er nemt at navigere i
PDF-filer ved hjælp af hyperlinks.

På håndholdte enheder vises dokumenter ikke korrekt.

Med kodede PDF-filer kan tekst ombrydes til visning
på mobile platforme, f.eks. Palm OS®, Symbian™
og Pocket PC®-enheder.

Dokumenter med kompleks formatering kan ikke anvendes af
synshandicappede.

Kodede PDF-filer indeholder oplysninger om
indhold og struktur og gør dem derfor tilgængelige
for skærmlæsere.

Til toppen

Oprette Adobe PDF-filer

Du kan oprette forskellige typer PDF-filer fra Illustrator. Du kan oprette flersidede PDF-filer, lagdelte PDF-filer og PDF/x-kompatible filer. Med
lagdelte PDF-filer kan du gemme en PDF-fil med lag, der kan bruges i forskellige kontekster. PDF/X-kompatible filer gør det nemmere at afhjælpe
problemer med farver, skrifttyper og diffusering.
Du kan se en video om at oprette PDF-filer fra Creative Suite-programmer på www.adobe.com/go/vid0209_dk. Du kan se en video om at
eksportere til PDF 1.7 til gennemsyn eller prepress-formål på www.adobe.com/go/vid0210_dk. Du kan se en video om at oprette interaktive PDFfiler på www.adobe.com/go/vid0211_dk.
Se også
Farvestyring af PDF-filer til udskrivning
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Oprette en Adobe PDF-fil
1. Vælg Filer > Gem som eller Filer > Gem en kopi.
2. Skriv et filnavn, og vælg en placering til filen.
3. Vælg Adobe PDF (*.PDF) som filformat, og klik på Gem (Windows) eller Arkiver (Mac OS).
4. Vælg enten en forudindstilling i menuen Adobe PDF-forudindstilling, eller vælg en kategori på listen til venstre i dialogboksen,
og tilpas derefter indstillingerne.
5. Klik på Gem PDF.
Hvis du vil vende tilbage til standardindstillingerne, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på
Nulstil.

Oprette en Adobe PDF-fil med flere sider
1. Opret flere tegnebrætter i et dokument.
2. Vælg Filer > Gem som, og vælg Adobe PDF som Filtype.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil gemme alle tegnebrætterne i én PDF-fil, skal du vælge Alle.
Hvis du vil gemme et undersæt af tegnebrætterne i én PDF-fil, skal du vælge Område og skrive tegnebrætområdet.
4. Klik på Gem, og angiv yderligere PDF-indstillinger i dialogboksen Gem Adobe PDF.
5. Klik på Gem PDF.

Oprette en laginddelt Adobe PDF-fil
Adobe InDesign og Adobe Acrobat indeholder begge funktioner til ændring af lagenes synlighed i en Adobe PDF-fil. Når du gemmer en laginddelt
PDF-fil i Illustrator, giver du mulighed for, at din illustration kan bruges i forskellige sammenhænge. I stedet for at oprette flere versioner af den
samme illustration til en flersproget publikation, kan du f.eks. oprette en PDF-fil, der indeholder tekst til alle sprog.
1. Konfigurer din illustration, så de justerbare elementer (dem, du vil vise og skjule) er i separate lag på øverste niveau og ikke
indlejret i underlag.
Hvis du f.eks. opretter en illustration, hvis formål skal ændres til flere sprog, skal du anbringe teksten til hvert sprog i et
separat lag på øverste niveau.
2. Gem filen i Adobe PDF-format.
3. Vælg Acrobat 8 (1.7) eller Acrobat 7 (1.6) for Kompatibilitet i dialogboksen Gem Adobe PDF.
4. Vælg Opret Acrobat-lag ud fra lag på øverste niveau, angiv yderligere PDF-indstillinger, og klik på Gem PDF.

Oprette en Adobe PDF/X-kompatibel fil
PDF/X (Portable Document Format Exchange) er en ISO-standard for udveksling af grafisk indhold og eliminerer mange af de farve-, skrifttype- og
diffuseringsvariabler, som medfører udskrivningsproblemer. Illustrator understøtter PDF/X-1a (til en CMYK-proces), PDF/X-3 (til en farvestyret
proces) og PDF/X-4 (til en farvestyret proces med yderligere understøttelse til bevarelse af gennemsigtighed som dynamisk i stedet for
samkopieret).
Du kan oprette en PDF/X-kompatibel fil under lagringen af en PDF-fil.
1. Vælg en PDF/X-forudindstilling i dialogboksen Gem Adobe PDF, eller vælg et PDF/X-format i menuen Standard.
2. Klik på Output i venstre side af dialogboksen Gem Adobe PDF, og angiv PDF/X-indstillinger.

Oprettelse af kompakte PDF-dokumenter
Illustrator CS5 giver mulighed for at gemme et dokument i den mindste filstørrelse. Sådan genereres en kompakt PDF-fil fra Illustrator:
1. Klik på Filer > Gem som, og vælg PDF.
2. Vælg indstillingen Mindste filstørrelse fra Adobe PDF-forudindstilling i dialogboksen Gem Adobe PDF.
Sørg for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Bevar redigeringsmuligheder i Illustrator for at undgå at gemme Illustratorressourcerne sammen med dokumentet.

Til toppen

Adobe PDF-forudindstillinger

En PDF-forudindstilling er en gruppe indstillinger, som berører processen med at oprette en PDF-fil. Disse indstillinger er udviklet til at skabe
balance mellem filstørrelse og kvalitet, alt efter hvordan PDF-filen skal bruges. De fleste foruddefinerede formater deles på tværs af Adobe
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Creative Suite-komponenter, herunder InDesign, Illustrator, Photoshop og Acrobat. Du kan også oprette og dele brugerdefinerede
forudindstillinger, som er skræddersyet til dine outputkrav.
Nogle af forudindstillingerne angivet herunder er ikke tilgængelige, før du flytter dem – efter behov – fra mappen Extras (hvor de blev installeret
som standard) til mappen Settings. Mapperne Extras og Settings findes typisk i (Windows Vista og Windows 7) ProgramData\Adobe\AdobePDF,
(Windows XP) Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Adobe PDF eller (Mac OS) Bibliotek/Application Support/Adobe PDF.
Nogle forudindstillinger er ikke tilgængelige i visse Creative Suite-komponenter.
De brugerdefinerede indstillinger kan findes i (Windows XP) Documents and Settings/[brugernavn]/Application Data/Adobe/Adobe
PDF/Indstillinger, (Windows Vista og Windows 7) Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Indstillinger eller (Mac OS)
Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Indstillinger.
Gennemgå regelmæssigt PDF-indstillingerne. Indstillingerne vender ikke automatisk tilbage til standardindstillingerne. Programmer og
værktøjer, som opretter PDF-dokumenter, bruger det sidste sæt definerede eller valgte indstillinger.
Højkvalitetsudskrivning Opretter PDF-filer til kvalitetsudskrivning på desktopprintere og korrekturenheder. Denne forudindstilling benytter PDF
1.4, nedsampler farve- og gråtonebilleder til 300 ppi og monokrome billeder til 1200 ppi, integrerer undersæt af alle skrifttyper, bevarer farver og
samkopierer ikke gennemsigtighed (i filtyper, der kan bruge gennemsigtighed). Disse PDF-filer kan åbnes i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader 5.0 og
nyere versioner. I InDesign opretter denne forudindstilling også kodede PDF-filer.
Illustrator-standard (kun Illustrator) Opretter en PDF-fil, hvor alle Illustrator-data bevares. PDF-filer, der er oprettet med denne forudindstilling,
kan åbnes igen i Illustrator uden tab af data.
Store sider (kun Acrobat) Opretter PDF-filer, der egner sig til visning og udskrivning af tekniske tegninger, der er større end 200 x 200 tommer.
Disse PDF-filer kan åbnes i Acrobat og Reader 7.0 og nyere versioner.
PDF/A-1b: 2005 (CMYK og RGB) (kun Acrobat) Bruges til langtidsopbevaring (arkivering) af elektroniske dokumenter. PDF/A-1b bruger
PDF 1.4 og konverterer alle farver til enten CMYK eller RGB, afhængigt af den valgte standard. Disse PDF-filer kan åbnes i Acrobat- og Readerversioner 5.0 og nyere.
PDF/X-1a (2001 og 2003) PDF/X-1a kræver, at alle skrifttyper er integrerede, at de relevante mærker og beskæringer er angivet, og at farverne
enten er CMYK-, staffagefarver eller begge dele. Kompatible filer skal indeholde oplysninger, som beskriver den udskriftsbetingelse, de er
forberedte til. PDF-filer, som er oprettet med PDF/X-1a-kompatibilitet, kan åbnes i Acrobat 4.0 og Acrobat Reader 4.0 og nyere versioner.
PDF/X-1a benytter PDF 1.3, nedsampler farve- og gråtonebilleder til 300 ppi og monokrome billeder til 1200 ppi, integrerer undersæt af alle
skrifttyper, opretter ukodede PDF-filer og samkopierer gennemsigtighed ved hjælp af indstillingen Høj opløsning.
Bemærk! Forudindstillingerne PDF/X1-a:2003 og PDF/X-3 (2003) placeres på computeren under installationen, men er ikke tilgængelige, før du
flytter dem fra mappen Extras til mappen Settings.
PDF/X-3 Denne forudindstilling opretter en PDF-fil på basis af ISO-standarden PDF/X-3:2002. PDF-filer, som er oprettet med denne indstilling,
kan åbnes i Acrobat 4.0 og Acrobat Reader 4.0 og nyere versioner.
PDF/X-4 (2008) Denne forudindstilling, som opretter ISO PDF/X-4:2008-filer, understøtter dynamisk gennemsigtighed (gennemsigtighed
samkopieres ikke) og ICC-farvestyring. PDF-filer, der eksporteres sammen med denne forudindstilling, er i PDF 1.4-format. Billeder nedsamples
og komprimeres, og skrifttyper integreres på samme måde som med PDF/X-1a- og PDF/X-3-indstillingerne. Du kan oprette PDF/X-4:2008kompatible PDF-filer direkte fra Creative Suite 4- og 5-komponenter, herunder Illustrator, InDesign og Photoshop. Acrobat 9 Pro indeholder
muligheder for at validere og forhåndskontrollere PDF-filer af hensyn til kompatibilitet med PDF/X-4:2008 samt evt. konvertere ikke-PDF/X-filer til
PDF/X-4:2008.
Adobe anbefaler PDF/X-4:2008 som det optimale PDF-filformat til pålidelige PDF-udgivelsesprocesser.
Trykkvalitet Opretter PDF-filer, som giver udskriftsresultater af høj kvalitet (f.eks. til digital udskrivning eller til separationer på en fotosætter eller
fladtryksmaskine), men opretter ikke filer, der er PDF/X-kompatible. I sådanne tilfælde er kvaliteten af indholdet af størst betydning. Formålet er at
bevare alle oplysningerne i en Adobe PDF-fil, som en professionel trykker eller serviceudbyder skal bruge for at kunne trykke dokumentet korrekt.
Dette sæt indstillinger benytter PDF 1.4, konverterer farver til CMYK, nedsampler farve- og gråtonebilleder til 300 ppi og monokrome billeder til
1200 ppi, integrerer delsæt af alle skrifttyper og bevarer gennemsigtighed (i filtyper, der kan bruge gennemsigtighed).
Disse PDF-filer kan åbnes i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader 5.0 og nyere versioner.
Bemærk! Inden du opretter en Adobe PDF-fil, der skal sendes til et trykkeri eller en serviceudbyder, skal du finde ud af den outputopløsning og de
indstillinger, du vil bruge, eller bede om en .joboptions-fil med de anbefalede indstillinger. Du kan være nødt til at tilpasse PDF-indstillingerne til et
bestemt prepress-bureau og oprette din egen .joboptions-fil.
Rich Content PDF Opretter tilgængelige PDF-filer, som indeholder mærker, hyperlinks, bogmærker, interaktive elementer og lag. Disse
indstillinger anvender PDF 1.5 og integrerer delsæt af alle skrifttyper. Desuden optimeres filer til byte-serving. Disse PDF-filer kan åbnes i
Acrobat 6.0 og Acrobat Reader 6.0 og nyere versioner. (Forudindstillingen Rich Content PDF er placeret i mappen Extras).
Bemærk! Denne forudindstilling blev kaldt eBook i tidligere versioner af nogle programmer.
Mindste filstørrelse Opretter PDF-filer til internettet, et intranet eller til e-mail-distribution. Dette sæt indstillinger bruger komprimering,
nedsampling og en relativt lav billedopløsning. Det konverterer alle farver til sRGB og integrerer skrifttyper. Desuden optimeres filer til byte-serving.
Du opnår de bedste resultater ved at undgå at bruge denne forudindstilling, hvis du har til hensigt at udskrive PDF-filen.
Disse PDF-filer kan åbnes i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader 5.0 og nyere versioner.
Standard (kun Acrobat) Opretter PDF-filer, der skal udskrives på desktopprintere eller digitale kopimaskiner, udgives på en cd eller sendes til en
klient som en udgivelseskorrektur. Dette sæt indstillinger benytter komprimering og nedsampling for at holde filstørrelsen nede, men integrerer
også delsæt af alle (tilladte) skrifttyper, der bruges i filen, konverterer alle farver til sRGB og udskriver med en mellemopløsning. Vær opmærksom
på, at Windows-erstatningsskrifttyper ikke integreres som standard. PDF-filer, som er oprettet med denne indstillingsfil, kan åbnes i Acrobat 5.0 og
Acrobat Reader 5.0 og nyere versioner.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om delte PDF-indstillinger for Creative Suite-komponenter, skal du se vejledningen om PDF-integration
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på Creative Suite-dvd'en.

Til toppen

Tilpasse PDF-forudindstillinger

Selvom PDF-standardforudindstillingerne er baseret på bedste fremgangsmåde, kan det ske, at dit arbejdsforløb eller måske printerens
arbejdsforløb kræver specielle PDF-indstillinger, der ikke er tilgængelige via nogle af de indbyggede forudindstillinger. Hvis dette er tilfældet, kan
du eller din serviceleverandør oprette brugerdefinerede forudindstillinger.
1. Vælg Rediger > Adobe PDF-forudindstillinger.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på Ny for at oprette en ny forudindstilling. Hvis du vil basere den nye forudindstilling på en eksisterende
forudindstilling, skal du markere forudindstillingen først.
Hvis du vil redigere en eksisterende, brugerdefineret forudindstilling, skal du markere forudindstillingen og klikke på
Rediger. (Du kan ikke redigere standardforudindstillingerne).
Hvis du vil slette en forudindstilling, skal du markere den og klikke på Slet.
Hvis du vil gemme en forudindstilling et andet sted end i mappen Settings i mappen Adobe PDF, skal du vælge den
pågældende indstilling og klikke på Gem som. Angiv en placering, og klik på Save.
3. Angiv PDF-indstillingerne, og klik på OK.
Du kan også oprette en brugerdefineret forudindstilling, når du gemmer en PDF-fil, ved at klikke på Gem forudindstilling i bunden af dialogboksen
Gem Adobe PDF.
Hvis du vil dele dine forudindstillinger med en kollega, skal du markere en eller flere forudindstillinger og klikke på Eksporter.
Forudindstillingerne gemmes i en separat .joboptions-fil, som du derefter kan overføre til din kollega via e-mail eller computernetværket.

Til toppen

Indlæse PDF-forudindstillinger

Illustrator leveres med supplerende PDF-forudindstillingsfiler (.joboptions). Du kan også modtage brugerdefinerede PDF-forudindstillingsfiler fra
serviceleverandører og kollegaer.
Hvis du vil indlæse PDF-forudindstillinger til alle dine Creative Suite-programmer, skal du bruge en af følgende fremgangsmåder:
Dobbeltklik på .joboptions-filen.
Vælg Rediger > Adobe PDF-forudindstillinger. Klik på Importer, og marker den .joboptions-fil, du vil indlæse.
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Adobe PDF-indstillinger
Angive Adobe PDF-indstillinger
Om PDF/X-standarder
PDF-kompatibilitetsniveauer
Generelle indstillinger for PDF-fil
Komprimerings- og nedsamplingsindstillinger for PDF-fil
Indstillinger for kontrolmærker og beskæring for PDF-fil
Farvestyrings- og PDF/X-indstillinger for PDF-fil
Indstillinger for skrifttype og udjævning for PDF-fil
Tilføjelse af sikkerhed til PDF-filer
Sikkerhedsindstillinger
Adobe PDF-indstillingerne er opdelt i kategorier. Hvis du ændrer en indstilling, ændres forudindstillingens navn til Brugerdefineret. Kategorierne
står til venstre i dialogboksen Gem Adobe PDF undtagen standard- og kompatibilitetsindstillingerne, der står øverst i dialogboksen.

Til toppen

Angive Adobe PDF-indstillinger

Adobe PDF-indstillingerne er opdelt i kategorier. Hvis du ændrer en indstilling, ændres forudindstillingens navn til Brugerdefineret. Kategorierne
står til venstre i dialogboksen Gem Adobe PDF undtagen standard- og kompatibilitetsindstillingerne, der står øverst i dialogboksen.
Standard Angiver en PDF-standard for filen.
Kompatibilitet Angiver en PDF-version for filen.
Generelt Angiver grundlæggende filindstillinger.
Komprimering Angiver, om illustrationer skal komprimeres og nedsamples, og hvilken metode og hvilke indstillinger der i givet fald skal anvendes.
Kontrolmærker og beskæring Angiver printerens kontrolmærker samt beskærings- og satslinjeområderne. Selvom indstillingerne er de samme
som i dialogboksen Udskriv, er beregningerne marginalt anderledes, fordi PDF-dokumentet ikke udskrives til en kendt sidestørrelse.
Output Kontrollerer, hvordan farver og PDF/X-profiler for outputmåde gemmes i PDF-filen.
Avanceret Kontrollerer, hvordan skrifttyper, overprint og gennemsigtighed gemmes i PDF-filen.
Sikkerhed Føjer sikkerhed til PDF-filen.
Oversigt Viser en oversigt over de aktuelle PDF-indstillinger. Klik på Arkiver resume for at arkivere resumeet som en ASCII-tekstfil.
Til toppen

Om PDF/X-standarder

PDF/X-standarder er defineret af International Organization for Standardization (ISO). PDF/X-standarder anvendes til udveksling af grafisk indhold.
Under konvertering til PDF kontrolleres den fil, der behandles, i forhold til den angivne standard. Hvis PDF-filen ikke overholder den valgte ISOstandard, vises en meddelelse, som beder dig om at vælge mellem at annullere konverteringen eller at fortsætte med oprettelsen af en
inkompatibel fil. De mest anvendte standarder til en udgivelsesproces er flere forskellige PDF/X-formater: PDF/X-1a, PDF/X-3 og PDF/X-4.
Bemærk! Yderligere oplysninger om PDF/X finder du på ISOs websted og Adobes websted.
Til toppen

PDF-kompatibilitetsniveauer

Når du opretter PDF-filer, skal du bestemme, hvilken PDF-version der skal bruges. Du kan ændre PDF-versionen ved at skifte til en anden
forudindstilling eller vælge en kompatibilitetsindstilling, når du gemmer som PDF eller redigerer en PDF-forudindstilling.
Medmindre der er et specifikt behov for bagudkompatibilitet, bør du generelt bruge den nyeste version (i dette tilfælde version 1.7). Den seneste
version indeholder alle de nyeste funktioner og den nyeste funktionalitet. Hvis du opretter et dokument, som skal distribueres bredt, skal du dog
overveje at bruge Acrobat 5.0 (PDF 1.4) eller Acrobat 6.0 (PDF 1.5) for at sikre, at alle brugere kan se og udskrive dokumentet.
I følgende tabel sammenlignes funktionalitet i PDF-filer, der er oprettet med forskellige kompatibilitetsindstillinger.
Bemærk! Acrobat 8.0 og 9.0 bruger også PDF 1.7.
Acrobat 3.0 (PDF 1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4)

Acrobat 6.0 (PDF 1.5)

Acrobat 7.0 (PDF 1.6) og
Acrobat X (PDF 1.7)

PDF-filer kan åbnes med

PDF-filer kan åbnes med

De fleste PDF-filer kan

De fleste PDF-filer kan
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Acrobat 3.0, Acrobat
Reader 3.0 og nyere
versioner.

Acrobat 3.0, Acrobat
Reader 3.0 og nyere
versioner. Det er dog
muligt, at funktioner, der
er specifikke for senere
versioner, ikke kan ses.

åbnes med Acrobat 4.0,
Acrobat Reader 4.0 og
nyere versioner. Det er dog
muligt, at funktioner, der er
specifikke for senere
versioner, ikke kan ses.

åbnes med Acrobat 4.0,
Acrobat Reader 4.0 og nyere
versioner. Funktioner, der er
specifikke for senere
versioner, kan dog gå tabt
eller være umulige at se.

Kan ikke indeholde
illustrationer, som bruger
levende
gennemsigtighedseffekter.
Al gennemsigtighed skal
samkopieres før
konvertering til PDF 1.3.

Understøtter brugen af
levende gennemsigtighed
i illustrationer. (Acrobat
Distiller-funktionen
samkopierer
gennemsigtighed).

Understøtter brugen af
levende gennemsigtighed i
illustrationer. (Acrobat
Distiller-funktionen
samkopierer
gennemsigtighed).

Understøtter brugen af
levende gennemsigtighed i
illustrationer. (Acrobat
Distiller-funktionen
samkopierer
gennemsigtighed).

Lag understøttes ikke.

Lag understøttes ikke.

Bevarer lag, når PDF-filer
oprettes i programmer, der
understøtter generering af
lagdelte PDF-dokumenter,
f.eks. Illustrator CS og
nyere eller InDesign CS og
nyere.

Bevarer lag, når PDF-filer
oprettes i programmer, der
understøtter generering af
lagdelte PDF-dokumenter,
f.eks. Illustrator CS og nyere
eller InDesign CS og nyere.

DeviceN-farverum med 8
farver understøttes.

DeviceN-farverum med 8
farvestoffer understøttes.

DeviceN-farverum med op
til 31 farvestoffer
understøttes.

DeviceN-farverum med op til
31 farvestoffer understøttes.

Multibyteskrifter kan
integreres. (Distiller
konverterer skrifttyperne
ved integrering).

Multibyteskrifter kan
integreres.

Multibyteskrifter kan
integreres.

Multibyteskrifter kan
integreres.

40-bit RC4-sikkerhed
understøttes.

128-bit RC4-sikkerhed
understøttes.

128-bit RC4-sikkerhed
understøttes.

128-bit RC4- og 128-bit
AES-sikkerhed (Advanced
Encryption Standard)
understøttes.

Til toppen

Generelle indstillinger for PDF-fil
Du kan indstille følgende indstillinger i afsnittet Generelt i dialogboksen Gem Adobe PDF:

Beskrivelse Viser beskrivelsen fra den valgte forudindstilling og angiver et sted, hvor du kan redigere beskrivelsen. Du kan indsætte en
beskrivelse fra Udklipsholder. Hvis beskrivelsen af en forudindstilling redigeres, føjes ordet "(redigeret)" til forudindstillingens navn. Omvendt vil
ændring af indstillingerne i en forudindstilling placere "[Baseret på <navn på den aktuelle forudindstilling>]" foran beskrivelsen.
Bevar redigeringsmuligheder i Illustrator Gemmer alle Illustrator-data i PDF-filen. Vælg denne indstilling, hvis du vil kunne åbne og redigere
PDF-filen i Adobe Illustrator.
Vigtigt! Indstillingen Bevar redigeringsmuligheder i Illustrator modvirker aggressiv komprimering og nedsampling. Hvis filstørrelsen er vigtig, skal du
fravælge denne indstilling.
Integrer sideminiaturer Integrerer et miniaturebillede for hver side i PDF-filen, hvilket øger filstørrelsen. Fravælg denne indstilling, når brugere af
Acrobat 5.0 og nyere skal se og udskrive PDF-filen. Disse versioner opretter miniaturebilleder dynamisk, hver gang du klikker på panelet Sider for
en PDF-fil.
Optimer til hurtig webvisning Optimerer PDF-filen til hurtigere visning i en webbrowser.
Vis PDF efter lagring Åbner den nyoprettede PDF-fil i standardprogrammet til visning af PDF-filen
Opret Acrobat-lag ud fra lag på øverste niveau Gemmer de øverste niveauer i Illustrator som Acrobat-lag i PDF-filen. Dermed får brugere af
Adobe Acrobat 6, 7 og 8 mulighed for at oprette flere versioner af dokumentet fra en enkelt fil.
Bemærk! Denne indstilling er kun tilgængelig, når Kompatibilitet er indstillet til Acrobat 6 (1.5), Acrobat 7 (1.6) og Acrobat 8 (1.7).

Komprimerings- og nedsamplingsindstillinger for PDF-fil

Til toppen

Når du gemmer illustrationer i Adobe PDF, kan du komprimere tekst og streggrafik, og du kan komprimere og nedsample bitmapbilleder. Alt efter
hvilke indstillinger, du vælger, kan komprimeringen og nedsamplingen væsentligt reducere en PDF-fils størrelse med intet eller næsten intet tab af
detaljer og nøjagtighed.
Området Komprimering i dialogboksen Gem Adobe PDF er opdelt i tre sektioner. Hvert afsnit indeholder følgende indstillinger til komprimering og
gensampling af farve- og gråtonebilleder samt monokrome billeder i illustrationerne.
Vigtigt! Indstillingen Bevar redigeringsmuligheder i Illustrator (i området Generelle indstillinger) modvirker aggressiv komprimering og nedsampling.
Hvis filstørrelsen er vigtig, skal du fravælge denne indstilling.
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Nedsampling Hvis du planlægger at anvende en PDF-fil på internettet, skal du vælge nedsampling, så komprimeringsniveauet bliver højere. Hvis
du påtænker at udskrive PDF-filen i høj oplysning, skal du ikke anvende nedsampling. Fjern markeringen af denne indstilling for at deaktivere alle
nedsamplingsindstillinger.
Nedsampling betyder at formindske antallet af pixel i et billede. Hvis du vil nedsample farve- og gråtonebilleder samt monokrome billeder, skal du
vælge en interpolationsmetode – gennemsnitlig nedsampling, bi-kubisk nedsampling eller undersampling – og angive den ønskede opløsning (i
pixel pr. tomme). Angiv derefter en opløsning i tekstboksen For billeder over. Alle billeder med en opløsning over denne tærskel vil blive
nedsamplet.
Den valgte interpolationsmetode afgør, hvordan pixel slettes:
Gennemsnitlig nedsampling Tager et gennemsnit af pixel i eksempelområdet og erstatter hele området med den gennemsnitlige pixelfarve i
den angivne opløsning.
Undersampling Vælger en pixel i midten af eksempelområdet og erstatter hele området med den pågældende pixelfarve. Undersampling
reducerer behandlingstiden betydeligt i forhold til nedsampling, men giver mindre jævne og ensartede billeder.
Bi-kubisk nedsampling Bruger et vægtet gennemsnit til at definere pixelfarve og giver normalt et bedre resultat end den simple
gennemsnitsnedsampling. Bi-kubisk nedsampling er den langsomste, men mest nøjagtige metode, som giver de mest jævne gradueringer.
Komprimering Bestemmer den type komprimering, der anvendes. Indstillingen Automatisk indstiller automatisk den bedst mulige komprimering og
kvalitet til illustrationen i filen. Denne indstilling giver et tilfredsstillende resultat for de fleste filers vedkommende. Brug Automatisk (JPEG), hvis du
har brug for størst mulig kompatibilitet. Brug Automatisk (JPEG2000) for at få bedre komprimering.
ZIP-komprimering Fungerer godt sammen med billeder med store områder med enkelte farver eller gentagne mønstre samt til sort-hvide
billeder, der indeholder gentagne mønstre. ZIP-komprimering kan være med eller uden tab afhængigt af indstillingen Kvalitet.
JPEG-komprimering Er egnet til gråtone- eller farvebilleder. JPEG-komprimering er med tab, hvilket betyder, at der fjernes billeddata, og
billedkvaliteten forringes muligvis, men filstørrelsen reduceres dog med mindst mulige datatab. Eftersom data fjernes med JPEG-komprimering,
kan der opnås meget mindre filer end med ZIP-komprimering.
JPEG2000 Er den nye internationale standard for komprimering og pakning af billeddata. JPEG 2000-komprimering er i lighed med JPEGkomprimering egnet til gråtone- og farvebilleder. Den giver også fordele som f.eks. progressiv visning.
CCITT- og Run Length-komprimering Er kun tilgængelige for monokrome bitmapbilleder. CCITT-komprimering (Consultative Committee on
International Telegraphy and Telephony) er velegnet til sort-hvide billeder og billeder, der er scannet med en billeddybde på 1 bit. Gruppe 4 er en
metode til generelle formål, der giver god komprimering i forbindelse med de fleste typer monokrome billeder. Gruppe 3 bruges mest i forbindelse
med faxmaskiner og komprimerer monokrome bitmapbilleder én række ad gangen. RLE-komprimering giver det bedste resultat for billeder, der
indeholder store områder udfyldt med sort eller hvid.
Billedkvalitet Bestemmer mængden af komprimering, der anvendes. Komprimeringsmetoden afgør hvilke indstillinger, der er til rådighed. Til
JPEG-komprimering indeholder Illustrator kvalitetsindstillingerne Minimum, Lav, Mellem, Høj og Maksimal. Til ZIP-komprimering indeholder
Illustrator kvalitetsindstillingerne 4 bit og 8 bit. Hvis du bruger 4-bit ZIP-komprimering med 4-bit-billeder eller 8-bit ZIP-komprimering med 4- eller 8bit-billeder, er ZIP-metoden ikke tabsgivende, dvs. der fjernes ikke data for at reducere filstørrelsen, og derfor påvirkes billedkvaliteten ikke. Når du
bruger 4-bit ZIP-komprimering med 8-bit-data, kan kvaliteten blive påvirket, fordi der går data tabt.
Flisestørrelse Denne indstilling er kun aktiveret, når dens tilsvarende komprimeringsindstilling er JPEG2000. Den bestemmer flisernes størrelse
ved progressiv visning.
Komprimer tekst og streggrafik Anvender komprimering på al tekst og streggrafik i filen. Med denne metode går ingen detaljer eller kvalitet
tabt.
Til toppen

Indstillinger for kontrolmærker og beskæring for PDF-fil

Beskæring betegner den grafik, der ligger uden for afgrænsningsområdet for udskrivning, eller uden for skære- og beskæringsmærkerne. Du kan
medtage beskæringsmargenen i illustrationen som en sikkerhedsforanstaltning – for at sikre, at trykfarven går helt ud til kanten af siden, når siden
er renskåret, eller for at sikre, at et billede kan fastgøres ved en hjælpelinje i et dokument.
I området Kontrolmærker og beskæring i dialogboksen Gem Adobe PDF kan du angive omfanget af beskæringsmargen og føje en række
printermærker til filen.
Alle kontrolmærker Aktiverer alle printermærker (Beskæringsmærker, Registermærker, Farvelinje og Sideoplysninger) i PDF-filen.
Printermærketype Med denne kan du vælge latinske printermærker eller japanske printermærker for sider, der er trykt på asiatiske sprog.
Beskæringsmærker Placerer et mærke i hvert hjørne af beskæringsområdet for at angive PDF-beskæringsboksens grænser.
Vægt for beskæringsmærke Bestemmer stregtykkelsen af beskæringsmærker.
Registreringsmærker Placerer mærker uden for tegnebrættet til justering af forskellige separationer i et farvedokument.
Forskydning Bestemmer afstanden af alle printermærker fra tegnebrættets kant. Beskæringsmærkerne findes ved kanten af det område, der er
bestemt af forskydningen.
Farvebjælker Tilføjer en lille firkant med farve for hver staffage- eller procesfarve. Staffagefarver, der konverteres til procesfarver, vises ved hjælp
af procesfarver. Servicebureauet bruger disse mærker til at justere farvetætheden på trykpressen.
Sideoplysninger Anbringer sideoplysninger uden for tegnebrættet på siden. Sideoplysninger omfatter filnavn, sidenummer, aktuel dato og tid samt
navnet på farveseparationen.
Brug dokumentbeskæringsindstillinger Bruger dokumentets satslinjeindstillinger i stedet for satslinjeindstillingerne i denne dialogboks.
Beskær top, Bund, Venstre, Højre Styrer beskæringerne for illustrationen. Når knappen
redigerer én, opdateres værdierne i de andre tre.

446

er valgt, er disse fire værdier proportionale. Hvis du

Til toppen

Farvestyrings- og PDF/X-indstillinger for PDF-fil

Du kan indstille følgende indstillinger i afsnittet Output i dialogboksen Gem Adobe PDF. Interaktioner mellem outputindstillinger skifter afhængigt
af, om Farvestyring er slået til eller fra, og hvilken PDF-standard der er valgt.
Farvekonvertering Angiver, hvordan farveoplysninger skal repræsenteres i Adobe PDF-filen. Når du konverterer farveobjekter til RGB eller
CMYK, skal du også vælge en destinationsprofil i pop op-menuen. Al information om specialfarver bevares under farvekonverteringen. Det er kun
procesfarveækvivalenterne, der konverteres til det udpegede farverum.
Ingen konvertering Bevarer farvedata som de er. Dette er standarden, når PDF/X-3 er valgt.
Konverter til destination (bevar numre) Bevarer farvenumre for ukodet indhold i det samme farverum som destinationsprofilen (ved at tildele
destinationsprofilen, ikke ved at konvertere til den). Alt andet indhold konverteres til destinationsrummet. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis
farvestyring er slået fra. Profilmedtagelsespolitikken bestemmer, om profilen medtages.
Konverter til destination Konverterer alle farver til profilen, der er valgt for Destination. Profilmedtagelsespolitikken bestemmer, om profilen
medtages.
Bemærk! Når der er valgt Konverter til destination, og destinationen ikke svarer til dokumentprofilen, vises et advarselsikon ved siden af
indstillingen.
Destination Beskriver farveskalaen på den endelige RGB- eller CMYK-outputenhed, f.eks. skærmen eller en SWOP-standard. Med denne profil
konverterer Illustrator dokumentets farveoplysninger (defineret af farveprofilen i sektionen Aktuelle farverum i dialogboksen Farveindstillinger) til
måloutputenhedens farverum.
Profilmedtagelsespolitik Bestemmer, om en farveprofil medtages i filen.
Profilnavn for outputmåde Angiver den for dokumentet karakteriserede udskrivningstilstand. Du skal angive en profil for outputmåde for at
oprette PDF/X-kompatible filer. Denne menu er kun til rådighed, hvis en PDF/X-standard (eller forudindstilling) er markeret i dialogboksen Gem
Adobe PDF. Hvilke indstillinger, du kan bruge, afhænger af, om farvestyring er slået til eller fra. Er farvestyring slået fra, indeholder menuen f.eks.
en liste over, hvilke printerprofiler der er til rådighed. Er farvestyring slået til, indeholder menuen den samme profil, som er markeret for
Destinationsprofil (forudsat det er en CMYK-outputenhed), såvel som andre foruddefinerede printerprofiler.
Outputbetingelse Navn Beskriver den tiltænkte udskriftsbetingelse. Det kan være nyttigt for den tiltænkte modtager af PDF-dokumentet.
Id for outputbetingelse En henvisning til yderligere oplysninger om den tiltænkte udskriftsbetingelse. Id'et angives automatisk for
udskriftsbetingelser, der findes i ICC-registreringsdatabasen.
Registreringsdatabasenavn Angiver webadressen for yderligere oplysninger om registreringsdatabasen. URL-adressen indsættes automatisk for
ICC-registreringsdatabasenavne.
Marker som diffuseret Angiver diffuseringstilstanden i dokumentet. PDF/X-kompatibilitet kræver værdien Sand (valgt) eller Falsk (fravalgt).
Dokumenter, der ikke overholder kravet, består ikke PDF/X-kompatibilitetskontrollen.
Til toppen

Indstillinger for skrifttype og udjævning for PDF-fil
Du kan indstille følgende indstillinger i afsnittet Avanceret i dialogboksen Gem Adobe PDF:

Erstat integrerede skrifttyper, når procentdelen af brugte tegn er mindre end Angiver, hvornår hele skrifttypen skal integreres (i modsætning
til blot tegnene anvendt i dokumentet), alt efter hvor mange af skrifttypens tegn der anvendes i dokumentet. Hvis en skrifttype f.eks. indeholder
1.000 tegn, men dokumentet kun bruger 10 af disse tegn, kan du beslutte, at det ikke er værd at integrere skrifttypen på grund af den ekstra
filstørrelse.
Overprint Angiver, hvordan overlappende farver indstillet til overprint gemmes. Du kan vælge at bevare eller kassere overprint. Hvis Kompatibilitet
(øverst i dialogboksen) er indstillet til Acrobat 4 (PDF 1.3), kan du også vælge at simulere overprint ved at samkopiere illustrationen.
Forudindstilling Hvis Kompatibilitet (øverst i dialogboksen) er indstillet til Acrobat 4 (PDF 1.3), og illustrationen indeholder gennemsigtighed, kan
du angive en forudindstilling (eller et sæt indstillinger) for udjævning af gennemsigtighed. Du kan også klikke på Brugerdefineret for at tilpasse
indstillinger for udjævning.
Bemærk! Acrobat 5 (PDF 1.4), Acrobat 6 (PDF 1.5) og Acrobat 7 (PDF 1.6) bevarer automatisk gennemsigtighed i illustrationer. Derfor er
indstillingerne Format og Brugerdefineret ikke til rådighed for disse kompatibilitetsniveauer.
Til toppen

Tilføjelse af sikkerhed til PDF-filer

Når du gemmer som PDF, kan du tilføje adgangskodebeskyttelse og sikkerhedsbegrænsninger, som ikke blot begrænser, hvem der kan åbne
filen, men også hvem der kan kopiere eller udtrække indhold, udskrive dokumentet og andet.
En PDF-fil kan kræve adgangskoder for at åbne et dokument (adgangskode til åbning af dokument) og ændre sikkerhedsindstillinger
(adgangskode til tilladelser). Hvis du definerer sikkerhedsbegrænsninger i filen, bør du angive begge adgangskoder. Ellers kan den, der åbner
filen, fjerne begrænsningerne. Hvis en fil åbnes med en adgangskode til tilladelser, deaktiveres sikkerhedsbegrænsningerne midlertidigt.
RC4-sikkerhedsmetoden fra RSA Corporation bruges til at sikre PDF-filer med adgangskoder. Alt efter hvad du har valgt under Kompatibilitet (i
kategorien Generelt), vil krypteringsniveauet være højt eller lavt.
Bemærk! Adobe PDF-forudindstillinger understøtter ikke adgangskoder og sikkerhedsindstillinger. Hvis du vælger adgangskoder og
sikkerhedsindstillinger i dialogboksen Eksporter Adobe PDF og derefter klikker på Gem forudindstilling, bevares adgangskoderne og
sikkerhedsindstillingerne ikke.
Til toppen

Sikkerhedsindstillinger
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Du kan angive følgende indstillinger, når du opretter en PDF-fil, eller når du beskytter en PDF-fil med adgangskode. Valgmulighederne varierer i
forhold til indstillingen under Kompatibilitet. Sikkerhedsindstillinger er ikke tilgængelige for PDF/X-standarder eller forudindstillinger.
Kompatibilitet Angiver typen af kryptering for åbning af et adgangskodebeskyttet dokument. Med Acrobat 6 og nyere kan du aktivere metadata til
søgning.
Vær opmærksom på, at brugere af en tidligere version af Acrobat, ikke kan åbne et PDF-dokument med en højere kompatibilitetsindstilling. Hvis
du f.eks. vælger indstillingen Acrobat 8, kan dokumentet ikke åbnes i Acrobat 6.0 eller tidligere.
En adgangskode skal angives for at åbne dokumentet Vælg denne indstilling, hvis brugere skal skrive den adgangskode, som du angiver, for
at åbne dokumentet.
Adgangskode til åbning af dokument Angiv den adgangskode, som brugere skal skrive for at åbne PDF-filen.
Bemærk! Hvis du glemmer en adgangskode, kan du på ingen måde finde den i dokumentet. Det er derfor en god ide at opbevare adgangskoder et
sikkert sted, hvis du skulle glemme dem.
Benyt en adgangskode til at begrænse redigering af indstillinger for Sikkerhed og Tilladelser Begrænser adgangen til PDF-filens
sikkerhedsindstillinger. Hvis filen åbnes i Adobe Acrobat, kan brugeren godt få vist filen, men vedkommende skal indtaste den angivne
adgangskode til tilladelser for at ændre filens indstillinger for sikkerhed og tilladelser. Hvis filen åbnes i Illustrator, Photoshop eller InDesign, skal
brugeren indtaste adgangskoden til tilladelser, da det ikke er muligt at åbne filen på en måde, hvor den kun bliver vist.
Tilladelsesadgangskode Angiv en adgangskode, der kræves for at ændre tilladelsesindstillingerne. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis den
forrige indstilling er valgt.
Udskrivning tilladt Angiver det udskrivningsniveau, som brugere har adgang til, for PDF-dokumentet.
Ingen Forhindrer, at brugerne udskriver dokumentet.
Lav opløsning (150 dpi) Giver brugere lov til at udskrive ved en maksimal opløsning på 150 dpi. Udskrivning kan være langsommere, fordi hver
side udskrives som et bitmapbillede. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis indstillingen Kompatibilitet er sat til Acrobat 5 (PDF 1.4) eller nyere.
Høj opløsning Giver brugerne mulighed for at udskrive ved enhver opløsning og retter vektoroutput i høj kvalitet til PostScript-printere og andre
printere, der understøtter avancerede udskrivningsfunktioner i høj kvalitet.
Ændringer tilladt Definerer, hvilke redigeringshandlinger der er tilladt i PDF-dokumentet.
Ingen Forhindrer brugerne i at foretage ændringer af det dokument, der er vist i menuen Tilladte ændringer, f.eks. udfyldning af formularfelter og
tilføjelse af kommentarer.
Indsættelse, sletning og rotering af sider Giver brugere mulighed for at indsætte, slette og rotere sider og oprette bogmærker og
miniaturebilleder. Denne indstilling er kun tilgængelig med høj (128-bit RC4 eller AES) kryptering.
Udfyldning af formularfelter og signering Giver brugerne mulighed for at udfylde formularer og tilføje digitale signaturer. Denne indstilling
tillader ikke, at brugeren tilføjer kommentarer eller opretter formularfelter. Denne indstilling er kun tilgængelig med høj (128-bit RC4 eller AES)
kryptering.
Kommentering, udfyldning af formularfelter og signering Giver brugerne mulighed for at tilføje kommentarer og digitale signaturer samt
udfylde formularer. Funktionen muliggør ikke flytning af sideobjekter eller oprettelse af formularfelter.
Alle, undtagen udtrækning af sider Giver brugere mulighed for at redigere dokumentet, oprette og udfylde formularfelter samt tilføje
kommentarer og digitale signaturer.
Aktiver kopiering af tekst, billeder og andet indhold Giver brugere mulighed for at markere og kopiere indhold i et PDF-dokument.
Aktiver tekstadgang for skærmlæsere for synshandicappede Giver svagtseende brugere mulighed for at læse dokumentet med skærmlæsere,
men tillader ikke brugere at kopiere eller udtrække dokumentets indhold. Denne indstilling er kun tilgængelig med høj (128-bit RC4 eller AES)
kryptering.
Aktiver metadata som almindelig tekst Giver brugerne mulighed for at kopiere og udtrække indhold fra PDF-dokumentet. Denne funktion er kun
tilgængelig, når kompatibiliteten er angivet til Acrobat 6 eller senere. Hvis denne indstilling vælges, kan arkiverings- og søgesystemer samt
søgeprogrammer få adgang til metadata, som er gemt i dokumentet.
Flere hjælpeemner
Farvestyre PDF-filer til udskrivning
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Indsættelse af flere filer | Illustrator CC
Kommandoen Placer er den primære metode til import af eksterne filer i et Illustrator-dokument. Funktionen Placer giver maksimal understøttelse
af filformater, placeringsindstillinger og farver. Når du har placeret en fil, skal du bruge panelet Kæder til at identificere, vælge, overvåge og
opdatere den.
Du kan placere én eller flere filer i en enkelt handling. Brug denne funktion til at markere flere billeder og derefter placere billederne ét for ét i et
Illustrator-dokument.

Indsættelse af flere filer samtidig
1. Åbn en Illustrator-fil, som du vil placere eksterne filer i, og klik derefter på Filer > Placer.
2. Vælg flere filer i dialogboksen Placer ved hjælp af tasterne Ctrl (Cmd) eller Skift (Alternativ).

Vælg en eller flere filer fra de tilgængelige elementer, og vælg derefter at vise importindstillinger (hvis det er nødvendigt)
A. Vælg en eller flere filer B. Afkrydsningsfeltet Vis importindstillinger

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på Placer. I Illustrator-dokumentet omdannes markøren til ikonet for indlæst grafik.
Marker afkrydsningsfeltet Vis importindstillinger, og klik derefter på Placer. Dialogboksen Importindstillinger vises for
elementer, der har importindstillinger i Illustrator. Når du er færdig med at vælge indstillingerne for de enkelte elementer,
omdannes markøren til ikonet for indlæst grafik.
Bemærk! De indstillinger, du angiver i dialogboksen Importindstillinger, bestemmer skærmversionen af elementet, der vises
ud for markøren for indlæst grafik.

Markøren skifter for at angive, at der er indlæst mere end ét grafisk element.
A. Markør for indlæst grafik B. Placering af det aktuelt viste element på listen over indlæst grafik C. Samlet antal indlæste
elementer D. Miniaturebillede af det aktuelle element

4. Brug Venstre pil eller Højre pil til at gennemse listen over indlæste elementer. Der vises et miniaturebillede af det aktuelle
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element, når du trykker på Venstre pil eller Højre pil.
5. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at placere et billede:
Peg på markøren for indlæst grafik på en placering, og klik på den nøjagtige placering i Illustrator-filen. Det aktuelle
element placeres med sine oprindelige dimensioner.
Peg på markøren for indlæst grafik på en placering, og træk markøren for den indlæste grafik. Det aktuelle element
placeres i en rektangulær afgrænsningsramme. Dimensionerne af rektanglet er proportionale med størrelsen på det
oprindelige element.
6. Sådan viser og ændrer du hurtigt et elements importindstillinger:
Tryk på Venstre pil eller Højre pil for at få vist en skærmversion af de indlæste elementer.
Når du ser en skærmversion af det element, hvis importindstillinger du vil ændre, skal du trykke på Skift og klikke med
musen.
Foretag de nødvendige ændringer af indstillingerne, og klik på OK.
7. Hvis du vil slette et element, der er indlæst og klar til at blive placeret, skal du bruge piletasterne til at navigere til elementet
og trykke på Esc.

Twitter™- og Facebook-indlæg er ikke dækket af vilkårene i Creative Commons.
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Kædeoplysninger
Denne funktion er tilgængelig i Adobe Illustrator CS6, CC og nyere versioner. Hvis du vil tilmelde dig Adobe Creative Cloud, skal du se Adobe
Creative Cloud.
Panelet Kæder (Vindue > Kæder) indeholder en liste over alle illustrationer, der er placeret (integreret eller sammenkædet) i et Illustratordokument. Kædeoplysningerne vises i panelet Kæder. Gør et af følgende for at få vist filoplysninger for sammenkædede filer:
Dobbeltklik på en kæde i panelet Kæder.
Vælg en kæde i panelet Kæder, og klik derefter på knappen Vis kædeoplysninger.
Vælg et sammenkædet objekt, klik på hyperlinket Objekttype i Kontrolpanel for at åbne panelet Kæder, og klik derefter på
knappen Kædeoplysninger.

Klik på hyperlinket Objekttype for at åbne panelet Kædeoplysninger for det valgte objekt
A. Objekttype B. Detaljer om sammenkædet fil

Panelet Kæder med området Kædeoplysninger
A. Vis Kædeoplysninger B. Kædehandlinger C. Området Kædeoplysninger D. Forrige/næste navigationsikoner
Brug ikonerne for at sammenkæde igen, gå til kæde, opdatere kæde og redigere original. Som tidligere er disse indstillinger også tilgængelige fra
panelmenuen.
Panelet Kædeoplysninger indeholder følgende oplysninger:
Navn Viser navnet på den sammenkædede fil
Format Viser filtypen for den sammenkædede fil og typen af sammenkædning: sammenkædet eller integreret.
Farverum Viser farverummet og farveprofilen for den sammenkædede fil. Tom for integrerede filer.
Placering Viser mappeplaceringen for den sammenkædede fil. Klik på ikonet Mappe for at åbne mappen i Stifinder (Windows) eller Finder (Mac
OS).
PPI Viser de effektive pixels pr. tomme PPI for den sammenkædede fil.
Dimensioner Viser den sammenkædede fils oprindelige dimensioner. Denne værdi ændres ikke, selv om du transformerer (tilpasser størrelse,
roterer) den sammenkædede fil.
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Skala Viser illustrationens værdier for skala og rotation
Oprettet Viser den dato, hvor filen blev oprettet.
Ændret Viser den dato, filen senest blev ændret.
Gennemsigtig Angiver, om billedet indeholder alfagennemsigtighed.
Du kan finde flere oplysninger om panelet Kæder på Oversigt over panelet Kæder.
Hvis du vil have vist kædeoplysninger i tidligere versioner af Illustrator, skal du vælge Vindue > Dokumentinfo og derefter vælge
Sammenkædede billeder i panelmenuen. Du kan finde flere oplysninger på Oversigt over panelet Dokumentinfo.
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Ophævelse af integrering af billeder
Denne funktion er tilgængelig i Adobe Illustrator CS6, CC og nyere versioner. Hvis du vil tilmelde dig Adobe Creative Cloud, skal du se Adobe
Creative Cloud.
Når du integrerer billeder i en Illustrator-fil, lagres billedfilen i dokumentet. Du kan udtrække de integrerede billeder ved at fjerne integreringen af
dem og erstatte de integrerede billeder med de tilsvarende udtrukne PSD- eller TIFF-filer. Du kan også bruge eller redigere de udtrukne filer uden
for Illustrator.
1. Vælg et integreret billede i dokumentet, og gør et af følgende:
Klik på Ophæv integrering i Kontrolpanel.
Vælg Ophæv integrering i panelmenuen Kæder.

2. Angiv et navn og en placering for den nye fil (kun PSD eller TIFF) i dialogboksen Ophæv integrering, og klik på Gem.
Integreringen af illustrationen fjernes, og den sammenkædes med Illustrator-filen.
Du kan finde flere oplysninger om sammenkædede og integrerede filer på Import af illustrationsfiler.
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Pakning af filer
Denne funktion er tilgængelig i Adobe Illustrator CS6, CC og nyere versioner. Hvis du vil tilmelde dig Adobe Creative Cloud, skal du se Adobe
Creative Cloud.
Du kan samle de filer, du har brugt, herunder skrifttyper (undtagen kinesiske, koreanske og japanske) og sammenkædede grafikelementer, så det
hele er nemt at aflevere. Når du pakker en fil, opretter du en mappe, der indeholder Illustrator-dokumentet, eventuelle nødvendige skrifttyper,
sammenkædede grafikelementer og en pakkerapport. Denne rapport, der gemmes som en tekstfil, indeholder oplysningerne om de pakkede filer.
1. Vælg Filer > Pak.

Dialogboksen Pak

2. Angiv indstillingerne for mappe og placering:
Placering Angiv placeringen for at oprette den pakkede mappe
Mappenavn Angiv et navn til pakken. Navnet til mappen udledes som standard af navnet på Illustrator-dokumentet.
3. Angiv følgende indstillinger:
Kopier Kæder Kopierer sammenkædede grafikelementer og filer til pakkemappens placering.
Saml Kæder i en separat mappe Opretter mappen Kæder og placerer alle sammenkædede elementer i den pågældende
mappe. Hvis dette ikke vælges, kopieres elementer til samme mappeniveau som .ai-filen.
Sammenkæd sammenkædede filer med dokumentet igen Ændrer kæder til pakkemappens placering. Hvis dette ikke
vælges, bibeholder et pakket Illustrator-dokument kæder til elementer på den oprindelige placering, og elementer samles i
pakken alligevel.
Kopier skrifttyper, der bruges i dokumenterne (undtagen kinesiske, koreanske og japanske) Kopierer alle nødvendige
skrifttypefiler, men ikke hele skrifttypefamilien.
Bemærk! Der vises en advarsel, når du pakker skrifttyper. Se i din licensaftale, om du har tilladelse til at kopiere skrifttyper.
Opret rapport Opretter en oversigtsrapport som skal følge med de pakkede filer. Den indeholder en oversigt over
specialfarveobjekter, alle brugte og manglende skrifttyper, manglende kæder og detaljer om alle sammenkædede og
integrerede billeder.
4. Klik på Pak. Den følgende mappestruktur oprettes med elementer placeret i deres respektive mapper.
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Pakkens mappestruktur
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Del på Behance
Konfiguration af Illustrator - Arbejdsforløb for Behance-deling
Start af dialogboksen Del på Behance
Overførsel af ny illustration til Behance
Overførsel af en ny version (revision) af en illustration til Behance

Til toppen

Konfiguration af Illustrator - Arbejdsforløb for Behance-deling
Bemærk: Du skal logge på med et gyldigt Adobe-id for at kunne bruge Behance-deling fra Illustrator

Du kan overføre din illustration til Behance direkte i Adobe Illustrator. Enhver illustration på det aktuelt valgte
tegnebræt kan deles med Behance. Et JPEG-billede genereres og overføres til din Behance-konto, som er
sammenkædet med dit Adobe-id.

Start af dialogboksen Del på Behance
Du kan starte Behance fra Illustrator på to måder:
Klik på Filer > Del på Behance, eller
Klik på ikonet

i nederste venstre hjørne af det aktive Illustrator-vindue.

Til toppen

Overførsel af ny illustration til Behance
1. Vælg det tegnebræt, du vil vise eller modtage feedback på, fra Behance.
Forsigtig: Tegnebrætter, hvis bredde er 10 gange større end højden (eller omvendt),
bliver ikke overført.
2. Klik på Behance-ikonet, eller klik på Filer > Del på Behance.
3. Vælg New Work (Nyt værk) i dialogboksen Share on Behance (Enter Information) (Del
på Behance (Angiv oplysninger)), og udfyld resten af oplysningerne:
Mærker. Klik på knappen Tags (Mærker) for at se eksisterende mærker, eller skriv
nye mærker. Brug kommaer til at adskille flere mærker.
Kommentarer. Tilføj en kommentar for at starte en samtale
Synlighed. Angiv omfanget af delingen – alle eller din feedbackkreds
Hvis du ikke har en Behance-konto, overføres dit arbejde til denne kontoen. Hvis du ikke
har en Behance-konto endnu, opretter du en ved at dele dit arbejde.
Klik på Continue (Fortsæt).
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Vælg New Work (Nyt værk) for at overføre din nye illustration.

4. Brug dialogboksen Share on Behance (Select Cover Image) (Del på Behance) (Vælg
forsidebillede))) til at vælge den del af din illustration, der skal bruges som
miniaturebillede, som identificerer din illustration.
Klik på Crop Cover and Publish (beskær forside, og publicer).

Marker den del af illustrationen, du vil bruge som miniaturebillede.

5. På det sidste skærmbillede kan du klikke på linket eller knappen for at navigere til
Behance-webstedet og se den illustration, du har overført.
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Klik på linket eller knappen for at åbne Behance

Til toppen

Overførsel af en ny version (revision) af en illustration til Behance
1. Vælg det tegnebræt, du vil vise eller modtage feedback på, fra Behance.
2. Klik på Behance-ikonet, eller klik på Filer > Del på Behance.
3. Vælg Revision i dialogboksen Del på Behance (Enter Information).

4. Brug rullelisten Choose Existing (Vælg eksisterende) til at rulle til og vælge den tidligere
version af den illustration, der overføres. Når du vælger illustrationen, udfyldes
automatisk de indstillinger af mærker og synlighed, der er knyttet til den tidligere
illustration.
Klik på Continue (Fortsæt).

Vælg Revision, og vælg derefter den seneste version af illustrationen på rullelisten
Choose Existing (Vælg eksisterende).
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5. Brug dialogboksen Share on Behance (Select Cover Image) (Del på Behance (Vælg
forsidebillede))) til at vælge den del af din illustration, der skal bruges som
miniaturebillede, som identificerer din illustration.
Klik på Crop Cover and Publish (Beskær forside, og publicer).

Marker den del af illustrationen, du vil bruge som miniaturebillede.

6. På det sidste skærmbillede kan du klikke på linket eller knappen for at navigere til
Behance-webstedet og se den illustration, du har overført.

Klik på linket eller knappen for at åbne Behance
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Udtræk CSS | Illustrator CC
Video: CSS-udtrækning i Illustrator CC
Vis og udtræk CSS-kode
Eksempel på CSS-kode

Du kan designe en HTML-side i Illustrator. Dette er en god visuel rettesnor for en webudvikler, som herefter kan kode layoutet, typografierne og
objekterne til en side i et HTML-redigeringsprogram. Det er dog et stort arbejde at genskabe det nøjagtige udseende og komponenternes eksakte
placering.
I Illustrator CC kan du, når du opretter layoutet for en HTML-side, også generere og eksportere den underlæggende CSS-kode, der bestemmer
komponenternes og objekternes udseende på siden. Med CSS kan du kontrollere udseendet af tekst og objekter (på samme måde som tegn- og
grafikformater). Du kan vælge at eksportere CSS-koden for hvert enkelt objekt eller for hele det layout, der er designet i Illustrator.
I panelet CSS-egenskaber (Vindue > CSS-egenskaber) kan brugerne gøre følgende:
Se CSS-koden for de markerede objekter
Kopiere CSS-koden for de markerede objekter
Eksportere et, flere eller alle de markerede Illustrator-elementer til en CSS-fil
Eksportere billeder, der kan omdannes til rasterbilleder
Generere browserspecifik CSS-kode

Til toppen

Vis og udtræk CSS-kode
Benyt en af følgende fremgangsmåder til at generere CSS-kode:
Sørg for, at objekterne i dit Illustrator-dokument er navngivet i panelet Lag.
Klik på Vindue > CSS-egenskaber > pop op-menu > Eksportindstillinger, og markér afkrydsningsfeltet Generér CSS for
unavngivne objekter.

1. Vælg Vindue > CSS-egenskaber.
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A. Advarsel, hvis nogle formater ikke kunne konverteres til CSS-kode B. Dialogboksen Indstillinger for CSS-eksport C.
Eksporter markerede CSS til fil D. Kopiér det markerede format til udklipsholder E. Generer CSS F. Pop op-menu G.
Formatter brugt i de markerede objekter H. CSS-kode

2. Gør et af følgende i et åbent Illustrator-dokumentet:
Markér et objekt. CSS-koden for objektet vises i panelet CSS-egenskaber.
Hold Shift-tasten nede, markér flere objekter, og klik derefter på knappen Generér CSS i panelet CSS-egenskaber.
Tryk på Ctrl/Cmd+A for at markere alle objekterne, og klik derefter på knappen Generér CSS i panelet CSS-egenskaber.
Den genererede CSS-kode vises.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at hente den CSS-kode, der er genereret:
Den markerede kode kopieres ved at vælge den specifikke kode og derefter:
Klik på Kopiér det markerede format for at kopiere til udklipsholder
Klik på pop op-menuen og på Eksportér den markerede CSS for at eksportere til en fil
Hele koden kopieres ved at undlade at markere noget i CSS-koden og derefter gøre følgende:
Klik på Kopiér det markerede format for at kopiere til udklipsholder
Klik på pop op-menuen og på Eksportér alt for at eksportere til en fil
4. Når du gemmer CSS-koden til en fil, skal du vælge en af følgende indstillinger:
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Bemærk: Klik på Eksportindstillinger i panelet CSS-egenskaber, og foretag de relevante markeringer for at ændre indholdet i
den CSS-kode, der er genereret.

Til toppen

Eksempel på CSS-kode

Rektangel med en farvetildeling (alle browsere)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

.GRADIENT_BOX
{
background : -moz-linear-gradient(0% 50% 0deg,rgba(255, 242, 0, 1) 0%,rgba(254, 236, 1, 1)
10.31%,rgba(253, 218, 4, 1) 24.34%,rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%,rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%,rgba(243, 99,
24, 1) 77.37%,rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%,rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
background : -webkit-linear-gradient(0deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%,
rgba(253, 218, 4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24,
1) 77.37%, rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
background : -webkit-gradient(linear,0% 50% ,100% 50% ,color-stop(0,rgba(255, 242, 0, 1) ),colorstop(0.1031,rgba(254, 236, 1, 1) ),color-stop(0.2434,rgba(253, 218, 4, 1) ),color-stop(0.4051,rgba(251,
190, 9, 1) ),color-stop(0.5828,rgba(247, 150, 15, 1) ),color-stop(0.7737,rgba(243, 99, 24, 1) ),colorstop(0.9727,rgba(238, 37, 34, 1) ),color-stop(1,rgba(237, 28, 36, 1) ));
background : -o-linear-gradient(0deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, rgba(253,
218, 4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 1)
77.37%, rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
background : -ms-linear-gradient(0deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, rgba(253,
218, 4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 1)
77.37%, rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#FFF200', endColorstr='#ED1C24'
,GradientType=0)";
background : linear-gradient(90deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, rgba(253, 218,
4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 1) 77.37%,
rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
border-style : Solid;
border-color : #231F20;
border-color : rgba(35, 31, 32, 1);
border-width : 1px;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#FFF200',endColorstr='#ED1C24' ,
GradientType=1);
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}

Rektangel med en farveforløbtildeling (gælder kun webkitbaserede browsere)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

.GRADIENT_BOX
{
background : -webkit-linear-gradient(0deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%,
rgba(253, 218, 4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24,
1) 77.37%, rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
background : -webkit-gradient(linear,0% 50% ,100% 50% ,color-stop(0,rgba(255, 242, 0, 1) ),colorstop(0.1031,rgba(254, 236, 1, 1) ),color-stop(0.2434,rgba(253, 218, 4, 1) ),color-stop(0.4051,rgba(251,
190, 9, 1) ),color-stop(0.5828,rgba(247, 150, 15, 1) ),color-stop(0.7737,rgba(243, 99, 24, 1) ),colorstop(0.9727,rgba(238, 37, 34, 1) ),color-stop(1,rgba(237, 28, 36, 1) ));
background : linear-gradient(90deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, rgba(253, 218,
4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 1) 77.37%,
rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
border-style : Solid;
border-color : #231F20;
border-color : rgba(35, 31, 32, 1);
border-width : 1px;
}

Flere objekter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

.NormalCharacterStyle
{
font-family : Myriad Pro;
font-size : 12px;
}
.st0
{
border-style : Solid;
border-color : #FFFFFF;
border-color : rgba(255, 255, 255, 1);
border-width : 0px;
}
.GRADIENT_BOX
{
background : -webkit-linear-gradient(0deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%,
rgba(253, 218, 4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24,
1) 77.37%, rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
background : -webkit-gradient(linear,0% 50% ,100% 50% ,color-stop(0,rgba(255, 242, 0, 1) ),colorstop(0.1031,rgba(254, 236, 1, 1) ),color-stop(0.2434,rgba(253, 218, 4, 1) ),color-stop(0.4051,rgba(251,
190, 9, 1) ),color-stop(0.5828,rgba(247, 150, 15, 1) ),color-stop(0.7737,rgba(243, 99, 24, 1) ),colorstop(0.9727,rgba(238, 37, 34, 1) ),color-stop(1,rgba(237, 28, 36, 1) ));
background : linear-gradient(90deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, rgba(253, 218,
4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 1) 77.37%,
rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
border-style : Solid;
border-color : #231F20;
border-color : rgba(35, 31, 32, 1);
border-width : 1px;
}
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Filoplysninger og metadata
Om metadata
Oversigt over panelet Dokumentinfo
Metadata er et sæt af standardiserede oplysninger om en fil, f.eks. forfatternavn, opløsning, farverum, copyright og nøgleord, som er anvendt i
den.
I panelet Dokumentinfo vises generelle filoplysninger og objektegenskaber samt antallet af og navnene på grafikformater, brugerdefinerede farver,
farveforløb, skrifttyper og placeret grafik.

Til toppen

Om metadata

Metadata er et sæt af standardiserede oplysninger om en fil, f.eks. forfatternavn, opløsning, farverum, copyright og nøgleord, som er anvendt i
den. De fleste digitale kameraer indsætter f.eks. nogle grundlæggende oplysninger i en billedfil, f.eks. højde, bredde, filformat og klokkeslættet, da
billedet blev taget. Du kan bruge metadata til at strømline din arbejdsgang og organisere filer.
Om XMP-standarden
Metadataoplysninger gemmes ved hjælp af XMP-standarden (Extensible Metadata Platform), som Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe
InDesign og Adobe Photoshop bygger på. Justeringer, som udføres på billeder med Photoshop® Camera Raw, gemmes som XMP-metadata.
XMP bygger på XML, og i de fleste tilfælde gemmes metadataene i filen. Hvis det ikke er muligt at gemme oplysninger i filen, gemmes metadata i
en separat fil, der kaldes en sidecar-fil. XMP gør det nemmere at udveksle metadata mellem Adobe-programmer og i udgivelsesarbejdsforløb. Du
kan f.eks. gemme metadata fra én fil som en skabelon og derefter importere metadataene til andre filer.
Metadata, der er gemt i andre formater, f.eks. Exif, IPTC (IIM), GPS og TIFF, synkroniseres og beskrives med XMP, så de lettere kan ses og
administreres. Andre programmer og funktioner (f.eks. Adobe Drive) bruger også XMP til at kommunikere og lagre oplysninger, f.eks.
versionskommentarer, som du kan søge i fra Adobe Bridge.
I de fleste tilfælde forbliver metadataene sammen med filen, selv når filformatet ændres (f.eks. fra PSD til JPG). Metadata bevares også, når disse
filer placeres i et Adobe-dokument eller -projekt.
Hvis du er udvikler af C++ eller Java, kan du bruge XMP Toolkit SDK til at tilpasse behandlingen og udvekslingen af metadata. Hvis du er
udvikler af Adobe Flash eller Flex, kan du bruge XMP File Info SDK til at tilpasse dialogboksen Filinfo. Yderligere oplysninger finder du på
Adobes websted.
Arbejde med metadata i Adobe Bridge- og Adobe Creative Suite-komponenter
Mange af de effektive Adobe Bridge-funktioner, der gør det muligt at organisere, søge og holde styr på dine filer og versioner, afhænger af XMPmetadata i dine filer. I Adobe Bridge kan du arbejde med metadata på to måder: via panelet Metadata og dialogboksen Filinfo.
I nogle tilfælde kan der findes flere visninger for den samme metadataegenskab. En egenskab kan f.eks. hedde Forfatter i én visning og Oprettet
af i en anden, men de refererer begge til den samme underliggende egenskab. Selv hvis du tilpasser disse visninger til bestemte arbejdsgange,
forbliver de standardiserede gennem XMP.

Til toppen

Oversigt over panelet Dokumentinfo
Du kan bruge panelet Dokumentinfo til at vise lister over generelle filoplysninger og objektegenskaber samt antallet af og navnene på
grafikformater, brugerdefinerede farver, mønstre, forløb, skrifttyper og placeret grafik. Vælg Vindue > Dokumentinfo for at åbne panelet.
Hvis du vil se en anden type oplysninger, skal du vælge en indstilling i panelmenuen: Dokument, Objekter, Grafikformater,
Pensler, Staffagefarveobjekter, Mønsterobjekter, Forløbsobjekter, Skrifttyper (Windows) eller Skrifter (Mac OS),
Sammenkædede billeder, Integrerede billeder og Skrifttypedetaljer (Windows) eller Skriftdetaljer (Mac OS).
Hvis du kun vil have vist oplysninger om det markerede objekt, skal du vælge Kun markering i panelmenuen. Hvis du ikke
vælger denne indstilling, vises oplysninger om hele dokumentet.
Vælg Gem i panelmenuen for at gemme en kopi af filoplysningerne som en tekstfil. Angiv et navn og en placering, og klik på
Gem.
Du kan få vist tegnebrættets dimensioner ved at klikke på værktøjet Tegnebræt, vælge Dokument i panelmenuen og derefter
klikke på det tegnebræt, du vil have vist.
Flere hjælpeemner

464
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Tekst
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-->

Import og eksport af tekst
Importere tekst
Eksport af tekst

Til toppen

Importere tekst

Du kan importere tekst til illustrationen fra en fil, som blev oprettet i et andet program. Illustrator understøtter følgende formater til import af tekst:
Microsoft® Word til Windows 97, 98, 2000, 2002, 2003 og 2007
Microsoft Word til Mac OS X, 2004 og 2008
RTF (Rich Text Format)
Almindelig tekst (ASCII) med ANSI, Unicode, Shift JIS, GB2312, kinesisk Big 5, kyrillisk, GB18030, græsk, tyrkisk, baltisk og
centraleuropæisk kodning
En fordel ved at importere tekst fra en fil i stedet for at kopiere og indsætte den er, at importeret tekst bevarer sin tegn- og
afsnitsformatering. Tekst fra en RTF-fil bevarer f.eks. specifikationer for skrifttyper og typografier i Illustrator. Du kan også
angive kodnings- og formateringsindstillinger, når teksten importeres fra en almindelig tekstfil (.txt).
Vigtigt! Når du importerer tekst fra Microsoft Word og RTF-filer, skal du sørge for, at de anvendte skrifttyper er tilgængelige på
systemet. Hvis skrifttyper og typografier mangler – herunder skrifttyper med samme navn, men forskellige typografier (Type 1,
TrueType eller CID) – kan det give uventede resultater. På japanske systemer kan forskelle i tegnsæt være årsag til, at tekst,
der er oprettet i Windows, ikke kan vises på skærmen i Mac OS.

Importere tekst til en ny fil
1. Vælg Filer > Åbn.
2. Marker den tekstfil, du vil åbne, og klik på Åbn.

Importere tekst til en eksisterende fil
1. Vælg Filer > Placer. Marker den tekstfil, du vil importere, og klik på Placer.
2. Hvis du placerer en almindelig tekstfil (.txt), skal du benytte følgende fremgangsmåde og derefter klikke på OK:
Angiv det tegnsæt og den platform, der blev brugt til at oprette filen.
Vælg indstillingen Ekstra vognretur for at angive, hvordan Illustrator skal behandle ekstra vognretur i filen.
Vælg indstillingen Ekstra mellemrum, hvis Illustrator skal erstatte strenge bestående af mellemrum i filen med tabulatorer.
Angiv det antal mellemrum, der skal erstattes af en tabulator.

Til toppen

Eksport af tekst
Eksport af tekst til en tekstfil
1. Brug et tekstværktøj til at markere den tekst, der skal eksporteres.
2. Vælg Filer > Eksporter.
3. Vælg en placering til filen, og skriv et filnavn i dialogboksen Eksporter.
4. Vælg Tekstformat (TXT) som filformat.
5. Skriv navnet til den nye tekstfil i navneboksen, og klik på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS).
6. Vælg en platform og kodningsmetode, og klik på Eksporter.

Kodetekst til eksport til Flash
Du kan eksportere tekst fra Illustrator til Adobe Flash på forskellige måder. Du kan eksportere tekst som statisk tekst, dynamisk tekst eller
inputtekst. Med dynamisk tekst kan du også angive en URL-adresse til det websted, der åbnes, når en bruger klikker på teksten. Yderligere
oplysninger om dynamisk tekst og inputtekst finder du i Flash Help.
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Flash-tekst kan indeholde punkttekst, områdetekst eller tekst på en kurve. Al tekst konverteres til områdetekst i SWF-format.
Afgrænsningsområder ændres ikke, og transformeringer anvendt på dem bevares i SWF-format. Sammenkædede tekstobjekter eksporteres
enkeltvis. Hvis du vil kode og eksportere alle objekter i en kæde, skal du sørge for at markere og kode dem alle. Overløbstekst importeres intakt til
Flash Player.
Når du koder tekst, kan du importere den til Flash ved enten at eksportere teksten fra Illustrator eller kopiere og indsætte teksten.
Du kan se en video om at bruge tekst effektivt mellem Illustrator og Flash på www.adobe.com/go/vid0199_dk.
Bemærk! Den originale tekst i Illustrator ændres ikke, når du koder eller ophæver kodningen af teksten. Du kan altid ændre koden uden at ændre
originalen.
1. Marker et tekstobjekt, og klik på Flash-tekst i kontrolpanelet.
2. Vælg en af følgende i menuen Tekst i panelet Flash-tekst:
Statisk tekst Eksporterer tekst til Flash Player som et almindeligt tekstobjekt, der ikke kan ændres dynamisk eller
programmeringsmæssigt i Flash. Indholdet og udseendet af statisk tekst bestemmes, når du forfatter teksten.
Dynamisk tekst Eksporterer teksten som dynamisk tekst, der kan opdateres programmeringsmæssigt på kørselstidspunktet
via handlingsscriptkommandoer og koder. Du kan bruge dynamisk tekst til sportsresultater, aktiekurser, nyhedsoverskrifter og
lignende formål, hvor teksten skal opdateres dynamisk.
Inputtekst Eksporterer teksten som inputtekst, der er identisk med dynamisk tekst, men også giver brugeren mulighed for at
redigere teksten i Flash Player. Du bruger inputtekst til formularer, undersøgelser eller lignende formål, hvor brugerne skal
indtaste eller redigere tekst.
3. (Valgfrit) Indtast et forekomstnavn til tekstobjektet. Hvis du ikke indtaster et forekomstnavn, bruges tekstobjektets
standardnavn i panelet Lag i Flash til at manipulere tekstobjektet.
4. Angiv en gengivelsestype. Indstillingen Brug enhedsskrifttyper (Windows) eller Brug enhedsskrifter (Mac OS) konverterer
glyffer til enhedsskrifttyper (kantudjævning er ikke tilgængelig for enhedsskrifttyper).
Bemærk! Navne på skrifttyper bruges normalt ordret og overføres direkte til afspilningsplatformens skrifttypesystem for at finde
skrifttypen. Flere specielle skrifttypenavne er imidlertid knyttet til forskellige skrifttypenavne, afhængigt af
afspilningsplatformen. Disse indirekte tilknytninger er kodet ind i hver platformspecifik port for Flash Player, og skrifttyperne for
hver platform vælges blandt systemets standardskrifttyper eller andre skrifttyper, som sandsynligvis er tilgængelige. Som en
sekundær overvejelse er de indirekte tilknytninger angivet for at maksimere indirekte skrifttypers lighed på tværs af platforme.
Animation Optimerer tekst, der skal bruges til animation.
Læsbarhed Optimerer tekst til læsbarhed.
Brugerdefineret Giver dig mulighed for at angive brugerdefinerede værdier for Tykkelse og Skarphed til teksten.
Brug enhedsskrifttyper (Windows)/Brug enhedsskrifter (Mac OS) Konverterer glyffer til enhedsskrifttyper. Kantudjævning
er ikke tilgængelig for enhedsskrifttyper.
_sans, _serif og _skrivemaskine Tilknyt vestlige indirekte skrifttyper på tværs af platforme for at sikre et ens udseende.
Gothic, Tohaba (Gothic Mono) og Mincho Tilknyt japanske indirekte skrifttyper på tværs af platforme for at sikre et ens
udseende.
Bemærk! Yderligere oplysninger om indirekte skrifttyper finder du i dokumentet med Flash-specifikationen på Adobe.com/dk.
5. (Valgfrit) Vælg en følgende:
Kan vælges
Betyder, at den eksporterede tekst kan markeres i Flash.
Vis ramme omkring tekst

Gør tekstrammer synlige i Flash.

Rediger tegnindstillinger
Åbner dialogboksen Integrering af tegn, så du kan integrere bestemte tegn i tekstobjektet. Du
kan vælge de tegn, der skal integreres, på listen, skrive tegnene i tekstboksen Medtag disse tegn, klikke på Automatisk
udfyldning for automatisk at vælge de tegn, der skal integreres, eller foretage en kombination af disse.
6. (Valgfrit) Hvis du kodede teksten som dynamisk tekst, kan du angive URL-adressen til den side, der skal åbnes, når der
klikkes på teksten, og derefter vælge et målvindue for at angive, hvor siden skal indlæses:
_selv Angiver den aktuelle ramme i det aktuelle vindue.
_tom Angiver et nyt vindue.
_overordnet Angiver den aktuelle rammes overordnede.
_øverst Angiver rammen på øverste niveau i det aktuelle vindue.
7. Hvis du kodede teksten som Indtast tekst, skal du angive det maksimale antal tegn, der kan indtastes i tekstobjektet.
Når du har kodet tekst som Flash-tekst, kan du markere hele teksten på én gang ved at vælge Marker > Objekt > Dynamisk Flash-tekst eller
Indtast Flash-tekst.
Flere hjælpeemner
Video om Flash-tekst
SWF-optimeringsindstillinger (Illustrator)
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Opret tekst
Indtastning af tekst ved et punkt
Indtastning af tekst i et område
Styring af tekstområdet
Oprettelse af rækker og kolonner med tekst
Tilpasning af en overskrift til et tekstområdes fulde bredde
Sammenkædning af tekst mellem objekter
Ombrydning af tekst omkring et objekt
Justering af tekst til objekt
Sletning af tomme tekstobjekter fra en illustration

Til toppen

Indtastning af tekst ved et punkt
Punkttekst er en vandret eller lodret tekstlinje, der begynder på det sted, hvor du klikker, og udvides, når du
indtaster tegn. Hver tekstlinje er uafhængig af de øvrige linjer. Tekstlinjen bliver kortere eller længere, når du
redigerer den, men ombrydes ikke til næste linje. Denne metode er praktisk, hvis du vil føje nogle få ord til
illustrationen.
1. Vælg tekstværktøjet

eller værktøjet Lodret tekst

.

Markøren ændres til en I-markør i en stiplet ramme. Den lille vandrette streg nær bunden
af I-markøren angiver placeringen af den grundlinje, som teksten står på.
2. (Valgfrit) Vælg tekstformateringsindstillinger i kontrolpanelet, panelet Tegn eller panelet
Afsnit.
3. Klik på det sted, hvor tekstlinjen skal begynde.
Bemærk: Sørg for ikke at klikke på et eksisterende objekt, da dette konverterer objektet
til områdetekst eller tekst på en kurve. Hvis et eksisterende objekt er placeret der, hvor
du vil skrive en tekst, skal du låse eller skjule objektet.
4. Skriv teksten. Tryk på Enter eller Retur for at starte på en ny tekstlinje i det samme
tekstobjekt.
5. Når du er færdig med at indtaste teksten, skal du klikke på markeringsværktøjet for at
markere tekstobjektet. Du kan også holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS)
nede og klikke på teksten.
Bemærk: Se denne video for at få yderligere oplysninger om at arbejde med tekst i Illustrator.

Til toppen

Indtastning af tekst i et område
Områdetekst (som også kaldes afsnitstekst) tilpasses inden for et objekts grænser, så tekstforløbet styres
enten vandret eller lodret. Når teksten når en afgrænsningslinje, ombrydes den automatisk, således at den
tilpasses det definerede område. Denne indtastningsmetode er nyttig, når du vil oprette et eller flere afsnit,
f.eks. til en brochure.
1. Definer afgrænsningsområdet:
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Vælg tekstværktøjet
eller værktøjet Lodret tekst
definere et rektangulært afgrænsningsområde.

, og træk diagonalt for at

Tegn det objekt, du vil bruge som afgrænsningsområde. (Det betyder ikke noget, hvis
objektet indeholder streg- eller fyldattributter, da Illustrator automatisk fjerner dem).
, værktøjet Lodret tekst
, værktøjet Områdetekst
Vælg derefter tekstværktøjet
eller værktøjet Lodret områdetekst
, og klik et vilkårligt sted på objektets
kurve.

Et tekstområde, der oprettes ved at trække med musen (øverst), sammenlignet med en
eksisterende form, der konverteres til et tekstområde (nederst).

Bemærk: Hvis objektet er en åben kurve, skal du bruge værktøjet Områdetekst til at
definere afgrænsningsområdet. Illustrator tegner en imaginær linje mellem kurvens
endepunkter for at definere grænserne.
2. (Valgfrit) Vælg tekstformateringsindstillinger i kontrolpanelet, panelet Tegn eller panelet
Afsnit.
3. Skriv teksten. Tryk på Enter eller Retur for at begynde på et nyt afsnit.
4. Når du er færdig med at indtaste teksten, skal du klikke på markeringsværktøjet for at
markere tekstobjektet. Du kan også holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS)
nede og klikke på teksten.
Hvis du indtaster mere tekst, end der er plads til inden for et område, vises der en lille
boks med et plustegn (+) nederst i afgrænsningsområdet.

Eksempel på overløbstekst

Du kan tilpasse størrelsen på tekstområdet eller udvide kurven for at se overløbsteksten.
Du kan også sammenkæde teksten med et andet objekt.
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Bemærk: Se denne video for at få yderligere oplysninger om at arbejde med tekst i
Illustrator.

Til toppen

Styring af tekstområdet

Tilpasse størrelsen på et tekstområde
Du kan ændre størrelsen på tekst på forskellige måder afhængigt af, om du opretter punkttekst, områdetekst
eller tekst langs en kurve.
Der er ingen grænse for mængden af tekst, der kan skrives med punkttekst, og derfor er tilpasning af
tekstens størrelse ikke påkrævet i dette tilfælde.
Når du bruger værktøjet Områdetekst, skal du trække et objekt og skrive inden i det markerede område. I
dette tilfælde ændres tekstens størrelse, når du ændrer objektets størrelse vha. værktøjet Direkte markering.
Når du skriver tekst langs en kurve, kan du sammenkæde tekst mellem objekter (se Sammenkædning af
tekst mellem objekter), hvis teksten ikke passer til den valgte kurve. I dette tilfælde ændres tekstens størrelse
også, hvis du ændrer kurven vha. værktøjet Direkte markering.
Sørg for, at indstillingen af afgrænsningsramme er angivet til Vis afgrænsningsområde. Hvis du ikke kan
se afgrænsningsrammen, skal du klikke på Vis > Vis afgrænsningsområde.
Hvis du vil tilpasse størrelsen, skal du gøre et af følgende:
Marker tekstobjektet med markeringsværktøjet eller panelet Lag, og træk i et håndtag
på afgrænsningsområdet.

Tilpasse størrelsen på et tekstområde med markeringsværktøjet

Marker tekstkurvens hjørne eller kant med værktøjet Direkte markering
derefter for at justere kurvens form.

. Træk

Tip: Det er lettere at justere tekstkurven ved hjælp af værktøjet Direkte markering, når
du har valgt visningen Kontur.
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Tilpasning af størrelsen på et tekstområde med værktøjet Direkte markering

Marker tekstobjektet med markeringsværktøjet eller panelet Lag, og vælg Tekst >
Indstillinger for områdetekst. Indtast værdier for Bredde og Højde, og klik på OK. Hvis
tekstområdet ikke er et rektangel, bestemmer disse værdier dimensionerne på
objektets afgrænsningsområde.

Ændring af margenen omkring et tekstområde
Når du arbejder med et områdetekstobjekt, kan du styre margenen mellem teksten og afgrænsningskurven.
Denne margen kaldes justeringsafstanden.
1. Marker et områdetekstobjekt.
2. Vælg Tekst > Indstillinger for områdetekst
3. Angiv en værdi for Justeringsafstand, og klik derefter på OK.

Tekst uden justeringsafstand (venstre) sammenlignet med tekst med justeringsafstand
(højre)

Hævelse eller sænkning af den første grundlinje i et tekstområde
Når du arbejder med et områdetekstobjekt, kan du styre justeringen af den første tekstlinje i forhold til toppen
af objektet. Denne justering kaldes den første grundlinjeforskydning. Du kan f.eks. få tekst til at stikke op over
toppen af objektet eller falde med en bestemt afstand ned under toppen af objektet.
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Tekst med Første grundlinje indstillet til Majuskelhøjde (venstre) sammenlignet med tekst med Første
grundlinje indstillet til Skydning (højre)

1. Marker et områdetekstobjekt.
2. Vælg Tekst > Indstillinger for områdetekst
3. Vælg en af følgende indstillinger for Første grundlinje:

Stigning Højden på tegnet "d" placeres under tekstobjektets top.

Majuskelhøjde Det øverste af de store bogstaver rører toppen af tekstobjektet.

Skydning Lader afstanden mellem grundlinjen for den første tekstlinje og toppen af
tekstobjektet være identisk med tekstens skydningsværdi.

X-højde Højden på tegnet "x" placeres under tekstobjektets top.

Højde på Em Box Den øverste del af en em box i asiatiske skrifttyper rører toppen af
tekstobjektet. Denne indstilling er tilgængelig uanset indstillingen Vis asiatiske
indstillinger.

Fast Angiver afstanden mellem grundlinjen for den første tekstlinje og toppen af
tekstobjektet i feltet Min.

Ældre Bruger den første grundlinjestandard, der er anvendt i Adobe Illustrator 10 eller
tidligere versioner.
4. Angiv værdien for grundlinjeforskydningen ud for Min.

Se også
Skift af grundlinje
Vis asiatiske tekstindstillinger

Til toppen

Oprettelse af rækker og kolonner med tekst
1. Marker et områdetekstobjekt.
2. Vælg Tekst > Indstillinger for områdetekst
3. Angiv følgende indstillinger i afsnittene Rækker og Kolonner i dialogboksen:

Antal Angiver det antal rækker og kolonner, som objektet skal indeholde.

Omfang Angiver højden på de enkelte rækker og bredden på de enkelte kolonner.

Fast Angiver, hvad der skal ske med rækkernes og kolonnernes omfang, hvis du
tilpasser størrelsen på tekstområdet. Når denne indstilling er valgt, kan antallet af rækker
og kolonner ændres, når du tilpasser områdets størrelse, men rækkernes og
kolonnernes bredde ændres ikke. Hvis du ønsker, at bredden på rækker og kolonner skal
ændres, når du tilpasser tekstområdets størrelse, skal du lade denne indstilling være
fravalgt.
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Indstillinger for tilpasning af rækker og kolonner

Indermargen Angiver afstanden mellem rækker eller kolonner.
4. Vælg en indstilling for Tekstforløb i afsnittet Indstillinger i dialogboksen for at angive,
hvordan teksten skal indsættes mellem rækker og kolonner: Efter række
kolonne

eller Efter

.

5. Klik på OK.

Til toppen

Tilpasning af en overskrift til et tekstområdes fulde bredde
1. Vælg et tekstværktøj, og klik i det afsnit, der skal tilpasses efter tekstområdet.
2. Vælg Tekst > Tilpas overskrift.
Bemærk: Hvis du ændrer formateringen af teksten, skal du huske at bruge
kommandoen Tilpas overskrift igen.

Til toppen

Sammenkædning af tekst mellem objekter
Du sammenkæder objekterne for at sammenkæde (eller fortsætte) tekst fra ét objekt til det næste.
Sammenkædede tekstobjekter kan have en hvilken som helst form. Det skal dog være områdetekst eller tekst
på en kurve (ikke punkttekst).
Hvert områdetekstobjekt indeholder en ind-port og en ud-port, som giver dig mulighed for at kæde objektet
sammen med andre objekter og oprette en sammenkædet kopi af tekstobjektet. En tom ind- eller ud-port
betyder, at al tekst er synlig, og at objektet ikke er sammenkædet. En pil i en port angiver, at objektet er
kædet til et andet objekt. Et rødt plustegn i en ud-port angiver, at objektet indeholder yderligere tekst. Den
resterende, usynlige tekst kaldes overløbstekst.

Porte på sammenkædede tekstobjekter
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Du kan bryde kæder og få teksten til at løbe over i enten det første eller næste objekt, eller du kan fjerne alle
kæder, så teksten forbliver på stedet.
Bemærk: Når du arbejder med sammenkædet tekst, kan det være nyttigt at se kæderne. Vælg Vis > Vis
tekstkæder, og marker derefter et sammenkædet objekt for at få vist kæderne.

Sammenkædning af tekst
1. Brug markeringsværktøjet til at markere et områdetekstobjekt.
2. Klik på ind- eller ud-porten på det markerede tekstobjekt. Markøren ændres til ikonet for
indlæst tekst .
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil kæde sammen med et eksisterende objekt, skal du placere markøren på
. Klik på kurven for at sammenkæde
objektets kurve. Markøren ændres til en
objekterne.
Hvis du vil oprette en kæde til et nyt objekt, skal du klikke på eller trække et tomt
område på tegnebrættet. Når du klikker, oprettes der et objekt med samme størrelse
og form som originalen, mens du ved at trække kan oprette et rektangulært objekt
med den ønskede størrelse.
Du kan også sammenkæde tekst mellem objekter ved at markere et
områdetekstobjekt, markere det objekt (eller de objekter), du vil oprette en kæde til,
og derefter vælge Tekst > Kædet tekst > Opret.

Fjernelse eller brydning af kæder
1. Marker et sammenkædet tekstobjekt.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil bryde kæden mellem to objekter, skal du dobbeltklikke på porten i den
ene ende af kæden. Teksten flyder ind i det første objekt.
Hvis du vil fjerne et objekt fra en tekstkæde, skal du vælge Tekst > Kædet tekst >
Ophæv markering. Teksten flyder ind i det næste objekt.
Hvis du vil fjerne alle kæder, skal du vælge Tekst > Kædet tekst > Ophæv
sammenkædning. Teksten forbliver på stedet.

Til toppen

Ombrydning af tekst omkring et objekt
Du kan ombryde områdetekst omkring et vilkårligt objekt, herunder tekstobjekter, importerede billeder og
objekter, du tegner i Illustrator. Hvis ombrydningsobjektet er et integreret bitmapbillede, ombryder Illustrator
teksten omkring ugennemsigtige eller delvist ugennemsigtige pixel og ignorer helt gennemsigtige pixel.
Ombrydning bestemmes af objekternes stablingsrækkefølge, som du kan se i panelet Lag ved at klikke på
trekanten ud for lagnavnet. Når du vil ombryde tekst omkring et objekt, skal ombrydningsobjektet være i det
samme lag som teksten og placeret direkte over teksten i laghierarkiet. Du kan trække indhold op eller ned i
panelet Lag for at ændre hierarkiet.
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Tekst, der er ombrudt omkring objekter
A. Ombrydningsobjekter B. Ombrudt tekst

Se også
Stabling af objekter
Oprettelse af tekst på en kurve

Ombrydning af tekst
1. Kontroller, at følgende forhold er sande for den tekst, du vil ombryde:
Det er områdetekst (skrevet i en boks).
Det er i samme lag som ombrydningsobjektet.
Det er placeret direkte under ombrydningsobjektet i laghierarkiet.
Bemærk: Hvis laget indeholder flere tekstobjekter, skal du flytte de objekter, som du
ikke vil ombryde omkring ombrydningsobjektet, til et andet lag eller til en placering over
ombrydningsobjektet.
2. Marker det eller de objekter, som teksten skal ombrydes omkring.
3. Vælg Objekt > Tekstombrydning > Opret.

Angivelse af ombrydningsindstillinger
Du kan angive ombrydningsindstillinger, før eller efter at du ombryder teksten.
1. Marker ombrydningsobjektet.
2. Vælg Objekt > Tekstombrydning > Indstillinger for tekstombrydning, og angiv følgende
indstillinger:

Forskydning Angiver afstanden mellem teksten og ombrydningsobjektet. Du kan angive
en positiv eller negativ værdi.

Inverter ombrydning Ombryder teksten omkring den anden side af objektet.

Fjernelse af ombrydning af tekst fra et objekt
1. Marker ombrydningsobjektet.
2. Vælg Objekt > Tekstombrydning > Ophæv.
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Til toppen

Justering af tekst til objekt
Sådan justeres tekst i forhold til afgrænsningsrammen for de faktiske glyffer i stedet for i forhold til
skrifttypemetrikkerne:
1. Anvend liveeffekten Kontur om objekt på tekstobjektet ved hjælp af Effekt > Sti > Kontur
om objekt.
2. Angiv, at der i justeringspanelet skal bruges visning af afgrænsningseksempler ved at
vælge indstillingen Brug visning af grænser i genvejsmenuen til panelet Juster.

Efter anvendelse af disse indstillinger får du præcis den samme justering som den justerede tekst, mens
teksten forbliver live.

Til toppen

Sletning af tomme tekstobjekter fra en illustration
Ved at slette ubrugte tekstobjekter kan du gøre illustrationen lettere at udskrive og reducere filstørrelsen. Du
kan f.eks. oprette tomme tekstkurver, hvis du ved en fejl kommer til at klikke på værktøjet Tekst i
illustrationsområdet og derefter vælger et andet værktøj.
1. Vælg Objekt > Kurve > Rens.
2. Vælg Tomme tekstkurver, og klik på OK.

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Oprettelse af tekst på en kurve
Indtastning af tekst på en kurve
Flytning eller vipning af tekst langs en kurve
Anvendelse af effekter på tekst på en kurve
Tilpasning af den lodrette justering af tekst på en kurve
Justering af tegnafstanden omkring skarpe kurver

Tekst på en kurve løber langs kanten af en åben eller lukket kurve. Når du indtaster tekst vandret, indsættes
tegnene parallelt med grundlinjen. Når du indtaster tekst lodret, indsættes tegnene vinkelret på grundlinjen. I
begge tilfælde løber teksten i samme retning, som punkterne blev tilføjet i på kurven.

Til toppen

Indtastning af tekst på en kurve
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil oprette vandret tekst langs en kurve, skal du vælge tekstværktøjet
eller værktøjet Tekst på en kurve

.

Hvis du vil oprette lodret tekst langs en kurve, skal du vælge værktøjet Lodret tekst
eller værktøjet Lodret tekst på en kurve

.

2. (Valgfrit) Vælg tekstformateringsindstillinger i kontrolpanelet, panelet Tegn eller panelet
Afsnit.
3. Placer markøren på kurven, og klik. (Det betyder ikke noget, hvis kurven indeholder
streg- eller fyldattributter, da Illustrator automatisk fjerner dem).
Bemærk: Hvis kurven er lukket, skal du bruge værktøjet Tekst på en kurve.
4. Skriv teksten.
5. Når du er færdig med at indtaste teksten, skal du klikke på markeringsværktøjet for at
markere tekstobjektet. Du kan også holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS)
nede og klikke på teksten.

Hvis du indtaster mere tekst, end der er plads til inden for et område eller langs kurven, vises der en lille
boks med et plustegn (+) nederst i afgrænsningsområdet.

Eksempel på overløbstekst
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Du kan tilpasse størrelsen på tekstområdet eller udvide kurven for at se overløbsteksten. Du kan også
sammenkæde teksten med et andet objekt.
Du kan se en video om oprettelse af tekst på en sti under Placere tekst på en sti.

Til toppen

Flytning eller vipning af tekst langs en kurve
1. Marker kurvetekstobjektet.
Der vises en kantet parentes i begyndelsen af teksten, i slutningen af kurven og ved
midtpunktet mellem start- og slutparenteserne.
2. Placer markøren over tekstens midtpunkt, indtil der vises et lille ikon ved siden af
markøren .
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk den midterste klamme langs kurven for at flytte teksten på langs ad kurven.
Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede for at forhindre, at teksten
vippes og vises på den anden side af kurven.

Flyt tekst langs en kurve

Træk klammen på tværs af kurven for at vippe tekstretningen langs kurven. Du kan
også vælge Tekst > Tekst på en kurve > Indstillinger for tekst på en kurve, vælge
Vip og klikke på OK.

Vip tekst langs en kurve

Tip: Hvis du vil flytte tekst på tværs af en kurve uden at ændre tekstretningen, skal du
bruge indstillingen Grundlinjeforskydning i panelet Tegn. Hvis du f.eks. har oprettet en
tekst, der løber fra venstre mod højre hen over toppen af en cirkel, kan du angive et
negativt tal i tekstboksen Grundlinjeforskydning for at sænke teksten, så den
indsættes på indersiden af cirklens top.
Du kan se en video om oprettelse af tekst på en sti under Placere tekst på en sti.

Se også
Skift af grundlinje

Til toppen

480

Anvendelse af effekter på tekst på en kurve
Kurveteksteffekter kan bruges til at forvrænge tegnenes retning på en kurve. Du skal først oprette tekst på en
kurve, før du kan anvende disse effekter.
1. Marker kurvetekstobjektet.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Tekst > Tekst på en kurve, og vælg en effekt i undermenuen.
Vælg Tekst > Tekst på en kurve > Indstillinger for tekst på en kurve. Vælg derefter
en indstilling i effektmenuen, og klik på OK.
Bemærk: Når du anvender effekten Tyngdekraft på tekst på en helt cirkulær kurve,
ligner resultatet den regnbueeffekt, der er standard. Resultatet er som forventet på
kurver, der er ovale, firkantede, rektangulære eller med andre irregulære former.

Kurveteksteffekter

Til toppen

Tilpasning af den lodrette justering af tekst på en kurve
1. Marker tekstobjektet.
2. Vælg Tekst > Tekst på en kurve > Indstillinger for tekst på en kurve.
3. Vælg en indstilling i menuen Juster til kurve for at angive, hvordan samtlige tegn skal
justeres i forhold til kurven, og i forhold til skrifttypens fulde højde:

Opadgående streg Justerer i forhold til skrifttypens øverste kant.

Nedadgående streg Justerer i forhold til skrifttypens nederste kant.

Centrer Justerer i forhold til punktet, der er midt mellem skrifttypens opadgående og
nedadgående streg.

Grundlinje Justerer langs grundlinjen. Dette er standardindstillingen.
Bemærk: Tegn uden opadgående og nedadgående streger (f.eks. bogstavet e) eller en
grundlinje (f.eks. en apostrof) justeres lodret i forhold til tegn, der har opadgående og
nedadgående streger og grundlinjer. Disse skrifttypedimensioner angives permanent af
skrifttypens designer.
Tip: Hvis du vil have mere kontrol over den lodrette justering, skal du bruge indstillingen
Grundlinjeforskydning i panelet Tegn. Indtast f.eks. en negativ værdi i boksen
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Grundlinjeforskydning for at sænke teksten.

Til toppen

Justering af tegnafstanden omkring skarpe kurver
Når der indsættes tegn rundt om en skarp kurve eller spids vinkel, spredes de, så det ser ud som om, at der
er ekstra mellemrum mellem dem. Du kan reducere afstanden mellem tegn på kurver ved hjælp af
indstillingen Afstand i dialogboksen Indstillinger for tekst på en kurve.
1. Marker tekstobjektet.
2. Vælg Tekst > Tekst på en kurve > Indstillinger for tekst på en kurve.
3. Indtast en værdi i punkter under Afstand. Højere værdier fjerner den ekstra afstand
mellem tegn ved skarpe kurver eller vinkler.

Tekst uden afstandsjustering (venstre) sammenlignet med tekst med afstandsjustering
(højre)

Bemærk: Værdien for Afstand har ingen effekt på tegnenes placering på lige
segmenter. Hvis du vil ændre tegnafstanden et sted langs kurven, skal du markere
tegnene og anvende knibning eller spatiering.

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Skalere og rotere tekst
Markere tekst til transformeringer
Justere skalering af tekst
Rotere tekst

Til toppen

Markere tekst til transformeringer

Du kan rotere, spejle, skalere og vride tekst på samme måde som andre objekter. Den måde, du markerer teksten på, påvirker imidlertid resultatet
af transformeringen:
Hvis du vil transformere teksten sammen med dens afgrænsningskurve, skal du markere tekstobjektet og bruge
rotationsværktøjet til at rotere objektet og teksten.
Hvis du blot vil transformere afgrænsningskurven, men ikke teksten i den, skal du markere tekstobjektet og trække med
markeringsværktøjet.

Roteret tekstkurve (venstre) sammenlignet med roteret tekst og kurve (højre)

Til toppen

Justere skalering af tekst

Du kan angive forholdet mellem tekstens højde og bredde i forhold til tegnenes oprindelige bredde og højde. Tegn, der ikke er skaleret, har en
værdi på 100 %. Nogle skriftfamilier har en ægte udvidet skrift, som er designet med en større vandret spredning end den ordinære skrift.
Skalering forvrider teksten, så det er generelt at foretrække at bruge en skrift, der er designet som komprimeret eller udvidet, hvis man har en
sådan.
1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes skaleringen på ny tekst, du
opretter.
2. I tegnpanelet skal du vælge indstillingen Lodret skalering

eller indstillingen Vandret skalering

.

Til toppen

Rotere tekst
Hvis du vil rotere tegnene i et tekstobjekt med et bestemt antal grader, skal du markere de tegn eller tekstobjekter, du vil
ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes rotationen på ny tekst, du opretter. Vælg indstillingen Tegnrotation
panelet Tegn.

på

Hvis du vil ændre vandret tekst til lodret tekst og omvendt, skal du markere tekstobjektet og vælge Tekst > Tekstretning >
Vandret eller Tekst > Tekstretning > Lodret.
Hvis du vil rotere et helt tekstobjekt (både tegnene og tekstens afgrænsningsområde), skal du markere tekstobjektet og bruge
afgrænsningsområdet, værktøjet Fri transformering, rotationsværktøjet, rotationskommandoen eller panelet Transformer til at
udføre rotationen.
Hvis du vil rotere flere tegn i lodret asiatisk tekst, skal du bruge indstillingen Tate-chu-yoko til at rotere flere tegn.
Flere hjælpeemner
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Stave- og sprogordbøger
Stavekontrol
Redigere ordbogen
Tildele sprog til tekst
Om Unicode

Til toppen

Stavekontrol
1. Vælg Rediger > Stavekontrol.
2. Hvis du vil angive indstillinger, der skal gælde, når stavkontrollen søger efter og ignorerer ord, skal du klikke på pilen nederst i
dialogboksen og vælge de ønskede indstillinger.
3. Klik på Start for at starte stavekontrollen.
4. Når Illustrator viser ord, der er forkert stavet, eller andre mulige fejl, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
Klik på Ignorer eller Ignorer alle for at fortsætte stavekontrollen uden at ændre et bestemt ord.
Vælg et ord på listen Forslag, eller indtast det korrekte ord i den øverste boks, og klik derefter på Erstat for kun at ændre
den aktuelle forekomst af det forkert stavede ord. Du kan også klikke på Erstat alle for at ændre alle forekomster af det
forkert stavede ord i dokumentet.
Klik på Tilføj for at gemme et ord, som stavekontrollen ikke kender, men som du kan godkende, i ordbogen, således at
senere forekomster af ordet ikke registreres som stavefejl.
5. Når Illustrator er færdig med at kontrollere dokumentet, skal du klikke på Slut.
Illustrator kan foretage stavekontrol på en række forskellige sprog. Du skal blot angive det sprog, der skal gælde for
teksten.

Til toppen

Redigere ordbogen
1. Vælg Rediger > Rediger brugerordbog.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder, og klik på Slut:
Hvis du vil føje et ord til ordbogen, skal du skrive ordet i boksen Indtastning og klikke på Tilføj.
Hvis du vil fjerne et ord fra ordbogen, skal du markere ordet på listen og klikke på Slet.
Hvis du vil ændre et ord i ordbogen, skal du vælge ordet på listen. Skriv derefter det nye ord i boksen Indtastning, og klik
på Erstat.

Til toppen

Tildele sprog til tekst
Illustrator bruger ordbøger fra firmaet Proximity til stavekontrol og orddeling. Hver ordbog indeholder flere hundredtusind ord med
standardorddelinger. Du kan anvende et sprog til et helt dokument eller på markeret tekst.

Eksempler på orddeling på forskellige sprog
A. "Glockenspiel" på engelsk B. "Glockenspiel" på traditionelt tysk C. "Glockenspiel" på reformeret tysk

Anvende et sprog på al tekst
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1. Vælg Rediger > Indstillinger > Orddeling (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Orddeling (Mac OS).
2. Vælg en ordbog i pop op-menuen Standardsprog, og klik på OK.

Tildele markeret tekst et sprog
1. Marker teksten.
2. Brug panelet Tegn til at vælge den ønskede ordbog i menuen Sprog. Hvis menuen Sprog ikke vises, skal du vælge Vis
indstillinger i menuen i panelet Tegn.

Til toppen

Om Unicode

Illustrator understøtter Unicode, en standard, som tildeler hvert enkelt tegn et entydigt tal, uanset hvilket sprog eller hvilken computertype du
arbejder med. Unicode-standarden er:
Transportabel Bogstaver og tal ændres ikke, når du flytter en fil fra én arbejdsstation til en anden. Det giver ikke problemer at bruge et fremmed
sprog i et dokument, fordi tegn fra fremmede sprog har deres egne angivelser, som ikke forstyrrer kodningen fra andre sprog i det samme
projekt.
Platformneutral Windows- og Macintosh-operativsystemerne understøtter nu Unicode, og det er derfor blevet lettere at udveksle filer mellem de
to platforme. Du behøver ikke længere at korrekturlæse en Illustrator-fil, bare fordi du har flyttet den over på en computer, der kører Windows, fra
en computer, der kører Macintosh, eller omvendt.
Omfattende Eftersom Unicode-kompatible skrifttyper har et større antal potentielle tegn, er specialtegn let tilgængelige.
Fleksibel Med Unicode-understøttelse kan du erstatte en skrifttype i et projekt, uden at det betyder, at tegn erstattes. Med en Unicode-kompatibel
skrifttype er et g et g, uanset hvilket skriftsnit der bruges.
Alle disse ting gør det muligt for en fransk designer at designe for en kunde i Korea og give projektet videre til en partner i USA, uden at teksten
volder problemer. Den amerikanske designer skal blot aktivere det korrekte sprog i operativsystemet, indlæse skrifttypen til det fremmede sprog og
fortsætte projektet.
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Skrifttyper
Om skrifttyper
OpenType-skrifttyper
Vise eksempler på skrifttyper
Vælge en skrifttypeserie og en typografi
Angive en skriftsnitstørrelse
Søge efter og erstatte skrifttyper
Arbejde med manglende skrifttyper

Til toppen

Om skrifttyper

Skrifttyper er et komplet sæt tegn, dvs. bogstaver, tal og symboler, der har fælles stregstyrke, bredde og format, f.eks. 10-punkts Adobe
Garamond Bold.
Skrifttyper (kaldes ofte også skrifttypefamilier eller skriftfamilier) er samlinger af skrifttyper, der har det samme generelle udseende og er designet
til at blive brugt sammen, som f.eks. Adobe Garamond.
Et format er en variant af en skrift i en skriftfamilie. Typisk er Latin eller Almindelig (navnene varierer fra familie til familie) i en skriftfamilie
grundskrifttyperne, som kan indeholde skriftformater som normal, fed, halvfed, kursiv og fed kursiv.
Foruden de skrifttyper, der er installeret på dit system, kan du også oprette følgende mapper og bruge de skrifttyper, der er installeret i disse
mapper:
Windows Programmer/Fælles filer/Adobe/Fonts
Mac OS Bibliotek/Application Support/Adobe/Fonts
Hvis du installerer en Type 1-, TrueType-, OpenType- eller CID-skrifttype i den lokale skrifttypemappe, vises skrifttypen kun i Adobe-programmer.

Til toppen

OpenType-skrifttyper

OpenType-skrifttyper bruger en enkelt skrifttypefil til både Windows®- og Macintosh®-computere, så du kan flytte filer fra én platform til en anden
uden at tænke på skrifttypeerstatning og andre problemer, der får tekst til at løbe om. Skrifterne kan indeholde en række funktioner, f.eks.
dekorative bogstaver og diskrete ligaturer, som ikke er tilgængelige i de nuværende PostScript- og TrueType-skrifter.
OpenType-skrifttyper viser ikonet

.

Når du arbejder med en OpenType-skrifttype, kan du automatisk erstatte alternative glyffer, f.eks. ligaturer, kapitæler, brøker og proportionale
minuskeltal, i teksten.

Skrifttyperne Normal (til venstre) og OpenType (til højre)
A. Ordenstal B. Vilkårlige ligaturer C. Dekorative bogstaver
OpenType-skrifttyper kan indeholde et udvidet tegnsæt og layoutfunktioner, der giver større sproglig understøttelse og avanceret typografisk
kontrol. OpenType-skrifttyper fra Adobe, som har indbygget understøttelse af centraleuropæiske sprog, indeholder ordet "Pro" som en del af
skrifttypenavnet i skrifttypemenuer til programmer. OpenType-skrifttyper, som ikke indeholder centraleuropæisk sprogunderstøttelse, bærer
betegnelsen "Standard" og har suffikset "Std". Alle OpenType-skrifttyper kan også installeres og bruges sammen med PostScript Type 1- og
TrueType-skrifttyper.
Yderligere oplysninger om OpenType-skrifttyper finder du på www.adobe.com/go/opentype_dk.
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Til toppen

Vise eksempler på skrifttyper

Du kan få vist eksempler på en skrifttype i menuerne for skrifttypefamilie og typografi på tegnpaletten og andre områder i programmet, hvor du kan
vælge disse skrifttyper. Følgende ikoner bruges til at angive forskellige former for skrifttyper:
OpenType
Type 1
TrueType
Multiple Master
Sammensat
Du kan slå eksempelfunktionen fra eller ændre punktstørrelsen for skrifttypenavnene eller skrifttypeeksemplerne under
Tekstindstillinger.

Til toppen

Vælge en skrifttypeserie og en typografi
1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes skrifttypen på ny tekst, du
opretter.
2. Vælg en skrifttypeserie og typografi i kontrolpanelet, menuen Tekst eller panelet Tegn:
Angiv indstillinger for skrifttype og typografi i kontrolpanelet.
Vælg et navn i undermenuen Skrifttype eller Seneste skrifttyper i menuen Tekst. Det er praktisk at bruge menuen
Skrifttype, fordi den viser et eksempel på de tilgængelige skrifttyper.
Angiv indstillinger for skrifttypeserie og typografi i panelet Tegn. Ud over at vælge et navn i pop op-menuerne, kan du
klikke på det aktuelle navn og skrive de første par tegn i det ønskede navn.
Du kan ændre antallet af skrifttyper i undermenuen Seneste skrifttyper (Windows) eller Seneste skrifter (Mac OS) ved
at vælge Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Tekst (Mac OS) og angive antallet af
seneste skrifttyper.

Til toppen

Angive en skriftsnitstørrelse

Som standard måles skriftsnitstørrelse i punkter (et punkt er lig med 1/72 af en tomme). Du kan angive skriftsnitstørrelser fra 0,1 til 1296 punkter i
intervaller på 0,001 punkt.
Bemærk! I Fireworks måles skriftstørrelsen som standard i pixel.
1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes skriftsnitstørrelsen på ny tekst,
du opretter.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg en værdi til indstillingen Skriftstørrelse i tegnpanelet eller på kontrollinjen.
Vælg en skrift i menuen Tekst > Størrelse. Hvis du vælger Andre, kan du angive en ny størrelse på tegnpanelet.
Du kan ændre måleenheden for tekst i dialogboksen Indstillinger. Denne indstilling er ikke tilgængelig i Fireworks.

Til toppen

Søge efter og erstatte skrifttyper
1. Vælg Tekst > Find skrifttype (Windows) eller Find skrift (Mac OS).
Flyt dialogboksen Find skrifttype (Windows) eller Find skrift (Mac OS), så du kan se hele teksten i dokumentet.
2. Vælg navnet på en skrifttype, du vil finde, i den øverste del af dialogboksen. Den første forekomst af skrifttypen fremhæves i
dokumentvinduet.
3. Vælg en erstatningsskrifttype i den nederste del af dialogboksen. Du kan tilpasse listen over erstatningsskrifttyper på følgende
måde:
Vælg en indstilling i pop op-menuen Erstat med skrifttype fra: Dokumenter for kun at få vist de skrifttyper, der bruges i
dokumentet, eller System for at få vist alle skrifttyper på computeren.
Vælg den slags skrifttyper, du vil medtage på listen, og fravælg de skrifttyper, du ikke vil medtage.
4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på Erstat for kun at ændre én forekomst af den valgte skrifttype.
Klik på Erstat alle for at ændre alle forekomster af den valgte skrifttype.
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Når der ikke er flere forekomster af en skrifttype i dokumentet, fjernes dens navn fra listen Skrifttyper i dokument.
5. Gentag trin 2 til 4 for at finde og erstatte en anden skrifttype.
6. Klik på Slut for at lukke dialogboksen.
Bemærk! Når du erstatter en skrifttype med kommandoen Find skrifttype, forbliver alle andre tekstattributter uændrede.

Til toppen

Arbejde med manglende skrifttyper

Hvis et dokument bruger skrifttyper, der ikke er installeret på systemet, vises en advarsel, når du åbner det. Illustrator angiver, hvilke skrifttyper der
mangler, og erstatter manglende skrifttyper med tilsvarende tilgængelige skrifttyper.
Hvis du vil erstatte manglende skrifttyper med en anden skrifttype, skal du markere den tekst, der bruger den manglende
skrifttype, og anvende en anden tilgængelig skrifttype.
Du kan gøre manglende skrifttyper tilgængelige i Illustrator ved enten at installere de manglende skrifttyper på dit system eller
aktivere de manglende skrifttyper ved hjælp af et program til håndtering af skrifttyper.
Hvis du vil fremhæve erstattede skrifttyper i pink, skal du vælge Filer >Dokumentopsætning og vælge Marker erstatningsskrift
(og eventuelt Markerede erstatningsglyffer) og derefter klikke på OK.
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Find manglende skrifttyper (Typekit-arbejdsforløb)
Lanceret i 2014-versionen af Illustrator CC

I 2014-versionen af Illustrator CC 2014 gælder det, at hvis der registreres en manglende skrifttype, når du
åbner en illustrationsfil, kontrolleres Typekit-biblioteket for den manglende skrifttype. Hvis den er tilgængelig
på Typekit-webstedet, kan du hurtigt synkronisere skrifttypen til din computer for at gendanne udseendet af
din Illustrator-illustration.
Du kan se flere oplysninger om, hvordan du generelt arbejder med skrifttyper, der er tilgængelige på
Typekit-webstedet (via dit Typekit-abonnement), i artiklen om Typekit-skrifttyper.

Den forbedrede dialogboks for Find skrifttype
Find manglende skrifttyper med Typekit
Indstilling for erstatningsskrifttyper

Til toppen

Den forbedrede dialogboks for Find skrifttype
Dialogboksen Find skrifttype er blevet forbedret for at levere flere oplysninger og kunne flere ting med en
mere moderne grænseflade.

A. Ikon for Synkronisering i gang B. Ikon for manglende skrifttype C. Afkrydsningsfelt for synkronisering D.
Knap for Synkr. skrifttyper E. Pop op-menu F. Status

489

Forbedringerne omfatter:

Ikon for Synkronisering i gang Angiver, at en manglende skrifttype bliver synkroniseret fra Typekitbiblioteket.

Ikon for manglende skrifttype Angiver en manglende skrifttype.

Afkrydsningsfelt for synkronisering Markér afkrydsningsfeltet for at synkronisere den manglende
skrifttype.

Knap for Synkr. skrifttyper. Klik på knappen for at synkronisere manglende skrifttyper fra Typekitwebstedet til den lokale computer.

Pop op-menu Klik på pop op-menuen, og markér afkrydsningsfelterne for at filtrere listen over viste
skrifttyper.

Status Viser den aktuelle handling, der bliver udført.
Til toppen

Find manglende skrifttyper med Typekit
Vigtigt: For at denne funktion skal kunne fungere, skal du gøre følgende:
1. Log ind i Creative Cloud-appen.
2. Aktivér Synkronisering af skrifttyper i Creative Cloud-appen (Creative Cloud-app >
Indstillinger > Fanen Skrifttyper > Indstillingen Synkronisering til/fra).
1. Åbn en illustrationsfil, der indeholder tekstelementer. Hvis et tekstelement bruger en
skrifttype, der ikke er tilgængelig på din lokale computer, fremhæves teksten med
lyserød.

Manglende skrifttyper angives med fremhævning af tekstelementer med lyserød.

2. Dialogboksen Manglende skrifttyper viser en liste over manglende skrifttyper. Et
snurrende hjul ud for skrifttypenavnet angiver, at der kontrolleres for tilgængeligheden af
denne skrifttype i Typekit-biblioteket.
Et markeret afkrydsningsfelt ud for skrifttypenavnet angiver, at skrifttypen er
tilgængelig i Typekit-biblioteket. Du kan synkronisere disse skrifttyper ved at klikke på
Synkroniser Typekit-skrifttyper.
Et tomt afkrydsningsfelt ud for skrifttypenavnet angiver, at skrifttypen ikke er
tilgængelig på Typekit-webstedet. Du kan finde og erstatte skrifttyper ved at klikke på
Find skrifttyper.
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Dialogboksen Manglende skrifter kontrollerer, om skrifttyperne er tilgængelige på Typekitwebstedet.

3. (Valgfrit) I dialogboksen Manglende skrifter skal du klikke på Søg efter skrifttyper for at
undersøge listen over manglende skrifttyper mere grundigt, og:
Markér afkrydsningsfelterne for manglende skrifttyper i Skrifttyper på listen
Dokumenter, og klik på Synkroniser skrifttyper, eller
Brug rullemenuen Erstat med skrifttype fra, og erstat alle skrifttyper, der ikke er
tilgængelige på Typekit-webstedet, med andre skrifttyper.
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Brug dialogboksen Find skrift til enten at synkronisere manglende skrifttyper eller erstatte
med andre skrifttyper, der er tilgængelige i dokumentet eller på computeren.

4. I dialogboksen Manglende skrifter skal du klikke på Luk.
Når de manglende skrifttyper er blevet synkroniseret til din computer, viser Creative
Cloud-appen en besked, der angiver antallet af downloadede skrifttyper (eller navnet på
en enkelt skrifttype). Dokumentet opdateres, og tekstelementerne gengives med de rette
skrifttyper.

Når alle manglende skrifttyper er blevet synkroniseret fra Typekit-webstedet, har
tekstelementerne ikke længere en lyserød baggrund.

Til toppen

Indstilling for erstatningsskrifttyper
Når tekst i et Illustrator-dokument bruger en skrifttype, der ikke er tilgængelig på din computer, gengives
teksten med en erstatningsskrift, og indholdet fremhæves med lyserød.
Indstillingen til at fremhæve en erstatningsskrifttype fås nu i dialogboksen Indstillinger
(Ctrl/Cmd + K > Fanen Type > Afkrydsningsfeltet Fremhæv erstatningsskrifttyper
).
Indstillingen er som standard slået TIL.
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Denne indstilling er nu specifik for Illustrator og kan bruges til alle åbnede filer.
Bemærk: Forud for denne version var Fremhæv erstatningsskrifttyper tilgængelig i dialogboksen
Dokumentopsætning og var en filspecifik indstilling. Fra 2014-versionen af Illustrator CC er denne indstilling
en programspecifik indstilling.

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Tekstforbedringer
Introduced in Illustrator CC (2014-version)

Der er foretaget forbedringer i det tekstrelaterede layout og indtastningsfunktionerne i 2014-versionen af Illustrator CC 2014:
Der er tilføjet flere skjulte tegn (Type > Vis skjulte tegn) for at vise typografiske notationer (se tabellen nedenfor)
Tegnene for afslutning af afsnit og afslutning af linjer er nu forskellige glyffer.
Skrifttypen, som bruges til skjulte tegn, er ændret til Adobe Sans MM.
Tekstredigeringsprogrammet i Illustrator overholder nu justeringen af linjer, som slutter med bløde linjeskift (Skift + Enter/Retur)
Tekstredigeringsprogrammet i Illustrator understøtter nu IVS (Ideographic Variation Sequence). Dette resulterer i to vigtige
forbedringer:
1. Al importeret eller kopieret tekst vil fortsætte med at vise den korrekte variation af en glyf, som den blev indtastet i kilden.
2. Når du skriver med en IVS-understøttet skrifttype, vises variationer af glyffer som forventet.

Oprindeligt tegn

Oprindelig
Unicode

Alternativ glyf

Alternativt glyfnavn

Alternativ
Unicode

Mellemrum

0020

·

Midterpunkt

00B7

Vognretur

000D

¶

Afsnitstegn

00B6

Tabulator

0009

»

Højrevendt dobbelt vinklet
anførselstegn

00BB

Blødt linjeskift

0003

¬

Ikke-tegn

00AC

Afsnitsseparator

2029

¬

Ikke-tegn

00AC

#

Nummertegn

0023

Tekstafslutning
Diskret bindestreg

00AD

-

Bindestreg/minus

002D

Langt
mellemrum

2003

_

Lang tankestreg

2014

2002

-

Kort tankestreg

2013

200A

Trema

00A8

2009

Hage

02C7

Kort mellemrum
Ekstra lille
mellemrum
Lille mellemrum

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
Juridiske meddelelser | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online

494

Om at arbejde med Typekit-skrifttyper
Opdateret i Illustrator CC 2014 (juni 2014)

Om at arbejde med Typekit-skrifttyper
Creative Cloud-brugere kan bruge Typekit-skrifttyper, som er blevet synkroniseret på din computer.
Skrifttyperne vises ved siden af andre lokalt installerede skrifttyper. Men nu har du mulighed for at bruge en
funktion til kun at vise Typekit-skrifttyperne på listen over skrifttyper. Det gør det nemmere, når du vil arbejde
med dine foretrukne Typekit-baserede skrifttyper.
Forsigtig: Typekit-skrifttyper er ophavsretligt beskyttede. De kan ikke pakkes ud med andre skrifttyper under
oprettelse af en Illustrator-pakkefil. Hvis du pakker en fil med Typekit skrifttyper, når du åbner Illustrator-filen
på en anden computer, der kører Illustrator CC eller nyere version, får du besked om utilgængelige
skrifttyper. Du kan derefter bruge dialogboksen Find skrifttype til at identificere og hente de manglende
skrifttyper fra Typekit-webstedet.
Du kan finde flere oplysninger under Find manglende skrifttyper.

Filtrering af Typekit-skrifttyper
1. Hvis du vil se listen over skrifttyper, der er i tilgængelige i Illustrator, kan du gøre ét af
følgende:
Gennemse panelet Tegn (Ctrl + T) > rullelisten Skrifttyper
Gennemse kontrolpanelet > rullelisten Skrifttyper
2. Klik på ikonet til filtrering af Typekit-skrifttyper i rullelisten Skrifttyper.

A. Typekit-skrifttypefilter B. Typekit-webstedet C. Indikatorikon for Typekit-skrifttyper

I ufiltreret visning indikeres Typekit-skrifttyper med et ikon for Typekit-skrifttyper.
3. Hvis du vil se dine foretrukne skrifttyper eller tilføje flere skrifttyper fra Typekit, skal du
klikke på Typekit-websideikonet i rullelisten.
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Typekit-skrifttypefilteret er tilgængeligt to steder:
Panelet Tegn (Ctrl + T) > rullelisten Skrifttyper
Kontrolpanelet > rullelisten Skrifttyper

Filtrering af Typekit-skrifttyper:
Klik på Typekit-skrifttypefilteret (A, billedet ovenfor) for kun at se Typekit-baserede
skrifttyper.
Klik på Typekit-websideikonet (B, billedet ovenfor) for at åbne Typekit-websiden i din
standardbrowser.
I ufiltreret visning vil alle Typekit-skrifttyper vises med et ikon for Typekit-skrifttype.
Søg efter skrifttyper ved at skrive hele navnet på skrifttypen, eller dele af navnet, i
rullelisten med skrifttyper.

Adgang til Typekit-websiden fra Illustrator:
Når du gennemser Typekit-websiden fra Illustrator, bliver du automatisk logget på. For at gå til Typekitwebsiden skal du gøre ét af følgende:
Klik på rullelisten Skrifttyper i kontrolpanelet, og klik herefter på Typekit-websideikonet.
I panelet Tegn (Ctrl/Cmd + T) skal du klikke i rullelisten Skrifttyper og herefter klikke på
Typekit-websideikonet.

Arbejdsforløb ved manglende skrifttyper (Illustrator CC 2014)
Du kan åbne Illustrator-filer, der indeholder Typekit-baserede skrifttyper, som ikke er tilgængelige på din
lokale computer. Den forbedrede dialogboks Find skrifttype i Illustrator CC 2014 finder tilgængelige skrifttyper
på Typekit-webstedet og giver dig mulighed for at synkronisere de manglende skrifttyper med din lokale
computer.
Du kan se flere oplysninger i artiklen om, hvordan du finder manglende skrifttyper med Typekit.

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Tegn- og afsnitsformater
Om tegn- og afsnitsformater
Oprette tegn- eller afsnitsformater
Redigere tegn- eller afsnitsformater
Fjerne tilsidesættelser af formater
Slette tegn- eller afsnitsformater
Indlæse tegn- og afsnitsformater fra et andet Illustrator-dokument

Til toppen

Om tegn- og afsnitsformater

Et tegnformat er en samling tegnformaterende attributter, du kan anvende på et markeret tekstområde. Et afsnitsformat indeholder både tegn- og
afsnitsformateringsattributter og kan anvendes på et eller flere markerede afsnit. Brug af tegn- og afsnitsformater sparer tid og sikrer ensartet
formatering.
Du bruger panelerne Tegnformater og Afsnitsformater til at oprette, anvende og styre tegn- og afsnitsformater. Når du vil anvende et format, skal
du markere teksten og klikke på et formatnavn på et af panelerne. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes formatet på ny tekst, du opretter.

Panelet Afsnitsformater
A. Typenavn B. Format med yderligere formatering (tilsidesættelser) C. Panelmenu D. Knappen Nyt format E. Sletteikon
Når du markerer eller indsætter markøren i tekst, fremhæves de aktive formater i panelerne Tegnformater og Afsnitsformater. Som standard
tildeles hvert eneste tegn i et dokument det normale tegnformat, og hvert afsnit tildeles det normale afsnitsformat. Disse standardformater er
udgangspunktet for alle andre formater, du opretter.
Et plustegn ud for et formatnavn angiver, at der er tilsidesættelser af formatet. En tilsidesættelse er enhver formatering, der ikke har de attributter,
som er defineret i formatet. Hver gang du ændrer indstillinger i tegnpanelet eller panelet OpenType, oprettes der en tilsidesættelse af det aktuelle
tegnformat, og når du ændrer indstillinger i afsnitspanelet, oprettes der en tilsidesættelse af det aktuelle afsnitsformat.
Du kan se en video om brug af tegn- og afsnitsformater i Illustrator på www.adobe.com/go/vid0047_dk.

Til toppen

Oprette tegn- eller afsnitsformater
1. Hvis du vil basere det nye format på formateringen af eksisterende tekst, skal du markere teksten.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Tegnformater eller Afsnitsformater:
Hvis du vil oprette et format med standardnavnet, skal du klikke på knappen Opret nyt format.
Hvis du vil oprette et format med et brugerdefineret navn, skal du vælge Nyt format i panelmenuen. Skriv et navn, og klik
på OK.
Hvis du vil oprette en kopi af et tegn- eller afsnitsformat, skal du trække formatet over på knappen Nyt format.

Til toppen

Redigere tegn- eller afsnitsformater

Du kan ændre definitionen af tegn- og afsnitsstandardformater samt alle nye formater, du opretter. Når du ændrer et formats definition, ændres al
tekst, der er formateret med formatet, så den svarer til den nye definition.
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Tegnformater eller Afsnitsformater:
Vælg formatet i panelet, og vælg Indstillinger for tegnformat i menuen i panelet Tegnformater eller Afsnitsformatindstillinger
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i menuen i panelet Afsnitsformater.
Dobbeltklik på formatnavnet.
Bemærk! Dobbeltklik anvender formatet på al markeret tekst. Hvis ingen tekst er markeret, anvendes formatet på al ny
tekst, du skriver. Hvis du ikke vil anvende formatet, skal du holde Skift+Ctrl (Windows) eller Skift+Kommando (Mac OS)
nede, når du dobbeltklikker på formatnavnet.
2. Vælg en kategori af formateringsindstillinger i venstre side af dialogboksen, og vælg de ønskede indstillinger. Du kan skifte til
en anden gruppe formateringsindstillinger ved at vælge en anden kategori.
Yderligere oplysninger om formateringsindstillingerne finder du ved at søge på navnet på den indstilling, du vil vide mere om, i
Hjælp.
3. Klik på OK, når du har angivet indstillinger.

Til toppen

Fjerne tilsidesættelser af formater

Et plustegn ud for et formatnavn i panelet Tegnformater eller Afsnitsformater angiver, at der er tilsidesættelser af formatet. En tilsidesættelse er
enhver formatering, der ikke har de attributter, som er defineret i formatet. Du kan fjerne tilsidesættelser af formater på forskellige måder:
Hvis du vil fjerne tilsidesættelser og give teksten det udseende, der er defineret i formatet, skal du anvende det samme format
igen eller vælge Slet tilsidesættelser i menuen i panelet.
Hvis du vil fjerne tilsidesættelser, når du anvender et andet format, skal du trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS),
mens du klikker på formatnavnet.
Hvis du vil omdefinere formatet og bevare tekstens aktuelle udseende, skal du markere mindst ét tegn i teksten og vælge
kommandoen til omdefinering af formatet i menuen i panelet.
Hvis du bruger formater til at opnå ensartet formatering, skal du nok undgå tilsidesættelser. Hvis du hurtigt skal formatere tekst
en enkelt gang, er disse tilsidesættelser ikke noget problem.

Til toppen

Slette tegn- eller afsnitsformater

Hvis du sletter formater, ændrer det ikke udseendet af afsnit, hvor formaterne er anvendt, men deres formatering er ikke længere knyttet til et
format.
1. Vælg formatnavnet eller -navnene i panelet Tegnformater eller Afsnitsformater.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Slet tegnformat eller Slet afsnitsformat i panelmenuen.
Klik på ikonet Slet

nederst i panelet.

Træk formatet til ikonet Slet nederst i panelet.
Hvis du vil slette alle ubrugte formater, skal du vælge Vælg alle ubrugte i panelmenuen og derefter klikke på ikonet
Slet.

Indlæse tegn- og afsnitsformater fra et andet Illustrator-dokument
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Tegnformater eller Afsnitsformater:
Vælg Indlæs tegnformater eller Indlæs afsnitsformater i panelmenuen.
Vælg Indlæs alle formater i panelmenuen for at indlæse både tegn- og afsnitsformater.
2. Dobbeltklik på Illustrator-dokumentet med de formater, du vil importere.
Flere hjælpeemner
Brug af formater i Illustrator, video
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Til toppen

Oprettelse af sammensatte skrifttyper
Oprette en sammensat skrifttype
Tilpasse tegn i en sammensat skrifttype
Slette en sammensat skrifttype
Eksportere en sammensat skrifttype
Du kan blande tegn fra japanske og latinske skrifttyper og bruge dem som én sammensat skrifttype. Sammensatte skrifttyper vises øverst på
skrifttypelisten.
Sammensatte skrifttyper skal baseres på japanske skrifttyper. Du kan f.eks. ikke oprette skrifttyper, der omfatter kinesiske eller koreanske
skrifttyper, og du kan heller ikke bruge kinesisk- eller koreanskbaserede sammensatte skrifttyper, der er kopieret fra et andet program.

Til toppen

Oprette en sammensat skrifttype

Du kan blande tegn fra japanske og latinske skrifttyper og bruge dem som én sammensat skrifttype. Sammensatte skrifttyper vises øverst på
skrifttypelisten.
Vigtigt! Sammensatte skrifttyper skal baseres på japanske skrifttyper. Du kan f.eks. ikke oprette skrifttyper, der omfatter kinesiske eller koreanske
skrifttyper, og du kan heller ikke bruge kinesisk- eller koreanskbaserede sammensatte skrifttyper, der er kopieret fra et andet program.
1. Vælg Tekst > Sammensatte skrifttyper (Windows) eller Sammensatte skrifter (Mac OS). Hvis denne kommando ikke er synlig,
skal du vælge Vis asiatiske indstillinger i indstillingerne for Tekst.
2. Klik på Ny, skriv navnet på den sammensatte skrifttype, og klik på OK.
3. Hvis du tidligere har gemt sammensatte skrifttyper, kan du også vælge en sammensat skrifttype, som du vil basere den nye
sammensatte skrifttype på.
4. Vælg en kategori af tegn.

Kategorier af tegn
A. Kanji B. Kana C. Tegnsætning D. Symboler E. Latinsk F. Tal
5. Vælg en indstilling i pop op-menuen Enheder for at angive, hvilken enhed der bruges i skrifttypeattributter: % eller Q.
6. Angiv skriftattributter for den valgte tegnkategori. Nogle attributter er ikke tilgængelige for visse kategorier.
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Skrifttypeattributter
A. Skrifttypefamilie B. Typografi C. Størrelse D. Grundlinje E. Lodret skalering F. Vandret skalering G. Skaler i
midten
7. Hvis du vil se et eksempel på den sammensatte skrifttype, skal du klikke på Vis eksempel.
Du kan ændre eksemplet på følgende måder:
Klik på knapperne til højre for eksemplet for at vise eller skjule linjer for ICF-boks
Majuskelhøjde

, Maks. stigende/faldende

, Maksimal opstreg

og x-højde

, Em box

, Grundlinje

,

.

Vælg en forstørrelse i pop op-menuen Zoom.
8. Klik på Gem for at gemme indstillingerne for den sammensatte skrifttype, og klik derefter på OK.

Kategorier af tegn i sammensatte skrifttyper
Kanji Grundskrifttypen i den sammensatte skrifttype. Størrelsen og grundlinjen på andre tegn afspejler de størrelser og grundlinjer, der angives
her.
Kana Skrifttypen i hiragana- og katakana-tegn.
Tegnsætning Den skrifttype, der bruges til tegnsætning.
Symboler Den skrifttype, der bruges til symboler.
Latinsk Den skrifttype, der bruges i latinske tegn med halv bredde.
Tal Den skrifttype, der bruges i tal med halv bredde. Dette er normalt en latinsk skrifttype.

Skrifttypeattributter for sammensatte skrifttyper
Skrifttypeserie og typografi Den skrifttype, der bruges til tegnene.
Størrelse Størrelsen af tegnene i forhold til størrelsen af kanji-tegn. Størrelsen kan variere fra skrifttype til skrifttype, selvom der bruges samme
skriftstørrelse.
Grundlinje Placeringen af grundlinjen i forhold til grundlinjen i kanji-tegn.
Lodret skalering og Vandret skalering Angiver, hvor meget tegn skaleres. Du kan skalere kana-tegn, katakana-tegn med halv bredde, gaijitegn, latinske tegn med halv bredde og tal.
Skaler i midten Skalering for kana-tegn. Når denne indstilling er valgt, skaleres tegn fra midten. Når indstillingen ikke er valgt, skaleres tegn fra
den latinske grundlinje.
Hvis du vil angive den samme transformeringsskala til alle tegn, skal du angive en værdi for Størrelse og indstille værdien for skalering til 100
%. Hvis du vil have en anden tegntransformeringsskala for vandret og lodret, skal du indstille Størrelse til 100 % og indstille skalering.

Til toppen

Tilpasse tegn i en sammensat skrifttype
1. Vælg Tekst > Sammensatte skrifttyper (Windows) eller Sammensatte skrifter (Mac OS). Hvis denne kommando ikke er synlig,
skal du vælge Vis asiatiske indstillinger i indstillingerne for Tekst.
2. Klik på Brugerdefineret i dialogboksen Sammensat skrifttype.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du tidligere har gemt brugerdefinerede tegnsæt, skal du vælge det sæt, du vil redigere.
Hvis du vil oprette et brugerdefineret sæt, skal du klikke på Nyt, skrive et navn til tegnsættet og klikke på OK. Hvis der er
eksisterende brugerdefinerede sæt, kan du også vælge et sæt, som det nye sæt skal baseres på.
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4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil tilføje et tegn direkte, skal du vælge Direkte indtastning i pop op-menuen Tegn, skrive tegnene i boksen og
klikke på Tilføj.
Hvis du vil tilføje et tegn ved hjælp af en kode, skal du vælge en kodningstype i pop op-menuen Tegn, skrive koden og
klikke på Tilføj.
Bemærk! Du kan ikke tilføje 32-bit tegn i et brugerdefineret sæt.
Hvis du vil slette et tegn, skal du markere det på listen og vælge Slet.
5. Når du er færdig med at tilpasse tegnsættet, skal du klikke på Gem og derefter klikke på OK.
Bemærk! Hvis der er flere brugerdefinerede tegn i en sammensat skrifttype, prioriteres det nederste sæt højere end alle de
ovenstående sæt.

Til toppen

Slette en sammensat skrifttype
1. Vælg Tekst > Sammensatte skrifttyper (Windows) eller Sammensatte skrifter (Mac OS). Hvis denne kommando ikke er synlig,
skal du vælge Vis asiatiske indstillinger i indstillingerne for Tekst.
2. Vælg den sammensatte skrifttype i dialogboksen Sammensat skrifttype.
3. Klik på Slet skrifttype, og klik derefter på Ja.

Til toppen

Eksportere en sammensat skrifttype
Sammensatte skrifttyper, der eksporteres fra Illustrator, kan importeres i den japanske version af Adobe InDesign 2 eller nyere.
1. Vælg Tekst > Sammensatte skrifttyper (Windows) eller Sammensatte skrifter (Mac OS). Hvis denne kommando ikke er synlig,
skal du vælge Vis asiatiske indstillinger i indstillingerne for Tekst.
2. Klik på Eksporter i dialogboksen Sammensat skrifttype.
3. Vælg filens placering, skriv et filnavn, og klik på Gem.
Flere hjælpeemner
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Opdatering af tekst fra Illustrator 10
Opdatere tekst, som er oprettet i Illustrator 10
Opdatere al ældre tekst i et dokument
Opdatere markeret ældre tekst
Tekstobjekter, som er oprettet i Illustrator 10 og tidligere versioner, kan ikke redigeres, før du opdaterer dem til brug i nyere versioner. Efter
opdateringen har du adgang til alle tekstfunktioner i Illustrator CS5, f.eks. afsnits- og tegnformater, optisk knibning og fuld understøttelse af
OpenType®-skrifttyper.

Til toppen

Opdatere tekst, som er oprettet i Illustrator 10

Tekstobjekter, som er oprettet i Illustrator 10 og tidligere versioner, kan ikke redigeres, før du opdaterer dem til brug i nyere versioner. Efter
opdateringen har du adgang til alle tekstfunktioner i Illustrator CS5, f.eks. afsnits- og tegnformater, optisk knibning og fuld understøttelse af
OpenType®-skrifttyper.
Du behøver ikke at opdatere teksten, hvis du ikke vil redigere den. Tekst, som ikke er blevet opdateret, kaldes ældre tekst. Du kan få vist, flytte og
udskrive ældre tekst, men du kan ikke redigere den. Når du markerer ældre tekst, vises der et x i afgrænsningsrammen.
Når du opdaterer ældre tekst, vil der kunne forekomme nogle mindre ændringer i ombrydningen. Du kan let justere teksten selv, eller du kan bruge
en kopi af den oprindelige tekst som justeringsgrundlag. Som standard føjer Illustrator ordet "[Konverteret]" til filnavnet, uanset om du opdaterer
teksten i en fil. Dette betyder i realiteten, at der oprettes en kopi af dokumentet, så den oprindelige fils integritet bevares. Du kan derefter vælge at
opdatere originalen senere eller gå tilbage til den oprindelige version, hvis du allerede har opdateret den.
Bemærk! Hvis Illustrator ikke skal tilføje filnavnet, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Generelt og fravælge Tilføj [Konverteret] efter åbning af
gamle filer (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt og fravælge Tilføj [Konverteret] efter åbning af gamle filer (Mac OS).
Til toppen

Opdatere al ældre tekst i et dokument
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Når du åbner et dokument, skal du klikke på Opdater, når du bliver bedt om det.
Vælg Tekst > Ældre tekst > Opdater al ældre tekst, når dokumentet er åbnet.

Til toppen

Opdatere markeret ældre tekst
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil opdatere teksten uden at oprette en kopi, skal du markere tekstobjektet og vælge Tekst > Ældre tekst > Opdater
markeret ældre tekst. Du kan også vælge et tekstværktøj og klikke på den tekst, der skal opdateres, eller dobbeltklikke på
teksten med markeringsværktøjet. Klik derefter på Opdater.
Hvis du vil bevare den ældre tekst på et lag under den opdaterede tekst, skal du vælge et tekstværktøj og klikke på den tekst,
der skal opdateres. Du kan også dobbeltklikke på teksten, du vil opdatere, med markeringsværktøjet. Klik derefter på Kopier
tekstlag. På denne måde kan du sammenligne den ældre teksts layout med den opdaterede tekst.
Hvis du opretter en kopi af den ældre tekst, når du opdaterer den, kan du bruge følgende kommandoer:
Tekst > Ældre tekst > Vis kopier eller Skjul kopier for at vise eller skjule de kopierede tekstobjekter.
Tekst > Ældre tekst > Vælg kopier for at vælge kopierede tekstobjekter.
Tekst > Ældre tekst > Slet kopier for at slette kopierede tekstobjekter.
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Linje- og tegnafstand
Angivelse af skydning
Skift af grundlinje
Justering af knibning og spatiering
Deaktivering og aktivering af minimal tegnafstand

Til toppen

Angivelse af skydning
Den lodrette afstand mellem tekstlinjer kaldes skydning (også kaldet linjeafstand). Skydning måles fra en
tekstlinjes grundlinje til grundlinjen på linjen ovenover. Grundlinjen er den usynlige linje, som de fleste
bogstaver er placeret på.
Standardindstillingen for automatisk skydning er 120 % af skriftstørrelsen (f.eks. 12-punkts skydning til 10punkts tekst). Når automatisk skydning anvendes, vises skydningsværdien i parentes i menuen Skydning i
panelet Tegn. Du kan ændre denne standardindstilling for automatisk skydning ved at vælge Justering i
menuen i panelet Afsnit og angive en procent fra 0 til 500.
Som standard er skydning en tegnattribut, hvilket betyder, at du kan anvende flere værdier for skydning i
samme afsnit. Den største skydningsværdi i en tekstlinje bestemmer skydningen for linjen.
Bemærk: Hvis du arbejder med vandret asiatisk tekst, kan du angive, om skydningen skal måles fra
grundlinje til grundlinje eller fra toppen af en linje til toppen af den næste linje.
1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst,
anvendes skydningen på ny tekst, du opretter.
2. Angiv indstillingen Skydning

(

til lodret tekst) i panelet Tegn.

Til toppen

Skift af grundlinje
Brug Grundlinjeforskydning til at flytte markerede tegn op eller ned i forhold til den omgivende teksts
grundlinje. Forskydning af grundlinjen er særligt hensigtsmæssig, når du placerer brøker eller justerer
billedskrifttypers placering.
1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst,
anvendes forskydningen på ny tekst, du opretter.
2. Vælg en indstilling for Grundlinjeforskydning i tegnpanelet. Positive værdier flytter tegnets
grundlinje op over resten af linjens grundlinje, mens negative værdier flytter den ned
under grundlinjen.

Tekst med forskellige værdier for grundlinjeforskydning
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Til toppen

Justering af knibning og spatiering
Regulering er en proces, hvor man tilføjer eller fratrækker afstand mellem specifikke tegnpar. Spatiering er
udvidelse eller indsnævring af afstanden mellem tegn i markeret tekst eller en hel tekstblok.
Bemærk: Værdierne for knibning og spatiering påvirker japansk tekst, men disse indstillinger bruges normalt
til at justere aki mellem latinske tegn.

Du kan knibe tekst automatisk ved hjælp af metrisk knibning eller optisk knibning. Metrisk knibning (også
kaldet Automatisk knibning) anvender knibningspar, som følger med de fleste skrifttyper. Knibningspar
indeholder oplysninger om afstanden mellem specifikke bogstavpar. Nogle af disse er: LA, P., To, Try, Ta,
Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya og Yo. Metrisk knibning indstilles som standard, således at specifikke par
automatisk knibes, når du importerer eller indtaster tekst.
Nogle skrifttyper indeholder solide specifikationer for knibningspar. Men når en skrift kun indeholder minimal
indbygget knibning eller slet ingen, eller hvis du bruger to forskellige skrifttyper eller -grader i et eller flere ord
i en linje, kan det være en ide at bruge indstillingen optisk knibning. Optisk knibning justerer afstanden
mellem tilstødende tegn ud fra deres form.

Eksempler på knibning og spatiering
A. Oprindelig tekst B. Tekst med optisk knibning C. Tekst med manuel knibning mellem W og a. D. Tekst
med spatiering E. Både knibning og spatiering

Du kan også bruge manuel regulering, som er ideel til justering af afstanden mellem to bogstaver. Generel
knibning og manuel knibning er kumulative, så du kan først justere individuelle bogstavpar og derefter
stramme eller løsne en tekstblok, uden at det påvirker den relative knibning af bogstavparrene.
Når du klikker for at placere indsættelsespunktet mellem to bogstaver, vises knibningsværdierne på
tegnpaletten. Metriske og optiske reguleringsværdier (eller definerede reguleringspar) vises i parentes. Hvis
du markerer et ord eller sammenhængende tekst, vises spatieringsværdierne på tegnpaletten.
Generel regulering og regulering måles begge i 1/1000 geviert, som er en måleenhed, der måler i forhold til
den aktuelle skriftsnitstørrelse. I en 6-punkts skrifttype er 1 geviert lig med 6 punkter, mens 1 geviert er lig
med 10 punkter i en 10-punkts skrifttype. Regulering og generel regulering er strengt proportional med den
aktuelle skriftsnitstørrelse.
Bemærk: Værdierne for knibning og spatiering påvirker japansk tekst, men disse indstillinger bruges normalt
til at justere aki mellem latinske tegn.

Justering af knibning
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil anvende en skrifttypes indbyggede knibningsoplysninger på markerede
tegn, skal du vælge Auto eller Metrisk for indstillingen Knibning i tegnpanelet.
Hvis vil lade afstanden mellem markerede tegn justere automatisk ud fra tegnenes
form, skal du vælge knibningsindstillingen Optisk på tegnpaletten.
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Hvis du vil justere knibningen manuelt, skal du placere et indsættelsespunkt mellem to
tegn og vælge den ønskede værdi for Knibning på tegnpaletten. (Hvis et tekstområde
er markeret, kan du ikke knibe teksten manuelt. Brug i stedet spatiering).
Tip: Tryk på Alt+venstre/højre pil (Windows) eller Alternativ+venstre/højre pil
(Mac OS) for at mindske eller øge knibningen mellem to tegn.
Hvis du vil slå knibningen fra for markerede tegn, skal du vælge indstillingen 0 (nul)
for Knibning på panelet Tegn.
Andet: Du kan få vist en liste med tidsbesparende teknikker, når du arbejder med
tekst, ved at søge på "tastaturgenveje" i Hjælp.

Justering af spatiering
1. Marker det område af tegn eller det tekstobjekt, du vil justere.
2. Vælg en indstilling for Spatiering på tegnpaletten.

Til toppen

Deaktivering og aktivering af minimal tegnafstand
Som standard bruger softwaren minimal tegnafstand mellem tegn. Det betyder, at afstanden mellem tegn
varierer, så der af og til kun bruges brøkdele af hele pixel.
I de fleste tilfælde er den minimale tegnafstand den afstand, der giver den pæneste tekst og den bedste
læsbarhed. For tekst i mindre størrelser (mindre end 20 punkter), der vises online, kan den minimale
tegnafstand bevirke, at teksten løber sammen eller har for meget ekstra afstand, så det bliver vanskeligt at
læse den.
Slå den minimale tegnafstand fra, når du vil låse tekstafstanden i intervaller af hele pixel og således
forhindre, at tekst med lille punktstørrelse løber sammen. Indstillingen for minimal tegnafstand gælder for alle
tegn på et tekstlag. Du kan ikke angive indstillingen for markerede tegn.
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil angive tekstafstand for hele dokumentet i hele pixelintervaller, skal du
vælge Systemlayout i menuen i tegnpanelet.
Hvis du vil aktivere minimale tegnafstande igen, skal du vælge Minimale tegnafstande
i menuen i tegnpanelet.

Se også
Oprettelse af tekst
Videoselvstudium - Arbejde med tekst
8 tip om tekst (Inspire)

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Tabulatorer
Oversigt over panelet Tabulatorer
Indstille tabulatorer
Gentage tabuleringer
Flytning af tabulatorer
Fjerne tabulatorer
Angive tegn for decimaltabulatorer
Tilføje tabulatorfyldtegn
Du bruger panelet Tabulatorer (Vindue > Tekst > Tabulatorer) til at angive tabulatorstop for et afsnit eller tekstobjekt. Se web-hjælpen for at få
yderligere oplysninger om brug og indstilling af faner.

Til toppen

Oversigt over panelet Tabulatorer
Du bruger panelet Tabulatorer (Vindue > Tekst > Tabulatorer) til at angive tabulatorstop for et afsnit eller tekstobjekt.

Panelet Tabulatorer
A. Tabulatorjusteringsknapper B. Tabulatorplacering C. Tabulatorfyldtegn D. Justering til E. Panelmenu F. Tabulatorlineal G. Placer
panel over ramme
Du kan få adgang til yderligere kommandoer og indstillinger i menuen i panelet Tabulatorer. Hvis du vil bruge denne menu, skal du klikke på
trekanten i øverste højre hjørne af panelet.

Justere panelet Tabulatorer efter et markeret tekstobjekt
Du kan placere panelet Tabulatorer hvor som helst i arbejdsområdet, men det er som regel hensigtsmæssigt at justere det efter et tekstobjekt.
Klik på magnetikonet . Panelet Tabulatorer flyttes direkte over det markerede tekstobjekt, med nulpunktet justeret til den venstre margen. Du
kan evt. trække størrelsesknappen i det nederste højre hjørne af panelet for at udvide eller indskrænke linealen.

Fastgøre tabulatorstop til linealenheder
Du kan som standard placere tabulatorstop et vilkårligt sted langs tabulatorlinealen.
Vælg Fastgør til enhed i panelmenuen, eller hold Skift nede, mens du trækker et tabulatorstop.

Ændre måleenheder for tabulatorlinealen
Måleenhederne på tabulatorlinealen defineres af de generelle enhedsindstillinger i Enheder (for alle filer) eller af de enheder, der er angivet i
dialogboksen Dokumentopsætning (for den aktuelle fil).
Hvis du vil ændre måleenhederne for alle filer, skal du angive en ny værdi for Generelle enheder under indstillingerne for
Enheder.
Hvis du vil ændre måleenhederne for den aktuelle fil, skal du angive en ny enhedsværdi i dialogboksen Dokumentopsætning.

Til toppen

Indstille tabulatorer

Tabulatorstop gælder for et helt afsnit. Når du indstiller den første tabulator, slettes alle standardtabulatorstop til venstre for dette stop. Når du
indstiller flere tabulatorstop, slettes alle standardtabulatorer mellem de tabulatorer, du har angivet.
1. Indsæt markøren i et afsnit, eller marker et tekstobjekt for at indstille tabulatorstop for alle afsnit i objektet.
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2. Klik på en tabulatorjusteringsknap i panelet Tabulatorer for at angive, hvordan tekst justeres i forhold til tabulatorens position:
Venstrejusteret tabulator for at justere vandret tekst til venstre, mens højre margen ikke justeres.
Centreret tabulator for at centrere tekst i forhold til tabulatormærket.
Højrejusteret tabulator for at justere vandret tekst til højre, mens venstre margen ikke justeres.
Bundjusteret tabulator for at justere lodret tekst efter bundmargenen, mens topmargenen ikke justeres.
Topjusteret tabulator for at justere lodret tekst efter topmargenen, mens bundmargenen ikke justeres.
Decimaljusteret tabulator for at placere tekst, så den er justeret efter et bestemt tegn som f.eks. komma. Denne indstilling er
velegnet til oprettelse af talkolonner.
Du kan ændre justeringen af en tabulator ved at vælge den og klikke på en af disse knapper.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik et sted på tabulatorlinealen for at placere et nyt tabulatorstop.
Angiv en position i boksen X (for vandret tekst) eller boksen Y (for lodret tekst), og tryk på Enter eller Retur. Hvis X eller
Y-værdien vælges, kan du trykke på tasten med pil op eller pil ned for henholdsvis at øge eller mindske værdien med 1
punkt.
Bemærk! Når du bruger tabulatorlinealen, kan du ikke indstille tabulatorstop i intervaller under 1. Hvis du angiver en
position i X- eller Y-boksen, kan du imidlertid indstille stop med intervaller så små som 0,01 punkt.
4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje flere tabulatorstop.
Bemærk! Oplysninger om indstilling af indrykning ved hjælp af panelet Tabulatorer finder du i Indrykke tekst.
Til toppen

Gentage tabuleringer
Kommandoen Gentag tabulering opretter flere tabulatorer på basis af afstanden mellem tabulatorstoppet og venstre indrykning eller det
forudgående tabulatorstop.
1. Klik for at placere et indsætningspunkt i afsnittet.
2. Vælg et tabulatorstop på tabulatorpanelets lineal.
3. Vælg Gentag tabulering i panelmenuen.

Gentagne tabuleringer
A. Tabulorjusteringsknapper B. Tabulatorstop på linealen C. Panelmenu

Til toppen

Flytning af tabulatorer
1. Vælg et tabulatorstop på linealen i panelet Tabulatorer.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Skriv en ny position i boksen X (for vandret tekst) eller boksen Y (for lodret tekst), og tryk på Enter eller Retur.
Træk tabulatorstoppet til den ønskede position.
Hvis du vil flytte alle tabulatorstop samtidig, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og trække et
tabulatorstop.
Mens du flytter et tabulatorstop, vises der en hjælpelinje i den markerede tekst.

Til toppen

Fjerne tabulatorer
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk tabulatorstoppet væk fra linealen.
Vælg tabulatorstoppet, og vælg Slet tabulator i panelmenuen.
Hvis du vil gendanne standardtabulatorstoppene, skal du vælge Slet alle tabulatorer i panelmenuen.

Til toppen

Angive tegn for decimaltabulatorer
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Du bruger decimaltabulatorer til at justere tekst efter et tegn, du angiver, f.eks. et komma.
1. Brug tabulatorpanelet til at oprette eller vælge en decimaltabulator

på tabulatorlinealen.

2. Indtast det tegn, du vil justere, i feltet Juster ved. Du kan indtaste eller indsætte et hvilket som helst tegn. Sørg for, at de
afsnit du justerer, indeholder det pågældende tegn.

Tekst justeret ved hjælp af en decimaltabulator

Til toppen

Tilføje tabulatorfyldtegn

Et tabulatorfyldtegn er et gentaget mønster af tegn, f.eks. en række prikker eller streger, mellem et tabulatorstop og den efterfølgende tekst.
1. Vælg et tabulatorstop på tabulatorpanelets lineal.
2. Indtast et mønster med op til otte tegn i feltet Fyldtegn, og tryk på Enter eller Retur. De indtastede tegn gentages over hele
tabulatoren.
3. Hvis du vil ændre skrifttypen eller anden formatering af fyldtegnet, skal du markere tabulatortegnet i tekstrammen og bruge
tegnpanelet eller menuen Tekst til at anvende formatering.
Flere hjælpeemner
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Specialtegn
Om tegnsæt og alternative glyffer
Oversigt over panelet Glyffer
Indsættelse eller erstatning af et tegn fra panelet Glyffer
Oversigt over panelet OpenType
Fremhævning af alternative glyffer i teksten
Brug af ligaturer og kontekstalternativer
Brug dekorative bogstaver, overskriftsalternativer eller stilistiske alternativer
Visning eller skjulning af tegn, der ikke udskrives

Til toppen

Om tegnsæt og alternative glyffer
Skrifttyper indeholder mange andre tegn end dem, du kan se på tastaturet. Afhængigt af skrifttypen kan disse
tegn omfatte ligaturer, brøker, dekorative bogstaver, udsmykninger, ordenstal, overskriftsalternativer og
stilistiske alternativer, hævede og sænkede tegn, minuskeltal og majuskeltal. En glyf er en bestemt form af et
tegn. I visse skrifter har bogstavet A f.eks. flere former, f.eks. som et dekorativt bogstav eller en kapitæl.
Der findes to måder at indsætte alternative glyffer på:

I panelet Glyffer kan du se og indsætte glyffer fra en vilkårlig skrifttype.
I panelet OpenType kan du angive regler for brugen af glyffer. Du kan f.eks. angive, at du
vil bruge ligaturer, overskriftstegn og brøker i en given tekstblok. Det er lettere at bruge
panelet OpenType end at indsætte én glyf ad gangen, og resultatet er desuden mere
ensartet. Panelet kan imidlertid kun bruges til OpenType-skrifttyper.

Til toppen

Oversigt over panelet Glyffer
Du bruger panelet Glyffer (Vindue > Tekst > Glyffer) til at se glyfferne i en skrifttype og indsætte bestemte
glyffer i et dokument.
Som standard viser panelet Glyffer alle glyffer for den valgte skrifttype. Du kan skifte skrifttype ved at vælge
en anden skrifttypeserie og typografi nederst i panelet. Hvis der er markerede tegn i dokumentet, kan du få
vist alternative tegn ved at vælge Alternativer for aktuel markering i menuen Vis øverst i panelet.

Panelet Glyffer
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A. Menuen Vis B. Skrifttypeserie C. Skrifttype D. Zoomknapper

Når du vælger en OpenType-skrifttype i panelet Glyffer, kan du angive, at der kun skal vises bestemte typer
glyffer i panelet ved at vælge en kategori i menuen Vis. Du kan også åbne en pop op-menu med alternative
glyffer ved at klikke på trekanten nederst til højre i glyfdialogboksen, hvis den er tilgængelig.

Pop op-menu med alternative glyffer

Til toppen

Indsættelse eller erstatning af et tegn fra panelet Glyffer
1. Når du vil indsætte et tegn, skal du klikke med et tekstværktøj for at placere
indsættelsespunktet på det sted, hvor tegnet skal indsættes, og derefter dobbeltklikke på
det tegn, du vil indsætte i panelet Glyffer.
2. Hvis du vil erstatte et tegn, skal du vælge Alternativer for aktuel markering i pop opmenuen Vis og vælge et tegn i dit dokument med et tekstværktøj. Dobbeltklik på en glyf i
glyfferpanelet, hvis der er nogen tilgængelige.
Bemærk: Der findes flere glyfferstatningindstillinger for asiatiske glyffer.

Til toppen

Oversigt over panelet OpenType
Du kan bruge panelet OpenType (Vindue > Tekst > OpenType) til at angive, hvordan du vil anvende
alternative tegn i OpenType-skrifttyper. Du kan f.eks. vælge at bruge standardligaturer i ny eller eksisterende
tekst.
Vær opmærksom på, at OpenType-skrifttyper varierer meget med hensyn til de egenskaber, de tilbyder. Ikke
alle indstillinger i panelet OpenType er tilgængelige i hver skrifttype. Du kan få vist tegnene i en skrifttype
med panelet Glyffer.

Panelet OpenType
A. Standardligaturer B. Kontekstalternativer C. Diskrete ligaturer D. Dekorativt bogstav E. Stilistiske
alternativer F. Overskriftsalternativer G. Ordenstal H. Brøker I. Panelmenu J. Taltype K. Tegnplacering

Bemærk: Der kan være yderligere tilgængelige funktioner for asiatiske OpenType-skrifttyper.

Du kan få adgang til yderligere kommandoer og indstillinger i panelmenuen OpenType øverst til højre.

Se også
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Angiv attributter for asiatiske OpenType-skrifttyper

Til toppen

Fremhævning af alternative glyffer i teksten
1. Vælg Filer > Dokumentopsætning.
2. Vælg Fremhæv erstattede glyffer, og klik på OK. Erstattede glyffer i teksten fremhæves.

Til toppen

Brug af ligaturer og kontekstalternativer
Ligaturer er typografiske erstatningstegn for visse bogstavpar. De fleste skrifttyper indeholder ligaturer for
standardbogstavpar som f.eks. fi, fl, ff, ffi og ffl. Desuden indeholder nogle skrifttyper diskrete ligaturer for
bogstavpar som f.eks. ct, st og ft. Selvom tegn i ligaturer ser ud til at være sammensatte, kan de redigeres
hver for sig, og de får ikke stavekontrollen til at markere et ord som en trykfejl.
Kontekstalternativer er alternative tegn, der findes i nogle script-skriftsnit for at give bedre sammenføjning.
Hvis der bruges Caflisch Script Pro sammen med kontekstalternativer, bliver bogstavparret "bl" i ordet
"blomst" sat sammen, så det minder mere om håndskrift.
1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil anvende indstillingen på. Hvis du ikke markerer
nogen tekst, anvendes indstillingen på ny tekst, du opretter.
2. Vælg en OpenType-skrifttype.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet OpenType:
Klik på knappen Standardligaturer for at aktivere eller deaktivere ligaturer for
standardbogstavpar (f.eks. fi, fl, ff, ffi og ffl).
Klik på knappen Diskrete ligaturer for at aktivere eller deaktivere valgfrie ligaturer
(hvis de findes i den aktuelle skrifttype).
Klik på knappen Kontekstalternativer for at aktivere eller deaktivere
kontekstalternativer (hvis de findes i den aktuelle skrifttype).

Til toppen

Brug dekorative bogstaver, overskriftsalternativer eller stilistiske
alternativer
Mange OpenType-skrifttyper omfatter stiliserede tegn, som du kan bruge til at indsætte dekorative elementer
på tekst. Dekorative bogstaver er tegn med iøjnefaldende træk. Overskriftsalternativer er tegn (som regel
store bogstaver), der skal bruges i stort format, f.eks. som titler. Stilistiske alternativer er stiliserede tegn, som
skaber en ren æstetisk effekt.
1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil anvende indstillingen på. Hvis du ikke markerer
nogen tekst, anvendes indstillingen på ny tekst, du opretter.
2. Vælg en OpenType-skrifttype.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet OpenType:
Klik på knappen Dekorativt bogstav for at aktivere eller deaktivere dekorative
bogstaver (hvis de findes i den aktuelle skrifttype).
Klik på knappen Stilistiske alternativer for at aktivere eller deaktivere stilistiske
alternativer (hvis de findes i den aktuelle skrifttype).
Klik på knappen Overskriftsalternativer for at aktivere eller deaktivere
overskriftsalternativer (hvis de findes i den aktuelle skrifttype).
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Til toppen

Visning eller skjulning af tegn, der ikke udskrives
Tegn, der ikke udskrives, omfatter hårde linjeskift, bløde linjeskift, tabulatorer, mellemrum, hårde mellemrum,
dobbelt-byte-tegn (herunder mellemrum), bløde bindestreger og tekstafslutning.
Du kan gøre tegn synlige, når du formaterer og redigerer tekst, ved at vælge Tekst > Vis skjulte tegn. En
afkrydsning angiver, at tegn, der ikke udskrives, er synlige.

Se også
OpenType-skrifttyper

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Formatering af asiatiske tegn
Vise asiatiske tekstindstillinger
Angivelse af attributter for asiatiske OpenType-skrifttyper
Erstatning af asiatiske tegn med en anden glyfform
Angive, hvordan skydning måles i asiatisk tekst
Rotere tegn med halv bredde i lodret tekst
Bruge tate-chu-yoko
Bruge aki
Bruge warichu
Justere asiatiske tegn med mojisoroe
Bruge mojikumi
Bruge kinsoku
Angive en burasagari-indstilling
Bruge kurikaeshi moji shori
Illustrator indeholder mange forskellige indstillinger til formatering af asiatiske tegn. Du kan f.eks. angive attributter for asiatiske Open Typeskrifttyper, bruge tate-chu-yoko, aki, warichu, mojisoroe, mojikumi, kinsoku, burasagari og kurikaeshi moji shori. Du kan derudover kombinere
asiatiske og latinske skrifttyper og oprette sammensatte skrifttyper.
Bemærk! Hvis du vil aktivere understøttelse af GB18030-skrifter til forenklet kinesisk i Windows XP, skal du se vigtigt-filen i mappen Illustrator
CS5\Simplified Chinese\Godbidder\Optional Extensions\GB18030.

Til toppen

Vise asiatiske tekstindstillinger
Som standard er asiatiske tekstindstillinger skjult i panelet Tegn, panelet Afsnit, panelet OpenType og i menuen Tekst.
1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Tekst (Mac OS)
2. Vælg Vis asiatiske indstillinger, og klik på OK.
Du kan også styre, hvordan skriftnavne vises (på engelsk eller modersmålet) ved at vælge eller fravælge Vis skriftnavne på
engelsk.
Bemærk! Operativsystemet skal understøtte de sprog, du vil arbejde med. Du kan få yderligere oplysninger hos systemproducenten.

Angivelse af attributter for asiatiske OpenType-skrifttyper

Til toppen

Asiatiske OpenType-skrifttyper kan omfatte en række elementer, der ikke er tilgængelige i aktuelle PostScript- og TrueType-skrifttyper. Derudover
indeholder asiatiske OpenType-skrifttyper alternative glyffer for mange tegn.
1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil anvende indstillingen på. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes indstillingen
på ny tekst, du opretter.
2. Vælg en OpenType-skrifttype.
Se i menuen Tekst > Skrifttype (Windows) eller Skrift (Mac OS). Ikonet

vises for OpenType-skrifttyper.

3. Vælg en af følgende indstillinger i panelet OpenType:
Proportional metrik Knibning udføres på basis af skrifttypens proportionale metrik.
H- eller V-format Skifter hiragana-skrifttyper, der har andre glyffer til vandret og lodret tekst som f.eks. sammentrukne lyde,
dobbeltkonsonanter og fonetiske indeks.
Antikva kursiv Kursiverer alfanumeriske tegn med halv bredde.

Erstatning af asiatiske tegn med en anden glyfform
1. Marker de tegn, du vil erstatte.
2. Vælg en indstilling i menuen i panelet Glyffer. Hvis følgende indstillinger ikke er synlige, skal du vælge Vis asiatiske
indstillinger i indstillingerne for Tekst. Hvis en indstilling er nedtonet, er glyfformen ikke tilgængelig i den aktuelle skrifttype:
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Til toppen

Traditionelle former Erstatter de markerede tegn med traditionelle former.
Ekspertformer Erstatter de markerede tegn med deres ekspertformer.
JIS 04 Erstatter de markerede tegn med JIS 04-former.
JIS 90 Erstatter de markerede tegn med JIS 90-former.
JIS 78 Erstatter de markerede tegn med JIS 78-former.
JIS 83 Erstatter de markerede tegn med JIS 83-former.
Monospatierede former i halv bredde Ændrer glyfferne i de markerede latinske tegn til monospatieret hankaku (halv
bredde).
Monospatierede former i en tredjedel bredde Ændrer glyfferne i de markerede latinske tegn til monospatieret tredjedel
bredde.
Monospatierede former i kvart bredde Ændrer glyfferne i de markerede latinske tegn til monospatieret kvart bredde.
Hvis du vil gendanne en alternativ glyfs standardform, skal du markere den og vælge Gå tilbage til standardformer i
menuen i panelet Glyffer. Du kan ikke bruge denne metode til at ændre alternative glyffer, der er anvendt ved hjælp af et
tegnformat.

Til toppen

Angive, hvordan skydning måles i asiatisk tekst
1. Marker de afsnit, du vil justere.
2. Vælg en skydningsindstilling i menuen i afsnitspanelet.
Skydning top til top Måler afstanden mellem tekstlinjer fra toppen af en linje til toppen af den næste linje. Når du bruger
skydning top til top, justeres den første tekstlinje i et afsnit, så den flugter med toppen af rammen.
Skydning nederst til nederst Måler afstanden mellem tekstlinjer fra tekstens grundlinje i vandret tekst. Når du bruger
skydning nederst til nederst, vises et mellemrum mellem den første tekstlinje og rammen. En afkrydsning angiver, hvilken
indstilling der er valgt.
Bemærk! Den indstilling, du vælger for skydning, påvirker ikke skydningen mellem linjerne, men kun den måde, skydningen
måles på.

Til toppen

Rotere tegn med halv bredde i lodret tekst

Retningen af tegn med halv bredde, f.eks. latinsk tekst eller tal, ændres i lodret tekst. Som standard roteres tegn med halv bredde enkeltvis.
Hvis tegn med halv bredde ikke skal roteres, skal du fravælge Standard lodret latinsk justering i menuen på panelet Tegn.

Latinsk tekst før og efter rotation

Til toppen

Bruge tate-chu-yoko

Tate-chu-yoko (kaldes også kumimoji og renmoji) er en blok med vandret tekst mellem lodrette tekstlinjer. Hvis du bruger Tate-chu-yoko er det
lettere at læse tegn med halv bredde som f.eks. tal, datoer og korte fremmedord i lodret tekst.

Talord uden tate-chu-yoko (venstre) sammenlignet med talord, der er roteret med tate-chu-yoko (højre)
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1. Marker tegn, og vælg Tate-chu-yoko i menuen i panelet Tegn. (Vælg igen for at slå Tate-chu-yoko fra).
2. Vælg en af følgende indstillinger for Tate-chu-yoko i menuen på panelet Tegn:
Op/ned Angiver en positiv værdi for at flytte teksten op og en negativ værdi for at flytte den ned.
Venstre/højre Angiver en positiv værdi for at flytte teksten mod højre og en negativ værdi for at flytte den mod venstre.
Brug tsume eller spatiering på panelet Tegn til at justere tegnafstanden for Tate-chu-yoko.
Bemærk! Hvis indstillingen Tate-chu-yoko ikke er synlig, skal du vælge Vis asiatiske indstillinger i indstillingerne for Tekst.

Til toppen

Bruge aki

Aki er blanktegnet før eller efter et tegn. Normalt anvendes fast afstand mellem tegnene ud fra Mojikumi-indstillingen for et afsnit. Du kan ændre
mojikumi-indstillingen for specialtegn ved at vælge Indsæt Aki i panelet Tegn. Hvis du f.eks. vil indsætte et mellemrum før en venstreparentes, skal
du bruge indstillingen Indsæt Aki (venstre).

Parentes uden aki (venstre) sammenlignet med parentes med aki (højre)
Marker de tegn, du vil justere, med tekstværktøjet, og benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Tegn:
Hvis du vil indsætte aki før eller efter et tegn, skal du vælge den mængde aki, der skal indsættes, i menuen Indsæt Aki
(venstre)
eller Indsæt Aki (højre)
for at tilføje et kvart mellemrum.

i panelet Tegn. Du kan f.eks. angive 2 bu for at indsætte et halvt mellemrum og 4 bu

Hvis du vil komprimere aki mellem tegn, skal du angive en procent for Tsume
mellem tegnene.

. Jo højere en procent, desto smallere aki

Hvis indstillingerne Indsæt Aki eller Tsume ikke er synlige, skal du vælge Vis asiatiske indstillinger i indstillingerne for Tekst.

Tegn uden Tsume (venstre) sammenlignet med tegn med Tsume (højre)

Til toppen

Bruge warichu

Indstillingen Warichu i panelet Tegn mindsker markeret teksts størrelse til en procentdel af den oprindelige størrelse og stabler afhængigt af
retningen teksten vandret eller lodret på flere linjer.

Lodret og vandret tekst med warichu
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1. Marker tekst, og vælg Warichu i menuen i panelet Tegn (vælg igen for at slå den fra).
2. Vælg en af følgende indstillinger for Warichu i menuen på panelet Tegn:
Linjer Angiver, hvor mange tekstlinjer der skal vises som Warichu-tegn.
Linjeafstand Bestemmer afstanden mellem linjerne med Warichu-tegn.
Skaler Angiver størrelsen af Warichu-tegn i procent af størrelsen af den overordnede tekst.
Justering Angiver justeringen af Warichu-tegn. Hvis du f.eks. vælger Top i et lodret rammegitter, justeres begyndelsen af
Warichu-tegnene efter toppen af rammen. Justeringseksemplet viser, hvordan Warichu-teksten vises i forhold til den
overordnede tekst.
Indstillinger for linjeskift Angiver, hvor mange tegn der som minimum skal angives før og efter linjeskift for at starte på en
ny linje.

Til toppen

Justere asiatiske tegn med mojisoroe

Mojisoroe er justeringen af tegn i asiatisk tekst. Når en tekstlinje indeholder tegn i forskellige størrelser, kan du angive, hvordan teksten justeres i
forhold til de største tegn på linjen: efter toppen, midten eller bunden af Em-boksen (højre, centreret og venstre til lodrette rammer), efter antikvagrundlinjen eller efter toppen eller bunden af ICF-boksen (højre eller venstre for lodrette rammer). ICF (Ideographic Character Space) er den
gennemsnitshøjde og -bredde, der bruges af skrifttypedesigneren til at designe ideografiske tegn, som udgør en skrifttype.

Tegnjusteringer
A. Små tegn, der er justeret til bunden B. Små tegn, der er justeret til centrum C. Små tegn, der er justeret til toppen
Vælg en indstilling i undermenuen Tegnjustering i tegnpanelets menu:
Latinsk grundlinje Justerer de små tegn på en linje med de store tegn.
EM Box øverst/højre, EM Box centreret eller EM Box nederst/venstre Justerer de små tegn på en linje efter den angivne placering af det store
tegns Em-boks. I lodrette tekstrammer justerer EM Box øverst/højre teksten i højre side af em-boksen, mens EM Box nederst/venstre justerer
teksten i venstre side af em-boksen.
ICF Box øverst/højre og ICF Box nederst/venstre Justerer de små tegn på en linje med den ICF, der er angivet af de store tegn. I lodrette
tekstrammer justerer ICF Box øverst/højre teksten i højre side af ICF, mens ICF Box nederst/venstre justerer teksten i venstre side af ICF.
Til toppen

Bruge mojikumi

Mojikumi angiver japansk tekstkomposition for afstanden af japanske tegn, latinske tegn, tegnsætning, specialtegn, linjestart, linjeafslutning og tal.
Du kan også angive afsnitsindrykning.
De eksisterende regler for tegnafstand i Illustrator følger JIS-specifikationen (Japanese Industrial Standards) JISx4051-1995. Du kan vælge
mellem de foruddefinerede mojikumi-sæt i Illustrator.
Du kan derudover oprette specifikke mojikumi-sæt. I et nyt mojikumi-sæt kan du redigere indstillingerne for de afstande, du bruger meget, f.eks.
afstanden mellem et punktum og efterfølgende venstreparentes. Du kan f.eks. oprette et interviewformat, hvor du kan have en lang tankestreg
foran et spørgsmål og svar i parentes.

Vælge et mojikumi-sæt til et afsnit
1. Indstil Knibning til nul i panelet Tegn.
2. Brug panelet Afsnit til at vælge en indstilling i pop op-menuen MojiKumi-sæt:
Ingen Slår brugen af mojikumi fra.
YakumonoHankaku Bruger mellemrum i halv bredde til tegnsætning.
GyoumatsuYakumonoHankaku Bruger mellemrum i fuld bredde til de fleste tegn med undtagelse af det sidste tegn på
linjen.
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YakumonoHankaku (venstre) og GyoumatsuYakumonoHankaku (højre)
GyoumatsuYakumonoZenkaku Bruger mellemrum i fuld bredde til de fleste tegn og det sidste tegn på linjen.
YakumonoZenkaku Bruger mellemrum i fuld bredde til tegnsætning.

GyoumatsuYakumonoZenkaku (venstre) og YakumonoZenkaku (højre)

Oprette et mojikumi-sæt
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Tekst > Mojikumi-indstillinger.
Vælg Mojikumi-indstillinger i pop op-menuen Mojikumi-sæt i panelet Afsnit.
2. Klik på Ny i dialogboksen Mojikumi-indstillinger.
3. Skriv et navn til det nye mojikumi-sæt, angiv det eksisterende sæt, som det nye sæt skal baseres på, og klik på OK.
4. Vælg procentindstillingen (%), eller vælg Bu i pop op-menuen Enheder.
5. Angiv værdier for Foretrukket, Minimum og Maksimum til hver indstilling. Minimumværdien bruges til at komprimere linjer for
kinsoku (angiv en værdi, der er mindre end den foretrukne værdi). Maksimumværdien bruges til at sprede linjer ud i fuldt
justeret tekst (angiv en værdi, der er større end den foretrukne værdi).
Afhængigt af tegntypen kan du angive de samme værdier for Foretrukket, Minimum og Maksimum, hvis du ikke vil ændre
afstanden.
6. Klik på Gem eller OK for at gemme indstillingerne. Klik på Annuller, hvis du ikke vil gemme indstillingerne.
Når du opretter japansk tekst med mange mellemrum i halv bredde eller latinske parenteser, opstår der flere problemer
med tekstkompositionen. Vi anbefaler, at du undlader at bruge latinske parenteser og i stedet bruger parenteser med fuld
bredde til japansk tekst. Brug kun latinske parenteser i relativt lange danske sætninger i japansk tekst, eller hvis der opstår
et værre problem, når du ikke bruger latinske parenteser.

Arbejde med mojikumi-sæt
Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Mojikumi-indstillinger:
Hvis du vil eksportere et sæt, skal du klikke på Eksporter, vælge en placering til filen, skrive et filnavn og klikke på Gem. Filen
gemmes i MJK-format.
Hvis du vil importere et sæt, skal du klikke på Importer, vælge en MJK-fil og klikke på Åbn.
Hvis du vil slette et sæt, skal du markere det i pop op-menuen Mojikumi og derefter klikke på Slet. Al tekst, som mojikumisættet blev anvendt på, får igen standardindstillingerne.
Bemærk! Du kan ikke slette foruddefinerede mojikumi-sæt.
Til toppen

Bruge kinsoku

Kinsoku angiver linjeskift for japansk tekst. Tegn, som ikke kan placeres i begyndelsen eller slutningen af en linje, kaldes kinsoku-tegn. Illustrator
indeholder hårde kinsoku-sæt og bløde kinsoku-sæt, og Photoshop indeholder kinsoku-standardsæt og udvidede kinsoku-sæt. Kinsokustandardsæt eller bløde kinsoku-sæt udelader lange vokalsymboler og små hiragana-tegn. Du kan bruge disse eksisterende sæt eller tilføje eller
slette kinsoku-tegn for at oprette nye sæt.
Du kan også definere hængende tegn til hængende japansk tegnsætning og definere tegn, der ikke kan opdeles, når en linje overskrides.
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Du kan angive, om tekst skal skubbes ind eller ud, så kinsoku-tegn ikke placeres forkert.

Vælge kinsoku-indstillinger for et afsnit
Brug panelet Afsnit til at vælge en indstilling i pop op-menuen Kinsoku-sæt:
Ingen Slår brugen af kinsoku shori fra.
Blød eller Hård Forhindrer, at markerede tegn indleder eller afslutter en linje.

Oprette et kinsoku-sæt
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Tekst > Kinsoku Shori-indstillinger.
Vælg Kinsoku-indstillinger i pop op-menuen Kinsoku-sæt i panelet Afsnit.
2. Klik på Nyt sæt i dialogboksen Kinsoku Shori-indstillinger.
3. Skriv et navn til kinsoku-sættet, angiv det eksisterende sæt, som det nye sæt skal baseres på, og klik på OK.
4. Hvis du vil føje et tegn til et felt, skal du vælge feltet og benytte en af følgende fremgangsmåder:
Skriv et tegn i feltet Input, og klik på Tilføj.
Angiv kodesystemet (Shift-JIS, JIS, Kuten eller Unicode), angiv koden, og klik på Tilføj.
5. Hvis du vil slette et tegn i et felt, skal du markere tegnet og klikke på Slet. Du kan også trykke på Tilbage (Windows) eller
Delete (Mac OS).
6. Hvis du vil kontrollere den valgte tegnkode, skal du vælge Shift-JIS, JIS, Kuten eller Unicode for at få vist kodesystemet.
7. Klik på Gem eller OK for at gemme indstillingerne. Klik på Annuller, hvis du ikke vil gemme indstillingerne.

Bruge kinsoku-sæt
Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Kinsoku Shori-indstillinger:
Klik på Eksporter for at eksportere et kinsoku-sæt. Vælg filens placering, skriv et filnavn, og klik på Gem.
Illustrator gemmer filen i KSK-format.
Klik på Importer for at importere et kinsoku-sæt. Vælg en KSK-fil, og klik på Åbn.
Hvis du vil slette et kinsoku-sæt, skal du vælge det kinsoku-sæt, du vil slette, i pop op-menuen. Klik derefter på Slet sæt.
Bemærk! Du kan ikke slette foruddefinerede kinsoku-sæt.

Angive en linjeskiftindstilling for kinsoku
Kinsoku shori eller mojikumi skal være valgt for at kunne bruge følgende linjeskiftindstillinger.
Vælg Kinsoku Shori-tekst i menuen i panelet Afsnit, og vælg derefter en af følgende metoder:
Push-in først Flytter tegn op til den forrige linje for at forhindre, at forbudte tegn slutter eller starter en linje.
Push-out først Flytter tegn ned til den næste linje for at forhindre, at forbudte tegn slutter eller starter en linje.
Kun push-out Flytter altid tegn ned til den næste linje for at forhindre, at forbudte tegn slutter eller starter en linje. Push-in forsøges ikke.
En afkrydsning angiver, hvilken metode der er valgt.

Aktivere eller deaktivere bunri-kinshi
Når Bunri-Kinshi er valgt, bliver de tegn, der er angivet i sektionen Bunri-Kinshi i dialogboksen Kinsoku Shori-indstillinger, ikke opdelt.
Vælg Bunri-kinshi i menuen i panelet Afsnit.
Bemærk! Denne indstilling er kun tilgængelig, når kinsoku shori er slået til.
Til toppen

Angive en burasagari-indstilling

Burasagari gør det muligt at placere enkeltbyte-punktummer, dobbeltbyte-punktummer, enkeltbyte-kommaer og dobbeltbyte-kommaer uden for
afsnitsrammen.
1. Vælg Burasagari i menuen i afsnitspanelet.
2. Vælg en indstilling i undermenuen:
Ingen Deaktiverer hængende tegnsætningstegn.
Normal Aktiverer hængende tegnsætningstegn uden at fremtvinge ujævne linjer ved rammens kant.
Gennemtving Fremtvinger tegnsætning uden for rammen ved at sprede linjer, der slutter inden for rammen og ender med et
af de hængende tegn.
Bemærk! Burasagari-indstillingerne er ikke tilgængelige, når Kinsoku Shori er indstillet til Ingen.
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Til toppen

Bruge kurikaeshi moji shori

Du kan styre, hvordan gentagne tegn i japansk tekst skal håndteres, ved at bruge indstillingen Kurikaeshi Moji Shori i panelet Afsnit. Det gentagne
tegn indsættes som standard i stedet for det andet tegn, når to identiske tegn følger efter hinanden i brødtekst. Når denne indstilling er valgt, vises
begge tegn, hvis de er adskilt af et linjeskift.

Tekst uden indstillingen Kurikaeshi Moji Shori (venstre) sammenlignet med tekst med indstillingen Kurikaeshi Moji Shori (højre)
1. Brug et tekstværktøj til at markere et afsnit med tekst, som du vil anvende behandling af gentagne tegn på. Hvis der ikke
findes nogen tekst, anvendes indstillingen på ny tekst, du skriver.
2. Vælg Kurikaeshi Moji Shori i menuen i panelet Afsnit.
Flere hjælpeemner
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Formater tekst
Markering af tekst
Søgning efter og erstatning af tekst
Ændring af tegns farve og udseende
Oversigt over panelet Tegn
Understregning eller gennemstregning af tekst
Anvendelse af store bogstaver og kapitæler
Ændring af brugen af store og små bogstaver
Angivelse af, om der skal anvendes krøllede eller lige anførselstegn
Angivelse af kantudjævningsindstillinger for tekst
Oprettelse af hævet og sænket skrift
Konvertering af tekst til konturer
Valg af et talformat i OpenType-skrifttyper
Formatering af brøker og ordenstal i OpenType-skrifttyper
Brug af autotegnsætning

Til toppen

Markering af tekst
Når du markerer tegn, kan du redigere dem, formatere dem med panelet Tegn, anvende fyld- og
stregattributter på dem og ændre deres gennemsigtighed. Du kan anvende disse ændringer på ét tegn, en
række tegn eller alle tegn i et tekstobjekt. Når tegn er markeret, er de fremhævet i dokumentvinduet, og ordet
"Tegn" vises i panelet Udseende.
Ved at markere et tekstobjekt kan du anvende globale formateringsindstillinger på alle tegnene i objektet,
herunder indstillinger fra panelerne Tegn og Afsnit, fyld- og stregattributter og gennemsigtighedsindstillinger.
Du kan derudover anvende effekter, flere fyld og streger og ugennemsigtige masker på et markeret
tekstobjekt. (Dette er ikke muligt for tegn markeret enkeltvist). Når et tekstobjekt er markeret, vises et
afgrænsningsområde omkring det i dokumentvinduet, og ordet "Tekst" vises i panelet Udseende.
Hvis du markerer en tekstkurve, kan du justere dens form og anvende fyld- og stregattributter på den. Denne
markeringstype er ikke tilgængelig for punkttekst. Når en tekstkurve er markeret, vises ordet "Kurve" i panelet
Udseende.

Markering af tegn
Vælg et tekstværktøj, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk for at markere et eller flere tegn. Hold Skift nede, og træk for at udvide eller
formindske markeringen.
Placer markøren på et ord, og dobbeltklik for at markere ordet.
Placer markøren i et afsnit, og klik tre gange hurtigt efter hinanden for at markere hele
afsnittet.
Marker et eller flere tegn, og vælg Marker > Alle for at markere alle tegnene i
tekstobjektet.
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Markering af tekstobjekter
Ved at markere et tekstobjekt kan du anvende globale formateringsindstillinger på alle tegnene i objektet,
herunder indstillinger fra panelerne Tegn og Afsnit, fyld- og stregattributter og gennemsigtighedsindstillinger.
Du kan derudover anvende effekter, flere fyld og streger og ugennemsigtige masker på et markeret
tekstobjekt. (Dette er ikke muligt for tegn markeret enkeltvist). Når et tekstobjekt er markeret, vises et
afgrænsningsområde omkring det i dokumentvinduet, og ordet "Tekst" vises i panelet Udseende.
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på teksten i dokumentvinduet med markeringsværktøjet
markering

eller værktøjet Direkte

. Hold Skift nede, og klik for at markere yderligere tekstobjekter.

Find det tekstobjekt, du vil markere, i panelet Lag, og klik derefter på objektets højre
kant mellem markeringsknappen og rullepanelet. Hold Skift nede, og klik på
elementers højre kant i panelet Lag for at føje objekter til eller fjerne dem fra den
eksisterende markering.
Hvis du vil markere alle tekstobjekterne i et dokument, skal du vælge Marker > Objekt
> Tekstobjekter.

Markering af en tekstkurve
Hvis du markerer en tekstkurve, kan du justere dens form og anvende fyld- og stregattributter på den. Denne
markeringstype er ikke tilgængelig for punkttekst. Når en tekstkurve er markeret, vises ordet "Kurve" i panelet
Udseende.
Det er lettest at markere en tekstkurve i konturvisning.
1. Vælg værktøjet Direkte markering

eller værktøjet Gruppemarkering

.

2. Hvis tekstobjektet er markeret, skal du klikke uden for objektets afgrænsningsområde for
at fjerne markeringen.
3. Klik på tekstkurven, og undgå at klikke på tegnene. (Hvis du klikker på et tegn, markerer
du tekstobjektet og ikke tekstkurven).
Bemærk: Indstillingen Markering begrænset til kurve bestemmer, hvor følsomme markeringsværktøjerne er,
når der markeres tekstobjekter i dokumentvinduet. Når denne indstilling er valgt, skal du klikke direkte på
tekstkurven for at markere teksten. Når denne indstilling er fravalgt, kan du klikke på teksten eller kurven for
at markere teksten. Du kan angive denne indstilling ved at vælge Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows)
eller Illustrator > Indstillinger > Tekst (Mac OS).

Til toppen

Søgning efter og erstatning af tekst
1. Vælg Rediger > Søg og erstat.
2. Skriv den tekststreng, du vil søge efter, og eventuelt en tekststreng, som den skal
erstattes med.
Du kan vælge en lang række specialtegn i pop op-menuerne til højre for indstillingerne
Søg og Erstat med.
3. Marker en af følgende indstillinger for at vælge, hvordan Illustrator skal søge efter den
angivne tekststreg:

Forskel på store og små bogstaver Søger kun efter tekststrenge, der nøjagtigt svarer
til de store og små bogstaver i boksen Søg efter.

Kun hele ord Søger kun efter hele ord, som svarer til teksten i boksen Søg.
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Søg bagud Søger i filen fra bunden til toppen af stablingsrækkefølgen.

Kontroller skjulte lag Søger efter tekst i skjulte lag. Når denne indstilling ikke er
markeret, ignoreres tekst i skjulte lag.

Kontroller låste lag Søger efter tekst i låste lag. Når denne indstilling ikke er markeret,
ignoreres tekst i låste lag.
4. Klik på Søg for at starte søgningen.
5. Benyt en af følgende fremgangsmåder, hvis Illustrator finder en forekomst af
tekststrengen:
Klik på Erstat for at erstatte tekststrengen, og klik derefter på Find næste for at finde
den næste forekomst.
Klik på Erstat og find for at erstatte tekststrengen og finde den næste forekomst.
Klik på Erstat alle for at erstatte alle forekomster af tekststrengen i dokumentet.
6. Klik på Slut for at lukke dialogboksen.
Du kan finde den næste forekomst af en tekststreng, når dialogboksen Søg og erstat
er lukket, ved at vælge Rediger > Find næste.

Til toppen

Ændring af tegns farve og udseende
Du kan ændre tekstobjekters farve og udseende ved at anvende fyld, streger, gennemsigtighed, effekter og
grafikformater. Teksten kan stadig redigeres, så længe du ikke rasteriserer den.
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil ændre udseendet af bestemte tegn i et tekstobjekt, skal du markere
tegnene.
Hvis du vil ændre udseendet af alle tegn i et tekstobjekt eller anvende flere fyld og
streger, skal du markere tekstobjektet.
Hvis du vil anvende fyld eller streger på en tekstkurve, skal du markere tekstkurven.
2. Anvend fyld, streger, gennemsigtighed, effekter og grafikformater efter behov.
Når du ændrer et tekstobjekts farve, overskrives attributterne for de enkelte tegn i
tekstobjektet.
Du kan hurtigt ændre farven på markeret tekst ved hjælp af kontrolpanelet.

Se også
Om attributter for udseende

Til toppen

Oversigt over panelet Tegn
Du kan bruge panelet Tegn (Vindue > Tekst > Tegn) til at anvende indstillinger for formatering af enkelttegn i
dokumenterne. Når tekst er markeret, eller tekstværktøjet er aktivt, kan du også bruge indstillingerne i
kontrolpanelet til at formatere tegn.
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Panelet Tegn
A. Skrift B. Skrifttype C. Skriftstørrelse D. Knibning E. Vandret skalering F. Grundlinjeforskydning G.
Skydning H. Spatiering I. Lodret skalering J. Tegnrotation K. Sprog

A. Skrift B. Skrifttype C. Skriftstørrelse D. Juster til venstre E. Juster centreret F. Højrejusteret

Som standard er kun de mest anvendte indstillinger synlige i panelet Tegn. Vælg Vis indstillinger i
indstillingsmenuen for at få vist alle indstillinger. Du kan også klikke på dobbelttrekanten under panelets fane
for at skifte mellem visningsstørrelserne.

Se også
Tegn- og afsnitsformater

Til toppen

Understregning eller gennemstregning af tekst
1. Marker den tekst, der skal understreges eller gennemstreges. Hvis du ikke markerer
nogen tekst, anvendes indstillingen på ny tekst, du opretter.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil understrege tekst, skal du klikke på understregningsknappen
Tegn.

i panelet

Hvis du vil gennemstrege tekst, skal du klikke på gennemstregningsknappen
panelet Tegn.

i

Standardstyrken for en understregning og gennemstregning afhænger af tekstens størrelse.

Til toppen

Anvendelse af store bogstaver og kapitæler
Når du formaterer tekst med kapitæler, anvender Illustrator automatisk de kapitæler, der er designet som en
del af skrifttypen, hvis de findes. Ellers syntetiserer Illustrator kapitælerne ved hjælp af nedskalerede
versioner af almindelige store bogstaver.

Almindelige store bogstaver (øverst) sammenlignet med kapitæler (nederst)
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1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst,
anvendes indstillingen på ny tekst, du opretter.
2. Vælg Store bogstaver eller Kapitæler i menuen i panelet Tegn.

Vælg Filer > Dokumentopsætning for at angive størrelsen af syntetiserede kapitæler. Indtast en procent af
den oprindelige skriftstørrelse under Kapitæler for tekst, der skal formateres som kapitæler. (Standardværdien
er 70 %).
Du kan ændre tekstens store og små bogstaver og bogstavstørrelsen i titler eller sætninger ved hjælp af
kommandoen Tekst > Store og små bogstaver.

Til toppen

Ændring af brugen af store og små bogstaver
1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil ændre.
2. Vælg en af følgende indstillinger i undermenuen Tekst > Store og små bogstaver:

STORE BOGSTAVER for at ændre alle tegn til store bogstaver.
Bemærk: Kommandoen STORE BOGSTAVER betyder, at diskrete ligaturer konverteres
til normal tekst. Dette er også tilfældet i forbindelse med kommandoerne
Bogstavsstørrelse i titel og Små eller store bogstaver i sætning, når der optræder en
diskret ligatur i begyndelsen af et ord.

små bogstaver for at ændre alle tegn til små bogstaver.

Bogstavstørrelse i titel for at skrive det første bogstav i hvert ord med stort bogstav.

Små eller store bogstaver i sætning for at skrive det første bogstav i hver sætning
med stort.
Bemærk: Kommandoen Første bogstav med majuskel antager, at punktum (.),
udråbstegn (!) og spørgsmålstegn (?) markerer slutningen af en sætning. Når du
anvender Små eller store bogstaver i sætning, kan det give uforudsete ændringer, når
disse tegn bruges på andre måder, f.eks. i forkortelser, filnavne eller URL-adresser.
Desuden kan de store bogstaver i egennavne blive ændret til små bogstaver.
Tip: Hvis du anvender en OpenType-skrifttype, kan du udnytte formatering kun med
store bogstaver til at skabe en mere elegant tekst.

Til toppen

Angivelse af, om der skal anvendes krøllede eller lige anførselstegn
Typografiske anførselstegn, som ofte kaldes krøllede anførselstegn, er designet, så de passer sammen med
skrifttypens kurver. Typografiske anførselstegn anvendes almindeligvis til citationstegn og apostroffer. Lige
anførselstegn anvendes normalt til forkortelser for fod og tommer.
Vælg Filer > Dokumentopsætning, gør et af følgende, og klik derefter på OK:
Hvis du vil bruge lige anførselstegn, skal du fjerne markeringen ud for Anvend
typografiske anførselstegn.
Hvis du vil bruge typografiske anførselstegn, skal du markere Anvend typografiske
anførselstegn, angive det sprog, der skal anvendes, og vælge indstillinger for
Dobbelte anførselstegn og Enkelte anførselstegn.
Bemærk: Du kan angive indstillinger for anførselstegn for flere sprog. Disse
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anførselstegn anvendes på teksten ud fra det sprog, som angives via panelet Tegn
eller indstillingen Standardsprog.
Tip: Du kan bruge kommandoen Autotegnsætning til at erstatte lige anførselstegn
med typografiske anførselstegn.

Til toppen

Angivelse af kantudjævningsindstillinger for tekst
Når du gemmer illustrationer i bitmapformat – f.eks. JPEG, GIF eller PNG – rasteriserer Illustrator alle
objekter med 72 pixel pr. tomme og anvender kantudjævning på dem. Hvis illustrationen indeholder tekst,
giver standardindstillingerne for kantudjævning imidlertid ikke altid de ønskede resultater. Illustrator
indeholder flere indstillinger specifikt til rasterisering af tekst. Hvis du vil udnytte disse indstillinger, skal du
rasterisere tekstobjekter, før du gemmer illustrationen.
1. Marker tekstobjektet, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil rasterisere teksten, skal du vælge Objekt > Rasteriser.
Hvis du vil oprette et rasteriseret udseende uden at ændre objektets underliggende
struktur, skal du vælge Effekt > Rasteriser.
2. Vælg en kantudjævningsindstilling:

Ingen Anvender ingen kantudjævning og bevarer de hårde tekstkanter, når teksten
rasteriseres.

Illustrationsoptimeret (Supersampling) Standardindstilling, som rasteriserer alle
objekter, herunder tekstobjekter, med den angivne opløsning og anvender kantudjævning
på dem. Standardopløsningen er 300 pixel pr. tomme.

Tekstoptimeret (antydet) Anvender kantudjævning, der er mest velegnet til tekst.
Kantudjævning reducerer takkede kanter i det rasteriserede billede og giver teksten et
blødere udseende på skærmen. Men det kan også gøre tekst med lille skriftstørrelse
vanskelig at læse.

Til toppen

Oprettelse af hævet og sænket skrift
Tekst med hævet skrift og sænket skrift (også kaldet superiør og inferiør tekst) er tekst med reduceret
størrelse, der er hævet eller sænket i forhold til en skrifttypes grundlinje.
Når du opretter tekst med hævet eller sænket skrift, anvendes en foruddefineret grundlinjeforskydning og
skriftstørrelse. Værdierne anvendes som procenter af den aktuelle skriftstørrelse og skydning og er baseret
på indstillinger i afsnittet Tekst i dialogboksen Dokumentopsætning.

Oprettelse af hævet eller sænket skrift i almindelige skrifttyper
1. Marker den tekst, du vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst, skrives ny tekst som
hævet eller sænket skrift.
2. Vælg Hævet skrift eller Sænket skrift i menuen i panelet Tegn. Du kan få adgang til
tegnpanelet fra kontrolpanelet.
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Indstillingerne Hævet skrift og Sænket skrift i panelmenuen Tegn
A. CALLOUT_DEFINITION B. CALLOUT_DEFINITION C. CALLOUT_DEFINITION

Oprettelse af hævet eller sænket skrift i OpenType-skrifttyper
1. Vælg de tegn, du vil ændre til hævet skrift eller sænket skrift. Hvis du ikke markerer
nogen tekst, anvendes indstillingen på ny tekst, du opretter.
2. Vælg en OpenType-skrifttype. Du kan bestemme, om en skrifttype er en OpenTypeskrifttype ved at se i menuen Tekst > Skrifttype (Windows) eller Skrift (Mac OS), hvor
vises for OpenType-skrifttyper.
ikonet
3. Brug panelet OpenType til at vælge en indstilling i pop op-menuen Placering:

Standardplacering Bruger standardplaceringen til den aktuelle skrifttype.

Hævet skrift Bruger hævede tegn (hvis de findes i den aktuelle skrifttype).

Sænket skrift Bruger sænkede tegn (hvis de findes i den aktuelle skrifttype).

Tæller Bruger tegn, der er designet som tællere i brøker (hvis de findes i den aktuelle
skrifttype).

Nævner Bruger tegn, der er designet som nævnere i brøker (hvis de findes i den
aktuelle skrifttype).

Ændring af størrelsen og placeringen af hævet skrift eller sænket skrift
Vælg Filer > Dokumentopsætning, angiv følgende værdier for hævet eller sænket skrift,
og klik derefter på OK:
Skriv en værdi for Størrelse i procent af skriftstørrelsen for hævet og sænket skrift i
teksten.
Skriv en værdi for Placering i procent af den almindelige skydning for at angive, hvor
meget teksten med hævet og sænket skrift skal flyttes.

Til toppen

Konvertering af tekst til konturer
Du kan ændre tekst til et sæt af sammensatte kurver, eller konturer, som du kan redigere og bearbejde som
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andre grafikobjekter. Tekst som konturer er praktiske, når du vil ændre udseendet af større tekst, men de
egner sig ikke så godt til brødtekst eller andre tekster i små størrelser.
Oplysninger om skrifttypekontur kommer fra de faktiske skrifttypefiler, der er installeret på systemet. Når du
opretter konturer ud fra tekst, konverteres tegn på deres aktuelle placering, og al grafisk formatering, som
f.eks. deres streg og fyld, bevares.

Redigering af en bogstavform
A. Oprindeligt tekstobjekt B. Tekst, der er konverteret til konturer, opdelt og redigeret

Bemærk: Du kan ikke konvertere bitmapskrifttyper eller konturbeskyttede skrifttyper til konturer.

Når du konverterer tekst til konturer, mister teksten sine tip, dvs. instruktioner indbygget i skrifttyper til at
justere deres form, så systemet viser eller udskriver dem optimalt i en lang række størrelser. Hvis du
planlægger at skalere teksten, skal du gøre det ved at justere dens punktstørrelse, før den konverteres.
Du skal konvertere al tekst i en markering. Du kan ikke konvertere et enkelt bogstav i en tekststreng. Hvis du
vil konvertere et enkelt bogstav til en kontur, skal du oprette et separat tekstobjekt til dette bogstav.
1. Marker tekstobjektet.
2. Vælg Tekst > Opret konturer.

Til toppen

Valg af et talformat i OpenType-skrifttyper
1. Du kan ændre formatet for eksisterende tal ved at markere de tegn eller tekstobjekter, du
vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes indstillingen på ny tekst, du
opretter.
2. Vælg en OpenType-skrifttype.
3. Brug panelet OpenType til at vælge en indstilling i pop op-menuen med tal:

Standardfigur Bruger standardtypografien for den aktuelle skrifttype.

Monospatierede majuskeltal Bruger tal med fuld højde og samme bredde (hvis de
findes i den aktuelle skrifttype). Denne funktion er velegnet i tilfælde, hvor tallene skal
justeres under hinanden i tabeller.

majuskeltalProportionale majuskeltal Bruger tal med fuld højde og varierende bredde
(hvis de findes i den aktuelle skrifttype). Denne funktion anbefales til tekst, der bruger
kapitæler.

minuskeltalProportionale minuskeltal Bruger tal med varierende højde og varierende
bredde (hvis de findes i den aktuelle skrifttype). Denne funktion anbefales til et klassisk
sofistikeret udseende i tekst, der ikke bruger kapitæler.
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Monospatierede minuskeltal Bruger tal med varierende højde og fast, ensartet bredde
(hvis de findes i den aktuelle skrifttype). Denne funktion anbefales, når minuskeltal skal
have et klassisk udseende, men skal justeres i spalter som i et årsregnskab.

Til toppen

Formatering af brøker og ordenstal i OpenType-skrifttyper
Når du bruger en OpenType-skrifttype, kan du automatisk formatere ordenstal med hævet skrift (f.eks.
).
Tegn som "a" og "o" i hævet skrift i de spanske ord segunda ( ) og segundo ( ) formateres også korrekt. Du
kan også konvertere tal, der er adskilt af en skråstreg (f.eks. 1/2) til en brøkdel af en shilling (f.eks. ).
1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil anvende indstillingen på. Hvis du ikke markerer
nogen tekst, anvendes indstillingen på ny tekst, du opretter.
2. Vælg en OpenType-skrifttype.
3. Klik i panelet OpenType på knappen Ordenstal for at aktivere eller deaktivere ordenstal
eller på knappen Brøker for at aktivere eller deaktivere brøker. Disse knapper fungerer
kun, hvis ordenstal og brøker er tilgængelige i skrifttypen.

Til toppen

Brug af autotegnsætning
Kommandoen Autotegnsætning søger efter tastaturets tegnsætningstegn og erstatter dem med deres
typografiske modstykker. Derudover kan du bruge kommandoen Autotegnsætning til at indsætte ligaturer og
brøker globalt, hvis skrifttypen omfatter disse tegn.
Hvis du anvender en OpenType-skrifttype, skal du bruge panelet OpenType i stedet for dialogboksen
Autotegnsætning til at angive ligaturer og brøker.
1. Hvis du vil erstatte tegnene i en bestemt tekst i stedet for al tekst i dokumentet, skal du
markere de pågældende tekstobjekter eller tegn.
2. Vælg Tekst > Autotegnsætning.
3. Vælg en eller flere af følgende indstillinger:

Ligaturer ff, fi, ffi Gengiver bogstavkombinationerne ff, fi eller ffi som ligaturer.

Ligaturer ff, fl, ffl Gengiver bogstavkombinationerne ff, fl eller ffl som ligaturer.

lige anførselstegnFormindsk anførselstegn Ændrer tastaturets lige anførselstegn til
krøllede anførselstegn.
Bemærk: Indstillingen Krøllede anførselstegn erstatter altid lige anførselstegn med
krøllede anførselstegn, uanset hvilke indstillinger der er valgt for Dobbelte anførselstegn
og Enkelte anførselstegn i dialogboksen Dokumentopsætning.

ekstra mellemrum, fjerneAutomellemrum Fjerner flere på hinanden følgende
mellemrum efter et punktum.

en- og em-tankestreger, indstilling for AutotegnsætningMellemrum, en og emEn-,
Em-tankestreger
Erstatter to tastaturtankestreger efter hinanden med en kort tankestreg og tre
tastaturtankesteger efter hinanden med en lang tankestreg.

Ellipser Erstatter tre tastaturpunktummer med ellipsepunkter.
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Matematiske brøker Erstatter flere selvstændige tegn, der bruges til at gengive brøker,
med ét enkelt tegn.
4. Vælg Hele dokumentet for at erstatte tekstsymboler i hele filen eller Kun markeret tekst
for kun at erstatte symboler i markeret tekst.
5. (Valgfrit) Vælg Rapporter resultater for at få vist en liste over antallet af erstattede
symboler.
6. Klik på OK for at søge efter og erstatte markerede tegn.

Se også
Taster til arbejde med tekst
OpenType-skrifttyper
Oversigt over panelet OpenType
Brug af ligaturer og kontekstalternativer
Oprettelse af tekst
Videoselvstudium - Arbejde med tekst

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
Juridiske meddelelser | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online
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Formatere afsnit
Oversigt over panelet Afsnit
Justere tekst
Give tekst lige margener
Justere mellemrum mellem ord og bogstaver i tekst med lige margener
Indrykke tekst
Justere afsnitsafstand
Hængende tegnsætning

Til toppen

Oversigt over panelet Afsnit

Du bruger panelet Afsnit (Vindue > Tekst > Afsnit) til at ændre formateringen af kolonner og afsnit. Når tekst er markeret, eller tekstværktøjet er
aktivt, kan du også bruge indstillingerne i kontrolpanelet til at formatere afsnit.
Du kan se en video om at arbejde med tegn- og afsnitsformater på www.adobe.com/go/vid0047_dk.

Panelet Afsnit (alle indstillinger vist)
A. Justering B. Indrykning fra venstre C. Første linje indrykkes fra venstre D. Afstand inden afsnit E. Orddeling F. Indrykning fra
højre G. Afstand efter afsnit

A. Skrifttype B. Typografi C. Skriftstørrelse D.
Venstrejusteret E. Centreret F. Højrejusteret
Som standard er kun de mest almindeligt anvendte indstillinger i panelet Afsnit synlige. Vælg Vis indstillinger i panelmenuen for at få vist alle
indstillinger. Du kan også klikke på dobbelttrekanten under panelets fane for at skifte mellem visningsstørrelserne.

Til toppen

Justere tekst
Områdetekst og tekst på en kurve kan justeres efter den ene kant eller begge kanter af en tekstkurve.
1. Marker tekstobjektet, eller indsæt markøren i det afsnit, du vil ændre.
Hvis du ikke markerer et tekstobjekt eller indsætter markøren i et afsnit, anvendes justeringen på ny tekst, du opretter.
2. Klik på en justeringsknap i kontrolpanelet eller panelet Afsnit.

Til toppen

Give tekst lige margener

Teksten har lige margener, når den flugter med begge kanter. Du kan justere hele teksten i et afsnit enten med eller uden den sidste linje.
1. Marker tekstobjektet, eller indsæt markøren i det afsnit, der skal have lige margener.
Hvis du ikke markerer et tekstobjekt eller indsætter markøren i et afsnit, anvendes lige margener på ny tekst, du opretter.
2. Klik på en justeringsknap i panelet Afsnit.
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Til toppen

Justere mellemrum mellem ord og bogstaver i tekst med lige margener

Du kan styre nøjagtigt, hvordan mellemrum mellem bogstaver og ord og skaleringer af tegn justeres i Adobe-programmer. Justering af mellemrum
er især nyttigt, når du arbejder med tekst med lige margener, men du kan også indstille mellemrum i tekst, der ikke er justeret.
1. Indsæt markøren i det afsnit, du vil ændre, eller marker et tekstobjekt eller en ramme for at ændre alle afsnit i objektet eller
rammen.
2. Vælg Justering i afsnitspanelets menu.
3. Angiv værdier for Ordmellemrum, Bogstavspatiering og Glyfmellemrum. Værdierne Minimum og Maksimum definerer et
acceptabelt mellemrum for justerede afsnit. Værdien Ønsket definerer den ønskede spatiering for såvel justerede som ikkejusterede afsnit:
Ordmellemrum Det mellemrum mellem ord, der fremkommer, når du trykker på mellemrumstasten. Værdierne for
Ordmellemrum kan ligge på mellem 0 % og 1000 %. Ved 100 % indsættes der ikke ekstra mellemrum mellem ord.
Bogstavmellemrum Afstanden mellem bogstaver, herunder knibnings- eller spatieringsværdier. Værdierne for
bogstavmellemrum kan ligge på mellem -100 % og 500 %: ved 0 % tilføjes der ikke mellemrum mellem bogstaver; ved 100 %
tilføjes et helt mellemrum mellem bogstaver.
Glyfskalering Tegns bredde (en glyf er et hvilket som helst tegn i en skrifttype). Værdierne for glyfmellemrum kan ligge på
mellem 50 % og 200 %.
Mellemrumsindstillingerne gælder altid for et helt afsnit. Hvis du vil justere mellemrummet mellem nogle få tegn, men ikke i
et helt afsnit, skal du bruge indstillingen Ordmellemrum.
4. Vælg en indstilling for Justering af enkelt ord for at angive, hvordan afsnit bestående af enkeltord, skal justeres.
I smalle spalter forekommer et enkelt ord af og til alene på en linje. Hvis afsnittet er indstillet til at have lige margener, kan et
enkelt ord på en linje blive strakt ud. I stedet for at lade sådan et ord være justeret, kan du centrere det eller justere det ved
venstre eller højre margen.

Til toppen

Indrykke tekst

Indrykning afstanden mellem tekst og et tekstobjekts grænse. Indrykningen påvirker kun det eller de markerede afsnit, så du kan nemt angive
forskellig indrykning for forskellige afsnit.
Du kan indstille indrykninger ved hjælp af panelet Tabulatorer eller Afsnit eller kontrolpanelet. Når du arbejder med områdetekst, kan du også styre
indrykning med tabulatorer eller ved at ændre tekstobjektets justeringsafstand.
Når du arbejder med japansk tekst, kan du bruge indstillingen Mojikumi i stedet for panelet Afsnit til at angive indrykning af den første linje.
Hvis du angiver indrykningen af den første linje i panelet Afsnit og angiver mojikumi-indstillinger for indrykningen af den første linje, placeres
teksten inden for totalen af begge indrykninger.

Angive indrykninger med panelet Afsnit
1. Klik i det afsnit, du vil indrykke, med tekstværktøjet

.

2. Juster de pågældende indrykningsværdier i panelet Afsnit. Gør f.eks. følgende:
Hvis du vil indrykke hele afsnittet en pica, skal du indtaste en værdi (f.eks. 1p) i feltet Venstre indrykning

.

Hvis du kun vil indrykke den første linje i et afsnit en pica, skal du indtaste en værdi (f.eks. 1p) i feltet Første linje
indrykkes fra venstre
.
Hvis du vil oprette en hængende indrykning på en pica, skal du indtaste en positiv værdi (f.eks. 1p) i feltet Venstre
indrykning og en negativ værdi (f.eks. -1p) i feltet Første linje indrykkes fra venstre.

Angive en indrykning med panelet Tabulatorer
1. Klik i det afsnit, du vil indrykke, med tekstværktøjet

.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder sammen med indrykningsmærkerne

i panelet Tabulatorer:

Træk det øverste mærke for at indrykke den første linje. Træk det nederste mærke for at indrykke alle linjer, undtagen den
første. Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og træk det nederste mærke for at flytte begge mærker og
indrykke hele afsnittet.
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Indrykning af første linje (til venstre) og ingen indrykning (til højre)
Marker det øverste mærke, og indtast en værdi for X for at indrykke den første tekstlinje. Marker det nederste mærke, og
indtast en værdi for X for at flytte alle sætninger, undtagen den første.

Oprette en hængende indrykning
I en hængende indrykning indrykkes alle linjerne i et afsnit bortset fra den første linje. Hængende indrykninger er især praktiske, når du vil tilføje
indlejret grafik i begyndelsen af afsnittet, eller når du vil oprette en punktopstilling.

Ingen indrykning (til venstre) og hængende indrykning (til højre)
1. Klik i det afsnit, du vil indrykke, med tekstværktøjet

.

2. Angiv en værdi for venstre indrykning på over nul i kontrolpanelet eller panelet Tabulatorer.
3. Hvis du vil angive en negativ værdi for venstre indrykning af første linje, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
Indtast en negativ værdi for venstre indrykning af første linje

på panelet Afsnit.

Træk det øverste mærke til venstre eller det nederste mærke til højre på panelet Tabulatorer.

Til toppen

Justere afsnitsafstand
1. Indsæt markøren i det afsnit, du vil ændre, eller marker et tekstobjekt for at ændre alle afsnit i det. Hvis du ikke indsætter
markøren i et afsnit eller markerer et tekstobjekt, anvendes indstillingen på ny tekst, du opretter.
2. Brug panelet Afsnit til at justere værdierne af Mellemrum før (
eller
) og Mellemrum efter (
eller
).
Bemærk! Hvis et afsnit starter øverst i en kolonne, tilføjes der ikke ekstra mellemrum før afsnittet. Du kan i givet fald øge
skydningen af den første linje i afsnittet eller ændre tekstobjektets justeringsafstand.

Til toppen

Hængende tegnsætning
Hængende tegnsætning gør tekstkanterne jævnere, da tegnsætningstegn flyttes uden for afsnittets margener.

Afsnit uden hængende tegnsætning (til venstre) sammenlignet med afsnit med hængende tegnsætning (til højre)
Illustrator har følgende indstillinger for hængende tegnsætning:
Latinsk hængende tegnsætning Styrer justeringen af tegnsætningstegn i et bestemt afsnit. Når Roman - hængende tegnsætning er aktiveret,
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vises følgende tegn 100 % uden for margenerne: enkelte anførselstegn, dobbelte anførselstegn, bindestreger, punktummer og kommaer. Følgende
tegn vises 50 % uden for margenerne: stjerner, tilder, ellipser, korte bindestreger, lange bindestreger, koloner og semikoloner. Du anvender denne
indstilling ved at indsætte markøren i afsnittet og vælge Latinsk hængende tegnsætning i menuen i panelet Afsnit.
Angiv optisk margenjustering Styrer justeringen af tegnsætningstegn i alle afsnit i et tekstobjekt. Når Angiv optisk margenjustering er aktiveret,
hænger latinske tegnsætningstegn og bogstavernes kanter (f.eks. W og A) uden for tekstmargenerne, så teksten virker justeret. Du anvender
denne indstilling ved at markere tekstobjektet og vælge Tekst > Angiv optisk margenjustering.
Burasagari Styrer justeringen af dobbeltbyte-tegnsætningstegn (tilgængelig i kinesiske, japanske og koreanske skrifttyper). Disse
tegnsætningstegn påvirkes ikke af indstillingen Roman - hængende tegnsætning eller Angiv optisk margenjustering.
Bemærk, at afsnitsjusteringen bestemmer, i hvilken margen tegnsætningen hænger. I venstre- og højrejusterede afsnit, hænger tegnsætningen i
henholdsvis venstre og højre margen. I afsnit, der er justeret øverst eller nederst, hænger tegnsætningen i henholdsvis top- og bundmargenen. I
centrerede afsnit og afsnit med lige margen hænger tegnsætningen lige meget i begge margener.
Bemærk! Når et tegnsætningstegn efterfølges af et anførselstegn, hænger begge tegn.
Flere hjælpeemner
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Orddeling og linjeskift
Justere orddeling automatisk
Bruge orddelingsordbogen
Forhindre deling af ord
Tekstombrydningsmetoder
Du kan angive, hvordan ord og linjer ombrydes, ved at justere orddelingsindstillinger automatisk eller ved at bruge orddelingsordbogen.
Illustrator bruger de samme sammensætningsmetoder til linje- og ordskift som i Adobe InDesign. Se web-hjælpen for at få yderligere oplysninger
om disse funktioner.

Til toppen

Justere orddeling automatisk

De indstillinger, du vælger for orddeling påvirker linjernes vandrette afstand og tekstens æstetiske kvaliteter på en side. Orddelingsindstillingerne
bestemmer, om ord kan deles, og hvilke delinger der er tilladt.
1. Hvis du vil bruge automatisk orddeling, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil slå automatisk orddeling til eller fra, skal du vælge eller fravælge indstillingen Orddeling på paletten Afsnit.
Hvis du vil anvende orddeling på specifikke afsnit, skal du først markere de afsnit, det skal gælde for.
Hvis du vil vælge en orddelingsordbog, skal du vælge et sprog i pop op-menuen Sprog i bunden af tegnpaletten.
2. Hvis du vil angive indstillinger, skal du vælge Orddeling i menuen på afsnitspaletten, og angive følgende indstillinger:
Ord længere end _ bogstaver Angiver det mindste antal tegn for delte ord.
Efter første _ bogstaver og Før sidste _ bogstaver Angiver det mindste antal tegn i starten eller slutningen af et ord, der
kan deles af en bindestreg. Hvis du f.eks. angiver værdien 3, deles ordet aromatisk aro- matisk i stedet for ar- omatisk eller
aromat-isk.
Orddelingsgrænse Angiver det højeste antal sammenhængende linjer, hvor orddeling må forekomme. Nul betyder, at
ubegrænset sammenhængende orddeling må forekomme i slutningen af linjer.
Orddelingszone Angiver afstanden fra højre kant af et afsnit og afgrænser en del af linjen, hvor orddeling ikke er tilladt.
Indstillingen 0 tillader al orddeling. Denne indstilling gælder kun, når du bruger Adobe-enkeltlinjetekstombryderen.
Foretag orddeling af ord med store bogstaver Vælg denne indstilling for at undgå orddeling af ord med store bogstaver.
Bemærk! Indstillingerne for orddeling gælder kun for antikva-tegn, mens dobbeltbytetegn i kinesiske, japanske og koreanske skrifttyper ikke er
påvirket af disse indstillinger.
Til toppen

Bruge orddelingsordbogen

Illustrator bruger sprogordbøger fra Proximity til at bestemme, hvornår ord skal deles. Med disse ordbøger kan du angive et andet sprog for helt
ned til et enkelt teksttegn. Du kan vælge en standardordbog og tilpasse ordbogen i dialogboksen Indstillinger.
1. Vælg Rediger > Indstillinger > Orddeling (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Orddeling (Mac OS).
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil vælge en standardorddelingsordbog, skal du vælge en indstilling for Standardsprog og klikke på OK.
Hvis du vil tilføje et ord på undtagelseslisten, skal du skrive ordet i boksen Ny indtastning og klikke på Tilføj.
Hvis du vil fjerne et ord fra undtagelseslisten, skal du markere ordet og klikke på Slet.

Til toppen

Forhindre deling af ord

Du kan undgå orddeling i slutningen af linjer, f.eks. i egennavne eller ord, der kan misforstås, hvis de deles. Du kan også bevare flere ord eller
grupper af ord samlet, f.eks. en række initialer og et efternavn.
1. Marker de tegn, der ikke må deles.
2. Vælg Ingen linjeskift i menuen i tegnpanelet.
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Bemærk! Hvis du anvender indstillingen Ingen linjeskift på mange sammenhængende tegn, vil teksten kunne blive ombrudt
midt i et ord. Men hvis du anvender indstillingen Ingen linjeskift på mere end en enkelt linje tekst, vises der ikke noget af
teksten.

Til toppen

Tekstombrydningsmetoder

Tekstens udseende på siden afhænger af en kompliceret kombination af processer kaldet tekstombrydning. Adobe-programmer bruger de
indstillinger for ordmellemrum, bogstavmellemrum, glyfmellemrum og orddeling, som du har valgt, til at evaluere mulige linjeskift og vælge det
linjeskift, der bedst overholder de angivne parametre.
Du kan vælge mellem to tekstombrydningsmetoder: Adobe-flerlinjetekstombryder og Adobe-enkeltlinjetekstombryder. Begge metoder evaluerer
mulige ombrydninger og vælger den, der bedst svarer til de orddelings- og justeringsindstillinger, du har angivet for et givet afsnit.
Kompositionsmetoden påvirker kun det eller de markerede afsnit, så du kan nemt angive forskellige kompositionsmetoder for forskellige afsnit.
Flerlinjetekstombryder
Flerlinjetekstombryderen undersøger et netværk af ombrydningspunkter for at finde sammenhængende linjer og optimerer de første linjer i afsnittet
for at undgå særligt grimme ombrydninger senere i afsnittet.
Flerlinjetekstombryderens kompositionsmetode identificerer mulige ombrydningspunkter, evaluerer dem og vejer dem op mod hinanden efter
følgende principper:
I venstrejusteret, højrejusteret og centreret tekst, favoriseres de linjer, der falder nærmest den højre kant, så de ikke påvirkes i
særlig grad.
I tekst med lige margener lægges der størst vægt på ensartetheden af bogstavspatiering og ordmellemrum.
Orddeling undgås, når det er muligt.
Enkeltlinjetekstombryder
Enkeltlinjeombryderen giver traditionel tekstkomposition af én linje ad gangen. Denne indstilling er nyttig, hvis du vil kunne styre linjeombrydningen
manuelt. Enkeltlinjetekstombryderen bruger følgende principper til evaluering af et ombrydningspunkt:
Lange linjer foretrækkes frem for korte linjer.
I tekst med lige margener foretrækkes sammentrukket eller udvidet ordmellemrum i stedet for orddeling.
I tekst uden lige margener foretrækkes orddeling frem for sammentrukket eller udvidet bogstavmellemrum.
Hvis mellemrummet skal justeres, er komprimering bedre end udvidelse.
Du kan vælge en af disse metoder i menuen i afsnitspanelet. Hvis du vil anvende metoden på alle afsnit, skal du først markere
tekstobjektet. Hvis du kun vil anvende metoden på det aktuelle afsnit, skal du først indsætte markøren i afsnittet.
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Arabisk og hebraisk tekst
Adobe World-Ready-ombrydere
Tekstretning
Ciffertyper
Understøttelse af ældre skrifttyper
Standardskrifttyper
Automatisk Kashida-indsætning
Ligaturer
Kopier-indsæt fra Microsoft Word
Orddeling
Søg og erstat
Diakritiske tegn
Glyffer

Der er nye og forbedrede funktioner til at arbejde med arabisk og hebraisk i mellemøstlige og nordafrikanske
udgaver af softwaren.

Til toppen

Adobe World-Ready-ombrydere
Med Adobe World-Ready-ombrydere kan du oprette indhold på mellemøstlige sprog. Du kan skrive på og
skifte mellem arabisk, hebraisk, engelsk, fransk, tysk, russisk og andre sprog baseret på latin.
Du kan vælge mellem de forskellige ombrydere i menuen i afsnitspanelet (Vinduer > Afsnit > panelmenu). I
InDesign kan du f.eks. bruge Adobe World-Ready-afsnitsombryderen. I Illustrator kan du bruge den
mellemøstlige enkeltlinjetekstombryder.
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Adobe World-Ready-ombrydere

Du kan også gemme dine filer med arabiske og hebraiske filnavne.

Se også
Ombryde tekst
Formatere afsnit

Til toppen

Tekstretning
Hvis du vil oprette tekst på arabisk eller hebraisk, kan du gøre tekstretningen højre mod venstre (HMV) til
standardretningen. Det er dog muligt i dokumenter, der indeholder tekst i retningen venstre mod højre (VMH),
nemt at skifte mellem de to retninger.
Vælg afsnitsretningen i afsnitspanelet.

Valg af afsnitsretning

Hvis du har en blanding af sprog i samme afsnit, kan du angive tekstretningen på tegnniveau. Angiv også
tekstretningen på tegnniveau, hvis du vil indsætte datoer eller tal.
Vælg Tegnretning i panelmenuen Tegn, og vælg en retning.
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Tegnretning

Til toppen

Ciffertyper
Når du arbejder på arabisk eller hebraisk, kan du vælge, hvilken ciffertype du vil bruge. Du kan vælge mellem
arabisk, hindi og farsi.
Som standard vælges hindi-versionen automatisk på arabisk, og der vælges arabiske ciffertyper på hebraisk.
Du kan dog skifte til arabiske cifre efter behov:
1. Vælg cifrene i teksten.
2. I tegnpanelet (Ctrl + T) kan du bruge listen Cifre til at vælge den skrifttype, som cifrene
skal vises med.
Du kan vælge at sørge for, at der bruges arabiske cifre ved at slå indstillingen Brug originale tal, når der
skrives med arabisk tekst til. Du slår denne indstilling til under Rediger > Indstillinger > Avanceret tekst.

Valg af ciffertype

Til toppen

Understøttelse af ældre skrifttyper
Skrifttyper, der sædvanligvis er blevet brugt (f.eks. AXT-skrifttyper), kan fortsat bruges i denne version af
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softwaren. Det anbefales dog at bruge nyere Open Type-skrifttyper til tekstbaserede elementer.

Manglende glyf-beskyttelse (Rediger > Indstillinger > Avanceret tekst) er slået til som standard. Tekst
håndteres automatisk, hvis der ikke findes glyffer i den skrifttype, du bruger.

Til toppen

Standardskrifttyper
Når du installerer en mellemøstlig eller nordafrikansk version, indstilles standardskrifttypen som standard til
det installationsspecifikke sprog. Hvis du f.eks. har installeret den engelsk/arabiske version, er
standardskrifttypen Adobe arabisk. På samme måde indstilles standardskrifttypen til Adobe Hebrew (eller
Myriad Hebrew) i Photoshop), hvis du har installeret versionen, hvor engelsk/hebraisk er aktiveret.

Til toppen

Automatisk Kashida-indsætning
På arabisk ombrydes tekst ved at tilføje Kashidas. Der føjes Kashidas til arabiske tegn for at gøre dem
længere. Mellemrum ændres ikke. Brug automatisk Kashida-indsætning for at ombryde arabiske tekstafsnit.
Vælg afsnittet, og vælg en indstilling på rullelisten Indsæt Kashida i panelet Afsnit (Vindue > Tekst og tabeller
> Afsnit). Du kan vælge: Ingen, Kort, Mellem, Lang eller Stilistisk. Der indsættes kun Kashidas, hvis afsnittet
ombrydes. Indstillingen gælder ikke for afsnit, der har justeringsindstillinger.
Du kan anvende Kashidas på en gruppe tegn ved at vælge tegnene og vælge Kashidas i menuen i
tegnpanelet.

Automatisk Kashidas

Til toppen

Ligaturer
Du kan automatisk anvende ligaturer på tegnpar på arabisk og hebraisk. Ligaturer er typografiske
erstatningstegn for visse bogstavpar, hvis de findes til en given Open Type-skrifttype.
Når du vælger Ligaturer i menuen i tegnpanelet eller kontrolpanelet, produceres der en standardligatur, der er
defineret i skrifttypen.
1. Marker tekst.
2. Vælg Ligaturer i menuen i panelet Tegn eller i menuen Kontrolpanel.
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Nogle Open Type-skrifttyper har dog mere dekorative valgfrie ligaturer, som kan genereres, når du vælger
Diskrete ligaturer. Disse ligaturer findes under panelet Tegn > OpenType > Diskrete ligaturer.

Aktivér automatiske ligaturer

Til toppen

Kopier-indsæt fra Microsoft Word
Du kan kopiere tekst fra Microsoft Word og indsætte den direkte i et dokument. Den indsatte teksts justering
og retning indrettes automatisk efter reglerne for arabisk eller hebraisk tekst.

Til toppen

Orddeling
Sætninger, der indeholder flere ord, end der er plads til på en linje, ombrydes automatisk, så teksten flyttes til
næste linje. Tekstjusteringen ved ombrydning skaber nogle gange overflødige mellemrum på linjen, der
hverken ser pæne ud eller er korrekte rent lingvistisk. Du kan vælge at dele et ord i slutningen af en linje med
en bindestreg. Med denne orddeling ombrydes teksten til næste linje på bedre vis.
Blandet tekst: Funktionen til Kashida-indsætning påvirker, hvordan orddeling sker i blandet tekst. Når
funktionen er slået til, indsættes der Kashidas efter behov, og ikke-arabisk tekst opdeles ikke. Når Kashidasfunktionen er slået fra, er det kun ikke-arabisk tekst, der behandles mhp. orddeling.
Hebraisk tekst: Orddeling er tilladt. Du kan slå orddeling til og tilpasse indstillingerne under panelet Afsnit >
panelmenuen > Indstillinger for orddeling.

540

Indstillinger for orddeling

Til toppen

Søg og erstat
Arabiske og hebraiske brugere kan søge efter og erstatte fuldtekst. Udover at søge efter og erstatte enkel
tekst kan du søge efter og erstatte tekst med bestemte egenskaber. Disse egenskaber kan omfatte
diakritiske mærker, Kashidas, specialtegn (f.eks. Alef), cifre på forskellige sprog (f.eks. cifre på hindi) og
meget mere.
Sådan søger og erstatter du:

InDesign: Rediger > Søg/erstat

Illustrator: Rediger > Søg og erstat

I InDesign kan du bruge fanen Omskriv (Rediger > Søg/erstat) til at søge efter og erstatte cifre mellem
arabisk, hindi og farsi. Du kan eksempelvis søge efter cifre, der er indtastet på hindi, og konvertere dem til
arabisk.

Til toppen

Diakritiske tegn
I det arabiske tegnsprog er et diakritisk tegn en glyf, der bruges til at angive konsonanters længde eller korte
vokaler. Der anbringes et diakritisk tegn over eller under teksten. Du kan gøre teksten pænere eller lettere at
læse ved at vælge den vandrette eller lodrette placering af diakritiske tegn:
1. Vælg tekst, der indeholder diakritiske tegn
2. Juster placeringen af de diakritiske tegn i forhold til teksten i panelet Tegn. Du kan
ændre værdierne Juster vandret(te) diakritisk(e) placering(er) og Juster lodret(te)
diakritisk(e) placering(er).
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Skift placering af diakritiske tegn

Til toppen

Glyffer
Arabiske og hebraiske brugere kan anvende glyffer fra standardtegnsættet. Hvis du vil søge efter, vælge og
anvende en glyf fra standardtegnsættet eller et andet sprogsæt, skal du bruge panelet Glyffer:
InDesign: Vindue > Tekst og tabeller > Glyffer
Illustrator: Vindue > Tekst > Glyffer

Gennemse, vælg og anvend glyffer.

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Berøringsbaserede værktøjer og forbedringer | Illustrator CC
Brug af berøring til at redigere tekst (værktøjet Berør tekst)
Brug af berøring til at redigere former (værktøjet Fri transformering)
OS-understøttede bevægelser
Med Illustrator CC er det lettere at benytte berøringsaktiverede enheder til at arbejde med tekst og objekter i Illustrator. For at understøtte
forskellige måder at arbejde på i Illustrator er brugbarhedsforbedringerne til musen også udvidet. Du kan bruge musen til at arbejde med og
manipulere objekter lige så nemt, som du ville gøre det med en berøringsaktiveret enhed.
Mange berøringsaktiverede bevægelser er desuden blevet aktiveret på operativsystemerne. Du kan benytte brugergrænsefladen i Illustrator til at
panorere, glide og flytte operativsystemsrelaterede objekter.
Hvis du vil benytte Illustrators funktioner med berøring, skal du have:
En Windows 7- eller 8–baseret computer med berøringsskærm eller
En enhed med berøringsskærm som f.eks. Wacom Cintiq 24HD Touch
Hvis du vil panorere og zoome ved hjælp af bevægelser, skal du have:
En direkte berøringsenhed. For eksempel en enhed med berøringsskærm.
En indirekte berøringsenhed. For eksempel Trackpad på en Mac-computer, touchpads eller Wacom Intuos5-enheden.

Brug af berøring til at redigere tekst (værktøjet Berør tekst)

Til toppen

Ret egenskaberne for teksten ved hjælp af værktøjet Berør tekst, med en musemarkør eller en berøringsbaseret enhed (f.eks. en enhed med
berøringsskærm).
1. Vælg værktøjet Berør tekst (Skift + T) på værktøjslinjen eller i kontrolpanelet.
2. Vælg en tekststreng eller et tegn.
3. Hvis du vil redigere tegnet (rotere, skalere, flytte), skal du benytte styrepunkterne, der vises omkring teksten, ved at berøre
dem eller med musen.

Brug en mus og de udvidede styrepunkter omkring det markerede objekt til nemt at manipulere objektet
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Brug en enhed med berøringsskærm og de udvidede styrepunkter omkring det markerede objekt til nemt at manipulere
objektet

Brug af berøring til at redigere former (værktøjet Fri transformering)

Til toppen

Du kan flytte, skalere, rotere, beskære eller forvrænge et objekt ved hjælp af en mus eller en berøringsaktiveret enhed (for eksempel en enhed
med berøringsskærm).
1. Marker et objekt, og vælg værktøjet Fri transformering.
2. Vælg en passende handling, der skal udføres på det markerede objekt, i værktøjswidgeten Fri transformering. Brug
styrepunkterne til at flytte, skalere, rotere, beskære eller forvrænge (perspektiv eller fri).

Berøringswidget til værktøjet Fri transformering
A. Begræns B. Fri transformering C. Valgt handling D. Perspektivforvrængning E. Fri forvrængning

3. Når widgeten Fri transformering er aktiv, har det markerede objekt et flytbart referencepunkt:
Klik på referencepunktet, og træk det til et vilkårligt sted på tegnebrættet for at flytte objektet i forhold til referencepunktets
placering.
Du kan også dobbeltklikke på et af de otte styrepunkter for at angive det som et referencepunkt. Roteringen udføres nu i
forhold til det nye referencepunkt.
Dobbeltklik på referencepunktet for at gendanne dets placering.
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(venstre) Markører i værktøjet Fri transformering (højre) Illustration af referencepunkt
A. Referencepunkt B. Når der flyttes, roteres billedet i forhold til den nye placering af referencepunktet
Anbring musen på styrehåndtagene for at se de tilladte ikoner og få vist et referencepunkt for objektet.
Du kan trække referencepunktet til en anden placering og derefter bruge styrehåndtagene til at rotere den markerede
illustration på basis af det nye referencepunkt.

Til toppen

OS-understøttede bevægelser

Berøringsbevægelser: Benyt standardberøringsbevægelser (knib sammen og glid) til at panorere og zoome. Følgende bevægelser fungerer på
enheder, der accepterer berøringsinput:
Knib to fingre sammen eller udad (brug f.eks. tommel- og pegefingeren) for at zoome
Sæt to fingre på dokumentet, og flyt fingrene sammen for at panorere i dokumentet
Glid eller vip for at navigere på tegnebrætter
I tegnebrætsredigeringstilstand kan du bruge to fingre til at rotere tegnebrættet 90º

Twitter™- og Facebook-indlæg er ikke dækket af vilkårene i Creative Commons.
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Understøttelse af indisk med de nye tekstombrydere | Illustrator CC
Illustrator CC inkluderer forbedret understøttelse af indiske sprog. Du kan nu oprette dokumenter med indisk tekst. Den ekstra mellemøstlige og
sydasiatiske ombryder giver korrekt orddannelse for mange ikke-vestlige scripts.
Den mellemøstlige og sydasiatiske ombryder understøtter indiske sprog:
Bengalsk
Gujarati
Hindi
Kannada
Malayalam
Marathi
Oriya
Punjabi
Tamil
Telugu
Denne funktion aktiveres via menuen Indstillinger (Ctrl+K). Indstillingen findes under Indstillinger > Type > Vis indiske indstillinger.
Bemærk! Indstillingen Vis indiske indstillinger i de tidligere versioner af Illustrator er nu omdøbt til Vis Østasiatiske indstillinger.

Indstilling til aktivering af indstillinger for indisk i Indstillinger
Når du aktiverer indstillinger for indisk, aktiveres to ekstra tekstombrydere i undermenuen til menu for panelet Afsnit (tilgængelig i kontrolpanelet
eller via Ctrl + T). De to ekstra indstillinger er:
Mellemøstlig og sydasiatisk enkeltlinjeombryder
Mellemøstlig og sydasiatisk flerlinjeombryder
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To nye tekstombrydere, der er tilgængelige, når du aktiverer understøttelse af indisk
Bemærk! Under Indstillinger > Type kan du vælge en af indstillingerne for indisk og asiatisk samtidigt. Du kan vælge at deaktivere begge
indstillinger, eller du kan vælge én af dem.

Twitter™- og Facebook-indlæg er ikke dækket af vilkårene i Creative Commons.
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Oprettelse af specialeffekter
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Attributter for udseende
Om attributter for udseende
Oversigt over panelet Udseende
Angive, hvordan attributter for udseende anvendes på nye objekter
Markere elementer til attributter for udseende
Styring af attributter for udseende
Du kan ændre udseendet af et objekt, en gruppe eller et lag i Adobe Illustrator ved at bruge effekter og panelerne Udseende og Grafikformater.
Herudover kan du opdele et objekt i dets vigtigste dele for at redigere objektets elementer enkeltvist.

Til toppen

Om attributter for udseende

Attributter for udseende er egenskaber, der påvirker et objekts udseende uden at ændre dets underliggende struktur. Attributter for udseende
omfatter fyld, streger, gennemsigtighed og effekter. Hvis du anvender en attribut for udseende på et objekt og senere redigerer eller fjerner den
pågældende attribut, ændres det underliggende objekt eller andre attributter anvendt på objektet ikke.
Du kan angive attributter for udseende på alle niveauer i laghierarkiet. Hvis du f.eks. anvender en skyggeeffekt på et lag, anvendes skyggeeffekten
på alle objekter på laget. Men hvis du flytter et objekt væk fra laget, vil det ikke længere indeholde en skyggeeffekt, fordi effekten hører til laget og
ikke til objektet på laget.
Det er i panelet Udseende, at du arbejder med attributter for udseende. Eftersom du kan anvende attributter for udseende på lag, grupper og
objekter – og ofte også på fyld og streger – kan attributternes hierarki i illustrationen blive meget komplekst. Hvis du f.eks. anvender én effekt på et
helt lag og en anden på et objekt i laget, kan det være vanskeligt at bestemme, hvilken effekt der medfører ændringen af illustrationen. I panelet
Udseende kan du se det fyld, de streger, grafikformater og effekter, der er blevet anvendt på et objekt, en gruppe eller et lag.
Du kan se en video om brug af panelet Udseende og panelet Grafikformater på www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_dk .

Til toppen

Oversigt over panelet Udseende

Du bruger panelet Udseende (Vindue > Udseende) til at se og justere et objekts, en gruppes eller et lags attributter for udseende. Fyld og streger
er anført i stablingsrækkefølge fra top til bund i panelet, hvilket svarer til forrest til bagest i illustrationen. Effekter er anført fra top til bund i den
rækkefølge, som de er anvendt i illustrationen.
Du kan se en video om brug af panelet Udseende og panelet Grafikformater på www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_dk .

Panelet Udseende med attributter for et grupperet objekt
A. Kurve med streg, fyld og skyggeeffekt B. Kurve med effekt C. Knappen Tilføj ny streg D. Knappen Tilføj nyt fyld E. Knappen Tilføj
effekt F. Knappen Slet udseende G. Knappen Dubler markeret element

Vise yderligere elementer i panelet Udseende
Når du vælger elementer, der indeholder andre elementer, f.eks. et lag eller en gruppe, viser panelet Udseende et indholdselement.
Dobbeltklik på indholdselementet.

Vise tegnattributter for et tekstobjekt i panelet Udseende
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Når du markerer et tekstobjekt, viser panelet et tegnelement.
1. Dobbeltklik på elementet Tegn i panelet Udseende.
Bemærk! Marker et enkelt tegn for at se individuelle tegnattributter for tekst med blandet udseende.
2. Klik på Tekst øverst i panelet for at vende tilbage til hovedvisningen.

Slå en attribut til eller fra for det markerede objekt
Du kan slå en enkelt attribut til eller fra ved at klikke på øjeikonet ud for attributten.
Du kan slå alle skjulte attributter til ved at vælge Vis alle skjulte attributter i menuen i panelet Udseende.

Redigere en attribut
Klik i attributrækken for at få vist og angive værdier.
Klik på den understregede tekst, og angiv nye værdier i dialogboksen, der åbnes.

Vise eller skjule miniaturebilleder i panelet Udseende
Vælg Vis miniature eller Skjul miniature i menuen i panelet Udseende.

Til toppen

Angive, hvordan attributter for udseende anvendes på nye objekter
Du kan angive, om nye objekter skal arve attributter for udseende eller kun indeholde grundlæggende attributter.
Hvis du kun vil anvende et enkelt fyld og streg på nye objekter, skal du vælge Ny illustration har standardudseende i
panelmenuen.
Hvis du vil anvende alle de aktuelle attributter for udseende på nye objekter, skal du fravælge Ny illustration har
standardudseende i panelmenuen.

Til toppen

Markere elementer til attributter for udseende

Inden du kan indstille en attribut for udseende eller anvende et format eller en effekt på et lag, en gruppe eller et objekt, skal du markere elementet
i panelet Lag. Når du markerer et objekt eller en gruppe, markerer du uanset markeringsmetode også objektet eller gruppen i panelet Lag. Lag
derimod kan kun markeres med panelet.

Skyggelagte målikoner i panelet Lag angiver, hvilke elementer der indeholder attributter for udseende.
A. Kolonne for markering og udseende B. Markeringskolonne C. Gruppe med attributter for udseende D. Lag med attributter for
udseende E. Objekt med attributter for udseende
Målikonet angiver, om et element i laghierarkiet har attributter for udseende, og om det er markeret:
angiver, at elementet ikke er markeret og ikke indeholder attributter for udseende ud over et enkelt fyld og en enkelt streg.
angiver, at elementet ikke er markeret, men indeholder attributter for udseende.
angiver, at elementet er markeret, men ikke indeholder attributter for udseende ud over et enkelt fyld og en enkelt streg.
angiver, at elementet er markeret og indeholder attributter for udseende.
Du markerer et element i panelet Lag ved at klikke på elementets målikon. En dobbeltring
markeret. Hold Skift nede, og klik på yderligere elementer for at markere dem.

eller

angiver, at elementet er

Bemærk! Når et objekt eller en gruppe er markeret, dvs. markeret ved fremhævning eller på anden måde, vises der også en
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markering for elementet i panelet Lag. I modsætning hertil kan et lag kun markeres ved at klikke på dets målikon i panelet Lag.

Til toppen

Styring af attributter for udseende
Redigere eller tilføje en attribut for udseende
Du kan altid åbne en attribut for udseende, f.eks. en effekt, og redigere indstillingerne.
Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder i panelet Udseende:
Hvis du vil redigere en attribut, skal du klikke på attributtens blå understregede navn og angive ændringer i dialogboksen, der
åbnes.
Hvis du vil redigere en fyldfarve, skal du klikke i fyldrækken og vælge en ny farve i farveboksen.
Hvis du vil tilføje en ny effekt, skal du klikke på Tilføj ny effekt

.

Hvis du vil slette en attribut, skal du klikke i attributrækken og derefter klikke på Slet

.

Dublere en attribut for udseende
Marker en attribut i panelet Udseende, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på knappen Dubler markeret element

i panelet, eller vælg Dubler element i panelmenuen.

Træk attributten for udseende hen til knappen Dubler markeret element i panelet.

Ændre stablingsrækkefølgen af attributter for udseende
Træk en attribut for udseende op eller ned i panelet Udseende. Du kan evt. klikke på trekanten ud for et element for at få vist dens indhold. Når
konturen af den attribut, du trækker, er placeret på det ønskede sted, skal du slippe museknappen.

Skyggeeffekt anvendt på streg (øverst) sammenlignet med samme effekt flyttet til fyld (nederst)

Fjerne eller skjule attributter for udseende
1. Marker objektet eller gruppen (eller marker et lag i panelet Lag).
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du midlertidigt vil skjule en attribut, der er anvendt på illustrationen, skal du klikke på synlighedsikonet
Udseende. Klik på det igen for at se attributten anvendt igen.
Hvis du vil fjerne en bestemt attribut, skal du markere attributten i panelet Udseende og klikke på sletteikonet
også vælge Fjern element i panelmenuen eller trække attributten til sletteikonet.

i panelet
. Du kan

Hvis du vil fjerne alle attributter for udseende undtagen et enkelt fyld og en enkelt streg, skal du vælge Formindsk til
standardudseende i panelmenuen. Du kan også trække målikonet for et element i panelet Lag over på sletteikonet i
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panelet Lag.
Hvis du vil fjerne alle attributter for udseende, herunder fyld eller streger, skal du klikke på knappen Slet udseende
panelet Udseende eller vælge Slet udseende i panelmenuen.

i

Kopiere attributter for udseende mellem objekter
Du kan kopiere eller flytte attributter for udseende ved at trække eller bruge pipetteværktøjet.
Kopiere attributter for udseende ved at trække
1. Marker det objekt eller den gruppe (eller marker det lag i panelet Lag), hvis udseende du vil kopiere.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk miniaturebilledet øverst i panelet Udseende over på objektet i dokumentvinduet. Hvis der ikke vises et
miniaturebillede, skal du vælge Vis miniature i panelmenuen.
Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk målikonet fra panelet Lag over på det element, som du vil
kopiere attributter for udseende til.
Hvis du vil flytte attributter for udseende i stedet for at kopiere dem, skal du trække målikonet i panelet Lag fra et element
med de ønskede attributter til det element, som du vil anvende dem på.
Kopiere attributter for udseende med pipetteværktøjet
Du kan bruge pipetteværktøjet til at kopiere attributter for udseende fra ét objekt til et andet, herunder tegn, afsnit, fyld og streger mellem
tekstobjekter. Som standard påvirker pipetteværktøjet alle attributter for det markerede. Hvis du vil tilpasse de attributter, der skal påvirkes af dette
værktøj, skal du bruge dialogboksen Pipette.
1. Marker det objekt, tekstobjekt eller tegn, hvis attributter du vil ændre.
2. Vælg pipetteværktøjet

.

3. Flyt pipetteværktøjet hen på det objekt, hvis attributter du vil indsamle (når værktøjet er placeret korrekt, viser markøren et lille
t).
4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på værktøjet Pipette for at indsamle alle attributter for udseende og anvende dem på det valgte objekt.
Hvis du kun vil kopiere farven fra en del af et forløb, mønster, maskeobjekt eller placeret billede til det valgte fyld eller den
valgte streg, skal du holde Skift nede, mens du klikker på objektet.
Hold Skift nede, og klik på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), samtidig med at du klikker for at føje attributter for
udseende til det valgte objekts attributter for udseende. Alternativt kan du klikke og holde nede på Skift+Alt (Windows)
eller Skift+Alternativ (Mac OS).
Bemærk! Du kan også klikke på et objekt, der ikke er markeret, for at kopiere dets attributter og holde Alt (Windows) eller
Alternativ (Mac OS) nede og klikke på et ikke-markeret objekt, som du vil anvende attributterne på.
Kopiere attributter fra skrivebordet med pipetteværktøjet
1. Marker det objekt, hvis attributter du vil ændre.
2. Vælg pipetteværktøjet.
3. Klik et sted i dokumentet, samtidig med at du bliver ved at holde museknappen nede.
4. Flyt markøren uden at slippe museknappen hen over det objekt på computerens skrivebord, hvis attributter du vil kopiere. Slip
museknappen, når markøren er direkte over objektet.
Vigtigt! Pipetteværktøjet samler kun RGB-farve fra skærmen ved indsamling uden for det aktuelle dokument. Pipetteværktøjet
indikerer, at det er indsamling af RGB-farve fra skærmen ved at vise en farvet firkant til højre for værktøjet.
Angive, hvilke attributter du kan kopiere med pipetteværktøjet
1. Dobbeltklik på pipetteværktøjet.
2. Marker de attributter, du vil kopiere med pipetteværktøjet. Du kan indsamle attributter for udseende, herunder
gennemsigtighed og diverse fyld- og stregegenskaber, foruden egenskaber for tegn og afsnit.
3. Vælg indsamlingsområdet i menuen Prøvestørrelse for raster.
4. Klik på OK.
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Arbejde med effekter
Om effekter
Anvende en effekt
Om rastereffekter
Rasteriseringsindstillinger
Anvende effekter på bitmapbilleder
Forbedre ydeevnen af effekter
Ændre eller slette en effekt

Til toppen

Om effekter
Illustrator indeholder en lang række effekter, som du kan anvende på et objekt, en gruppe eller et lag for at ændre egenskaberne.

Illustrator CS3 og tidligere indeholdt effekter og filtre, men nu indeholder Illustrator kun effekter (med undtagelse af SVG-filtre). Den primære
forskel mellem et filter og en effekt er, at et filter permanent ændrer et objekt eller lag, men en effekt og dens egenskaber kan altid ændres eller
fjernes.
Når du har anvendt en effekt på et objekt, vises effekten i panelet Udseende. Via panelet Udsende kan du redigere effekten, flytte den, dublere
den, slette den eller gemme den som en del af et grafikformat. Når du bruger en effekt, skal du udvide objektet, inden du kan få adgang til de nye
punkter.
Bemærk! Tidligere versioner af Illustrator indeholdt filtre og effekter.
Effekterne i den øverste halvdel af menuen Effekter er vektoreffekter. Du kan kun anvende disse effekter på vektorobjekter eller på et
bitmapobjekts fyld eller streg i panelet Udseende. Følgende effekter og effektkategorier fra den øverste del er undtagelser til denne regel og kan
anvendes på både vektor- og bitmapobjekter: 3D-effekter, SVG-filtre, fordrejningseffekter, transformeringseffekter, skyggeeffekt, fjer, indvendigt
skær og udvendigt skær.
Effekterne i den nederste halvdel af menuen Effekter er rastereffekter. Du kan anvende dem på enten vektor- eller bitmapobjekter.
Du kan se en video om brug af panelet Udseende og panelet Grafikformater på www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_dk .

Til toppen

Anvende en effekt
1. Marker objektet eller gruppen (eller marker et lag i panelet Lag).
Hvis du vil anvende en effekt på en bestemt attribut for et objekt, f.eks. dets fyld eller streg, skal du markere objektet og
derefter vælge attributten i panelet Udseende.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg en kommando i menuen Effekter.
Klik på Tilføj ny effekt

i panelet Udseende, og vælg en effekt.

3. Hvis der vises en dialogboks, skal du vælge de ønskede indstillinger og derefter klikke på OK.
Du kan anvende de senest benyttede effekter og indstillinger ved at vælge Effekt > Anvend [navnet på effekten]. Hvis du vil
anvende den senest benyttede effekt og angive dens indstillinger, skal du vælge Effekt > [navnet på effekten].

Til toppen

Om rastereffekter

Rastereffekter er effekter, som genererer pixel frem for vektordata. Rastereffekter indeholder SVG-filtre, alle effekterne i nederste del af menuen
Effekt samt kommandoerne for skygge, indvendigt skær, udvendigt skær og udtynding i undermenuen Effekt > Effekter.
Med funktionaliteten til opløsningsuafhængige effekter i Illustrator CS5 kan du gøre følgende:
Når opløsningen i Dokumentets indstillinger for rastereffekter ændres, fortolkes parametrene i effekten med en anden værdi, så
der kun er minimal eller ingen ændring i effektens udseende. De nye ændrede parameterværdier afspejles i dialogboksen
Effekt.
For effekter med mere end én parameter genfortolker Illustrator kun de parametre, som er relateret til dokumentets
opløsningsindstilling for rastereffekter.
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Der er f.eks. forskellige parametre i dialogboksen Halvtonemønster. Det er dog kun værdien Størrelse, som ændres, når
Dokumentets indstillinger for rastereffekter ændres.

Halvtonemønstereffekt før og efter ændring af opløsningsværdien fra 300 ppi til 150 ppi
Du angiver rasteriseringsindstillinger for et dokument ved at vælge Effekt > Dokumentets indstillinger for rastereffekter. (se
Rasteriseringsindstillinger.)
Hvis en effekt ser godt ud på skærmen, men mister detaljer eller ser kantet ud, når den udskrives, kan du øge dokumentets
rastereffektopløsning.

Til toppen

Rasteriseringsindstillinger
Du kan angive følgende indstillinger for alle rastereffekter i et dokument, eller når du rasteriserer et vektorobjekt.

Farvemodel Bestemmer, hvilken farvemodel der benyttes under rasterisering. Du kan oprette et RGB- eller et CMYK-farvebillede (afhængigt af
dokumentets farvetilstand), et gråtonebillede eller et 1-bit billede (der kan være sort-hvidt eller sort-gennemsigtigt alt efter den valgte
baggrundsindstilling).
Opløsning Bestemmer antallet af pixel pr. tomme (ppi) i det rasteriserede billede. Når du rasteriserer et vektorobjekt, skal du vælge Anvend
dokumentets opløsning til rastereffekter, hvis du vil bruge globale opløsningsindstillinger.
Baggrund Bestemmer, hvordan gennemsigtige områder i vektorgrafikken konverteres til pixel. Vælg Hvid for at udfylde gennemsigtige områder
med hvide pixel, eller vælg Gennemsigtig for at gøre baggrunden gennemsigtig. Hvis du vælger Gennemsigtig, opretter du en alfakanal (dog ikke
for 1-bit-billeder). Alfakanalen bevares, hvis illustrationen eksporteres til Photoshop (denne indstilling giver en bedre kantudjævning end
indstillingen Opret udsnitsmaske).
Kantudjævning Anvender kantudjævning for at udjævne takkede kanter i det rasteriserede billede. Når du vælger rasteriseringsindstillinger for et
dokument, skal du fravælge denne indstilling for at bevare skarpheden i tynde streger og tekst i lille størrelse.
Når du rasteriserer et vektorobjekt, skal du vælge Ingen for ikke at anvende kantudjævning og bevare hårde kanter i streggrafik, når den
rasteriseres. Vælg Illustrationen er optimeret for at anvende kantudjævning, der egner sig bedst til illustrationer uden tekst. Vælg Tekstoptimeret
for at anvende kantudjævning, der egner sig bedst til tekst.
Opret udsnitsmaske Opretter en maske, der får det rasteriserede billedes baggrund til at fremstå gennemsigtig. Du behøver ikke at oprette en
udsnitsmaske, hvis du valgte Gennemsigtig som baggrund.
Tilføj omkring objekt Tilføjer en margen eller ramme omkring det rasteriserede billede med det angivne antal pixel. Det efterfølgende billedes
dimensioner vises som de oprindelige dimensioner plus værdien for indstillingen Tilføj omkring objekt. Du kan bruge denne indstilling til f.eks. at
oprette en snapshoteffekt: Angiv en værdi for indstillingen Tilføj omkring objekt, vælg Hvid baggrund, og vælg ikke Opret udsnitsmaske. Den hvide
grænse, der er føjet til det oprindelige objekt, ændres til en synlig ramme på billedet. Du kan derefter anvende effekten Skyggeeffekt eller
Udvendigt skær for at få den oprindelige illustration til at ligne et fotografi.
Til toppen

Anvende effekter på bitmapbilleder

Med effekter kan du føje særlige effekter til såvel bitmapbilleder som vektorobjekter. Du kan f.eks. give dem et impressionistisk udseende, anvende
lyseffekter, forvrænge billeder og skabe mange andre spændende, visuelle effekter.
Hav følgende oplysninger i tankerne, når du anvender effekter specifikt på bitmapobjekter:
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Effekter fungerer ikke sammen med sammenkædede bitmapobjekter. Hvis du anvender en effekt på et sammenkædet
bitmapobjekt, anvendes den på en integreret kopi af bitmapobjektet i stedet for originalen. Hvis du vil anvende effekten på
originalen, skal du integrere den originale bitmap i dokumentet.
Adobe Illustrator understøtter ekstramoduleffekter fra Adobe-produkter, f.eks. Adobe Photoshop, og fra
tredjepartssoftwareudviklere. Når de er installeret, vises de fleste ekstramoduleffekter i menuen Effekt, og de fungerer på
samme måde som indbyggede effekter.
Nogle effekter kan kræve meget hukommelse, især når de anvendes på et bitmapbillede med høj opløsning.

Til toppen

Forbedre ydeevnen af effekter

Nogle effekter kræver meget hukommelse. Du kan benytte følgende fremgangsmåder til at forbedre ydeevnen, når du bruger disse effekter:
Vælg indstillingen Eksempel i effektdialogboksene for at spare tid og undgå uønskede resultater.
Rediger indstillingerne. Nogle kommandoer, f.eks. Glas, kræver utrolig meget hukommelse. Prøv andre indstillinger for at
forøge deres hastighed.
Hvis du planlægger at udskrive på en gråtoneprinter, skal du konvertere en kopi af bitmapbilledet til gråtoner, før du anvender
effekter. Du skal imidlertid være opmærksom på, at brug af en effekt på et farvebitmapbillede og efterfølgende konvertering til
gråtoner ikke altid giver det samme resultat som brug af samme effekt på en gråtoneversion af billedet.

Til toppen

Ændre eller slette en effekt
Du redigerer eller sletter en effekt fra panelet Udseende.
1. Marker det objekt eller den gruppe (eller marker det lag i panelet Lag), der bruger effekten.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil ændre effekten, skal du klikke på dens blå understregede navn i panelet Udseende. Foretag de ønskede
ændringer i effektens dialogboks, og klik derefter på OK.
Hvis du vil slette effekten, skal du markere effekten i panelet Udseende og klikke på knappen Slet.
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-->

Oversigt over effekter
Oversigtskort over effekter
Kunstneriske effekter
Sløringseffekter
Penselstrøgeffekter
Forvrængningseffekter (nederst i menu)
Opbrydningseffekter
Effekten Skarpere
Skitseeffekter
Effekter (nederst i menu)
Tekstureffekter
Skærmeffekter
Bruge teksturer og glasoverflader

Til toppen

Oversigtskort over effekter
Effekt

Handling

Effekt > 3D

Konverterer åbne og lukkede kurver eller bitmapobjekter til tredimensionale (3D) objekter, som du kan
rotere, oplyse og give skygge.
Se også: Oprette 3D-objekter

Effekt >
Kunstnerisk

Simulerer et kunstnerisk udseende på traditionelle medier.

Effekt >
Sløring

Retoucherer billeder og udglatter overgange ved at tage gennemsnittet af pixel ved siden af de hårde
kanter på definerede linjer og skyggelagte områder i et billede.

Se også: Kunstneriske effekter

Se også: Sløringseffekter
Effekt >
Penselstrøg

Skaber et udseende, der ligner maleri eller kunst, ved hjælp af forskellige penselstrøg- og
blækeffekter.
Se også: Penselstrøgeffekter

Effekt >
Konverter til
form

Omformer enten et vektorobjekt eller et bitmapobjekt.

Effekt >
Skæremærker

Anvender beskæringsmærker på det markerede objekt.

Effekt >
Forvræng og
transformer

Omformer vektorobjekter eller anvender effekterne på et fyld eller en streg, der er føjet til et
bitmapobjekt med panelet Udseende.

Se også: Omforme objekter ved hjælp af effekter

Se også: Angive beskæringsmærker til beskæring eller justering

Se også: Omforme objekter ved hjælp af effekter

(øverste del
af menuen)
Effekt >
Forvræng

Forvrænger og omformer et billede geometrisk.
Se også: Forvrængningseffekter (nederst i menu)

(nederste del
af menuen)
Effekt > Kurve

Forskyder et objekts kurve i forhold til den oprindelige placering, ændrer tekst til et sæt sammensatte
kurver, som du kan redigere og bearbejde som andre grafikobjekter, og ændrer stregen på et markeret
objekt til et fyldt objekt med samme bredde som den originale streg. Du kan også anvende disse
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kommandoer på et fyld eller en streg, der er føjet til et bitmapobjekt med panelet Udseende.
Se også: Forskyde dublerede objekter, Konvertere tekst til konturer, Konvertere streger til
sammensatte kurver
Effekt >
Kurvefinder

Kombinerer grupper, lag eller underlag i enkeltobjekter, som kan redigeres.

Effekt >
Opbrydning

Definerer en markering skarpt ved at sammenklumpe pixel med ens farveværdier.

Effekt >
Rasteriser

Konverterer et vektorobjekt til et bitmapobjekt.

Effekt > Gøre
skarpere

Fokuserer slørede billeder ved at forøge kontrasten i tilstødende pixel.

Effekt >
Skitse

Føjer tekstur til billeder, ofte for at opnå en tredimensional effekt. Effekterne kan også bruges til at
give billeder et kunstnerisk udseende eller håndtegnet look.

Se også: Anvende kurvefindereffekter

Se også: Opbrydningseffekter

Se også: Rasterisere et vektorobjekt

Se også: Effekten Skarpere

Se også: Skitseeffekter
Effekt >
Effekter

Tilføjer pilehoveder, skyggeeffekter, afrundede hjørner, fjereffekter på kanter, lysende effekter og
udsmøringseffekter på objekter.

(øverste del
af menuen)

Se også: Oprette en skyggeeffekt, Anvende et indvendigt eller udvendigt skær, Tilføjelse af
pilehoveder, Udtynde et objekts kanter, Oprette en skitse med udsmøringseffekten, Afrunde objekters
hjørner

Effekt >
Effekter

Kommandoen Lysende kanter skaber en malet eller impressionistisk effekt på en markering ved at
transformere pixel og ved at finde og forøge kontrasten i et billede.

(nederste del
af menuen)

Se også: Effekter (nederst i menu)

Effekt > SVGfiltre

Føjer XML-baserede grafikegenskaber, f.eks. skyggeeffekter, til illustrationen.

Effekt >
Tekstur

Giver et billede dybde eller substans eller tilfører et organisk udseende.

Effekt >
Skærm

Optimerer billeder hentet fra en skærm eller illustration, der er beregnet til tv.

Effekt >
Fordrejning

Forvrænger eller deformerer objekter, herunder kurver, tekst, masker, blandinger og rasterbilleder.

Se også: Anvende SVG-effekter

Se også: Tekstureffekter

Se også: Skærmeffekter

Se også: Omforme objekter ved hjælp af effekter

Til toppen

Kunstneriske effekter

Kunstneriske effekter er rasterbaserede og bruger dokumentets indstillinger for rastereffekter, når du anvender effekten på et vektorobjekt.
Farveblyant Tegner et billede med farveblyanter på en ren baggrund. Vigtige kanter bevares og får et udseende som groft fletværk. Den rene
baggrundsfarve kan ses gennem de mere udjævnede områder.
Friskrabning Portrætterer et billede, som om det var oprettet af groft udskårne stykker farvepapir. Billeder med høj kontrast vises som i silhuet, og
farvebilleder opbygges som af flere lag farvepapir.
Tør pensel Maler billedets kanter med en teknik som en tør pensel (mellem olie og akvarel). Effekten forenkler et billede ved at reducere
farveområdet.
Kornet film Anvender et jævnt mønster på et billedes skyggetoner og mellemtoner. Et mere jævnt og mættet mønster føjes til billedets lysere
områder. Denne effekt kan især bruges til at fjerne striber i blandinger og til visuelt at gøre elementer fra forskellige kilder ensartede.
Fresko Maler et billede i en grov stil med korte, afrundede streger, der er hastigt anvendt.
Neonglød Tilføj forskellige typer glød til objekterne i billedet. Denne effekt er velegnet til farvelægning af et billede, samtidig med at dets
udseende gøres blødere. Du vælger en farve til skæret ved at klikke på boksen med neonskæret og vælge en farve i farvevælgeren.
Klatmaleri Giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige penselstørrelser (fra 1 til 50) og -typer for at opnå en kunstnerisk effekt. Penseltyper
omfatter Simpel, Lys og grov, Mørk og grov, Bred og skarp, Bred og sløret og Funklende.
Paletkniv Reducerer detaljerne i et billede, så der opnås en effekt som tyndt bemalet kanvas, der afslører den underliggende tekstur.
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Plastfolie Giver billedet et lag skinnende plast, der fremhæver overfladedetaljerne.
Reducer kanter Formindsker antallet af farver i et billede i henhold til den angivne farvereduktionsværdi, finder derefter billedets kanter og tegner
sorte streger på dem. Bredere områder på billedet har simpel skyggelægning, mens fine, mørke detaljer fordeles i hele billedet.
Pasteller Får et billede til at se ud, som om der var anvendt farvet pastelkridt på en teksturbaggrund. I områder med lyse farver ser kridtet tykt ud
med kun en smule tekstur, og i mørkere områder ser kridtet ud til at være skrabet af, så teksturen er synlig.
Udtværingspen Gør et billede blødere ved at anvende korte diagonale strøg til at udtvære de mørkere områder i billederne. Lysere områder
bliver lysere og mister detaljer.
Svamp Frembringer billeder med områder med kraftig tekstur i kontrastfarver, der ser ud, som om de var malet med en svamp.
Undermaling Maler billedet på en teksturbaggrund og maler derefter det endelige billede henover.
Akvarel Maler billedet i akvarelstil. Billedets detaljer forenkles, og der benyttes en mellemstor pensel med vand og farve. Effekten mætter farven,
hvis der forekommer væsentlige toneændringer ved kanterne.
Til toppen

Sløringseffekter

Kommandoerne i undermenuen Sløring i menuen Effekt er rasterbaserede og bruger dokumentets rastereffektindstillinger, når du anvender
effekten på et vektorobjekt.
Gaussisk sløring Slører hurtigt en markering med en mængde, der kan justeres. Denne effekt fjerner højfrekvente detaljer og kan frembringe en
diset effekt.
Radial sløring Simulerer den bløde sløring, der skabes ved at zoome eller rotere et kamera. Vælg Drej rundt for at sløre langs koncentriske
cirkelstreger, og angiv derefter en rotationsgrad. Vælg Zoom for at sløre langs radiale streger, som om der zoomes ind på eller ud af billedet, og
angiv derefter en værdi fra 1 til 100. Som sløringskvalitet kan vælges Udkast til hurtige, men kornede resultater eller God og Bedst for at få mere
jævne resultater, man ikke kan se forskel på bortset fra i en stor markering. Angiv sløringens startpunkt ved at trække mønsteret i boksen
Sløringscentrum.
Smart sløring Slører et billede med præcision. Du kan angive en radius, en tærskel og en sløringskvalitet. Værdien for Radius bestemmer
størrelsen på det område, hvor der søges efter uensartede pixel. Værdien for Tærskel bestemmer, hvor uensartede pixlene skal være, før de
påvirkes. Du kan også indstille en tilstand for hele markeringen (Normal) eller for farveoverganges kanter (Kun kant og Maskekant). I områder med
tydelig kontrast anvender Kun kant sorte og hvide kanter, og Maskekant anvender hvid.
Til toppen

Penselstrøgeffekter
Penselstrøgsfiltre er rasterbaserede og bruger indstillinger for dokumentets rastereffekter, når du anvender effekten på et vektorobjekt.

Fremhævede kanter Fremhæver kanterne i et billede. Når kontrolelementet Kantens lyshed er indstillet til en høj værdi, ligner fremhævningerne
hvidt kalk. Når den er indstillet til en lav værdi, ligner fremhævningerne sort blæk.
Kantede strøg Maler et billede igen med diagonale strøg. De lysere områder i billedet males med strøg i én retning, mens de mørkere områder
males med strøg i den modsatte retning.
Fletværk Bevarer det oprindelige billedes detaljer og træk, samtidig med at der tilføjes tekstur, og kanterne i billedets farveområder gøres grovere
med simuleret blyantsskravering. Indstillingen Styrke styrer antallet af skraveringsgennemløb (fra 1 til 3).
Mørke strøg Maler mørke områder af billedet, så de tilnærmes sort, med korte strøg og lysere områder med lange hvide strøg.
Tuschkonturer Gentegner billedet med fine, smalle streger oven på de oprindelige detaljer, som med pen og blæk.
Stænk Svarer til effekten af en stænkairbrush. Hvis indstillingernes værdier forøges, forenkles den samlede effekt.
Stænkede strøg Maler billedet igen ved hjælp af dets dominerende farver med vinklede, stænkede farvestrøg.
Sumi-e Maler et billede i japansk stil som med en våd pensel fuld af sort trykfarve på rispapir. Effekten er bløde, slørede kanter med fyldige sorte
farver.
Til toppen

Forvrængningseffekter (nederst i menu)
Forvrængningskommandoerne kan være meget hukommelseskrævende. De er rasterbaserede og bruger indstillinger for dokumentets
rastereffekter, når du anvender effekten på et vektorobjekt.

Diffust skær Gengiver et billede, som om det blev set gennem et blødt diffusionsfilter. Effekten føjer gennemsigtig hvid støj til et billede, hvor
skæret udtones fra centrum i en markering.
Glas Får et billede til at fremstå, som om det blev set gennem forskellige typer glas. Du kan vælge en forudindstillet glaseffekt eller oprette din
egen glasoverflade ved hjælp af en Photoshop-fil. Du kan justere indstillingerne for skalering, forvrængning og udjævning samt
teksturindstillinger.
Krusninger Føjer tilfældigt placerede krusninger til illustrationen, så illustrationen ser ud, som om den er under vand.
Til toppen

Opbrydningseffekter

Opbrydningseffekter er rasterbaserede og bruger indstillinger for dokumentets rastereffekter, når du anvender effekten på et vektorobjekt.
Farvehalvtone Simulerer virkningen af at bruge et forstørret halvtoneraster på hver kanal i billedet. For hver kanal opdeler effekten billedet i
rektangler og erstatter hvert rektangel med en cirkel. Cirkelstørrelsen er proportional med rektanglets lysstyrke.
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Når du vil bruge effekten, skal du angive en værdi i pixel (mellem 4 og 127), der angiver et halvtonepunkts maksimale radius, og angive en
rastervinkelværdi (punktets vinkel i forhold til det sande vandrette plan) for en eller flere kanaler. Brug kun kanal 1 til gråtonebilleder. Brug kanal 1,
2 og 3 til RGB-billeder, som svarer til den røde, grønne og blå kanal. Til CMYK-billeder skal du bruge alle fire kanaler, som svarer til den cyan,
magenta, gule og sorte kanal.
Krystalliser Klumper farver sammen i polygonformer.
Mezzotint Konverterer et billede til et vilkårligt mønster af sorte og hvide områder eller af helt mættede farver i et farvebillede. Vælg et
punktmønster i pop op-menuen Tekst i dialogboksen Mezzotint for at bruge effekten.
Pointillistisk arbejdsmåde Opbryder en farve i et billede i tilfældigt placerede punkter som i et pointillistisk maleri og anvender baggrundsfarven
som et lærredsområde mellem punkterne.
Til toppen

Effekten Skarpere

Kommandoen Uskarp maskning i undermenuen Gør skarpere i menuen Effekt gør slørede billeder skarpere ved at øge kontrasten af de
tilstødende pixel. Denne effekt er rasterbaseret og bruger dokumentets rastereffektindstillinger, når du anvender effekten på vektorgrafik.
Uskarp maske Finder områderne i billedet med tydelige farveændringer og gør dem skarpere. Brug effekten Uskarp maskning til at justere
kontrasten i kantdetaljer og frembringe en lysere og mørkere linje på hver side af kanten. Denne effekt fremhæver kanten og skaber illusionen af
et skarpere billede.
Til toppen

Skitseeffekter

Mange af skitseeffekterne bruger sort-hvide farver, når billedet optegnes. Effekterne er rasterbaserede og bruger indstillinger for dokumentets
rastereffekter, når du anvender effekten på vektorgrafik.
Basrelief Transformerer et billede, så det fremstår udskåret i basrelief og belyst for at fremhæve overfladevariationerne. Mørke områder i billedet
farves sorte og lyse farver hvide.
Kridt og kul Gentegner et billedes højlys og mellemtoner med en baggrund af ren mellemtonegrå tegnet med groft kridt. Skyggeområder erstattes
med diagonale kulstreger. Kul tegnes med sort, kalk med hvid.
Kul Gentegner et billede for at oprette en farvereduceret, udtværet effekt. Større kanter fremhæves, mens mellemtoner skitseres med et diagonalt
strøg. Kul farves sort, og papiret farves hvidt.
Krom Behandler billedet som en poleret overflade af krom. Områder med højlys er høje punkter, og skygger er lave punkter i den reflekterende
overflade.
Conté-farveblyant Gengiver teksturen af dybe sorte og rene hvide Conté-farveblyanter på et billede. Effekten Conté-farveblyant bruger sort til
mørke områder og hvid til lyse områder.
Grafisk pen Bruger fine, lineære blækstrøg til at fange detaljerne i det originale billede. Effekten erstatter farve i det originale billede med sort til
trykfarve og hvid til papir. Denne kommando er især påfaldende med scannede billeder.
Halvtonemønster Simulerer effekten af et halvtoneraster, samtidig med at det kontinuerte farvetoneområde bevares.
Brevpapir Opretter et billede, der ser ud til at være konstrueret af håndlavet papir. Effekten forenkler et billede og kombinerer effekten af
kommandoen Korn (undermenuen Tekstur) med prægning. Mørke områder i billedet ser ud som huller i papirets øverste lag omgivet af hvidt.
Fotokopi Simulerer effekten af at fotokopiere et billede. Store mørke områder kopieres normalt kun omkring kanterne, og mellemtoner ændres til
enten ren sort eller hvid.
Gips Støber et billede i gips og farvelægger derefter resultatet ved hjælp af sort og hvid. Mørke områder hæves, og lyse områder sænkes.
Neteffekt Simulerer den kontrollerede skrumpning og forvrængning af filmemulsion for at skabe et billede, der ser klumpet ud i skyggeområderne
og let kornet i de lyse områder.
Stempel Forenkler billedet, så det ser ud til at være stemplet med et gummi- eller træstempel. Denne kommando fungerer bedst med sort-hvide
billeder.
Iturevne kanter Rekonstruerer billedet som iturevne stykker papir og farvelægger derefter billedet ved hjælp af sort og hvid. Denne kommando er
velegnet til billeder, der består af tekst eller objekter med stor kontrast.
Akvarelpapir Anvender skjoldet oversmøring, der ser ud som om, at den er malet på fiberholdigt, fugtigt papir, så farverne flyder ud og blandes.
Til toppen

Effekter (nederst i menu)
Effekten Lysende kanter er rasterbaseret og bruger dokumentets rastereffektindstillinger, når du anvender effekten på vektorgrafik.
Lysende kanter Identificerer kanterne på farver og giver dem en neonlignende glød.

Til toppen

Tekstureffekter
Tekstureffekterne er rasterbaserede og bruger indstillinger for dokumentets rastereffekter, når du anvender effekten på vektorgrafik.

Krakelering Maler et billede på en gipsflade udformet som et hautrelief og skaber et fint net af sprækker, som følger billedets konturer. Brug
denne effekt til at oprette en prægningseffekt i billeder, som indeholder et bredt område af farve- eller gråtoneværdier.
Korn Føjer tekstur til et billede ved at simulere forskellige slags korn – almindelige, bløde, drys, klumpede, kontrastfyldte, forstørrede, stiplede,
vandrette, lodrette eller spættede. Yderligere oplysninger om brugen af disse teksturindstillinger finder du i Bruge teksturer og glasoverflader.
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Mosaikfliser Tegner billedet, som om det består af små skår eller fliser, og tilføjer fuger mellem fliserne. (I modsætning hertil opdeler
kommandoen Opbrydning > Mosaik et billede i blokke med forskelligt farvede pixel).
Patchwork Opdeler et billede i firkanter udfyldt med den dominerende farve i det pågældende område i billedet. Effekten reducerer eller forøger
vilkårligt flisedybden for at gengive områder med højlys og skyggeområder.
Glasmosaik Maler et billede igen som enkeltfarvede tilstødende celler med en kontur af forgrundsfarven.
Tekstureffekt Anvender en tekstur, du vælger eller opretter, på et billede.
Til toppen

Skærmeffekter
Skærmeffekterne er rasterbaserede og bruger dokumentets rastereffektindstillinger, når du anvender effekten på vektorgrafik.

Fjern skærminterlacing Udglatter levende billeder taget på video ved at fjerne enten de ulige eller lige interlace-linjer i et videobillede. Du kan
vælge at erstatte de kasserede linjer med duplikering eller interpolation.
NTSC-farver Begrænser farveskalaen til de farver, der er acceptable til tv-produktion, for at forhindre overmættede farver i at løbe på tværs af tvscanningslinjerne.
Til toppen

Bruge teksturer og glasoverflader

Nogle effekter i Illustrator har teksturindstillinger, f.eks. Glas, Pasteller, Korn og Fresko. Teksturindstillingerne kan få et objekt til at se ud, som om
det er malet på forskellige teksturer, f.eks. lærred og mursten, eller ses gennem glasblokke.
1. I effektens dialogboks kan du vælge en teksturtype i pop op-menuen Tekstur (hvis den er tilgængelig) eller vælge Indlæs
tekstur (kun tilgængelig for kommandoerne Pasteller eller Glas) for at angive en fil.
2. Vælg andre indstillinger, hvis det er muligt:
Træk i skaleringsskyderen for at forstørre eller formindske effekten på bitmapbilledets overflade.
Træk i reliefskyderen for at justere dybden af teksturens overflade.
Vælg i pop-up-menuen Lysretning den retning, som lyset skal vises fra.
Vælg Inverter for at invertere overfladens lyse og mørke farver.
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Oprettelse af en skyggeeffekt
1. Marker et objekt eller en gruppe (eller marker et lag i panelet Lag).
2. Vælg Effekt > Effekter > Skyggeeffekt.
3. Angiv indstillinger for skyggeeffekten, og klik på OK:

Tilstand Angiver en blandingstilstand for skyggeeffekten.

Ugennemsigtighed Angiver den ugennemsigtighed, skyggeeffekten skal have, i
procent.

X-forskydning og Y-forskydning Angiver, hvor langt skyggeeffekten skal forskydes fra
objektet.

Sløring Angiver afstanden fra kanten af skyggen, hvor sløringen skal være. Illustrator
opretter et gennemsigtigt rasterobjekt, der simulerer sløringen.

Farve Angiver en farve til skyggen.

Mørke Angiver den procent sort, du vil tilføre skyggeeffekten. En værdi på 100 %, der
bruges til et markeret objekt, som indeholder en fyld- eller stregfarve, der ikke er sort,
opretter en flerfarvet sort skygge i et CMYK-dokument. En værdi på 100 %, der bruges
til et markeret objekt, som kun indeholder en sort fyld- eller stregfarve, opretter en 100 %
sort skygge. En værdi på 0 % opretter en skyggeeffekt i samme farve som det
markerede objekt.

Se også
Visuelt selvstudium - Anvendelse af effekter
Arbejde med effekter
Oversigt over effekter

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Skyggeeffekter, skær og udtynding
Anvende et indvendigt eller udvendigt skær
Udtynde et objekts kanter

Til toppen

Anvende et indvendigt eller udvendigt skær
1. Marker et objekt eller en gruppe (eller marker et lag i panelet Lag).
2. Vælg Effekt > Effekter > Indvendigt skær eller Effekt > Effekter > Udvendigt skær.
3. Klik på firkanten med farveeksemplet ved siden af menuen for blandingstilstanden for at angive skærets farve.
4. Angiv yderligere indstillinger, og klik på OK:
Tilstand Vælg en blandingstilstand for skæret.
Opacitet Angiver den ugennemsigtighed, skæret skal have, i procent.
Sløring Angiver afstanden fra midten eller kanten af markeringen, hvor en eventuel sløring skal være.
Centreret (kun Indvendigt skær) Anvender et skær, der udstråler fra midten af det markerede.
Kant (kun Indvendigt skær) Anvender et skær, der udstråler fra de indvendige kanter af det markerede.
Hvis du udvider et objekt, der anvender et indvendigt skær, bliver det indvendige skær forvandlet til en ugennemsigtig
maske. Hvis du udvider et objekt, der anvender et udvendigt skær, bliver det udvendige skær forvandlet til et gennemsigtigt
rasterobjekt.

Til toppen

Udtynde et objekts kanter
1. Marker objektet eller gruppen (eller marker et lag i panelet Lag).
2. Vælg Effekt > Effekter > Fjer.
3. Angiv den afstand, du vil have skiftet fra ugennemsigtig til gennemsigtig til at foregå over, og klik på OK.

Markeret originalobjekt (venstre) og anvendt udtyndingseffekt (højre)
Flere hjælpeemner
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Oprette skitser og mosaikker
Oprette en skitse med udsmøringseffekten
Oprette en mosaik

Til toppen

Oprette en skitse med udsmøringseffekten
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Marker objektet eller gruppen (eller marker et lag i panelet Lag).
Hvis du vil anvende effekten på en bestemt objektattribut, f.eks. en streg eller et fyld, skal du markere objektet og derefter
vælge attributten i panelet Udseende.
Vælg et grafikformat i panelet Grafikformater for at anvende effekten på et grafikformat.
2. Vælg Effekt > Effekter > Udsmøring.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil anvende en forudindstillet udsmøringseffekt, skal du vælge en i menuen Indstillinger.
Hvis du vil oprette en brugerdefineret udsmøringseffekt, skal du begynde med en forudindstilling og derefter ændre
udsmøringsindstillingerne.
4. Hvis du opretter en brugerdefineret udsmøring, skal du justere en af følgende udsmøringseffekter og klikke på OK:
Vinkel Styrer retningen af udsmurte linjer. Du kan klikke på et hvilket som helst punkt på vinkelikonet. Træk vinkellinjen rundt
om vinkelikonet, eller angiv en værdi mellem -179 og 180 i tekstboksen (hvis du angiver en værdi, der er uden for intervallet,
oversættes værdien til en tilsvarende værdi, der findes inden for intervallet).
Kurveoverlapning Styrer antallet af udsmurte linjer, der er inden for eller uden for kurvens grænser. En negativ værdi
begrænser de udsmurte linjer inden for kurvegrænsen, og en positiv værdi udvider de udsmurte linjer uden for kurvens
grænse.
Variation (for kurveoverlapning) Styrer de forskellige længder på de udsmurte linjer i forhold til hinanden.
Stregbredde Styrer bredden af udsmurte linjer.
Kurveopløsning Styrer, hvor meget de udsmurte linjer buer, inden de skifter retning.
Variation (for kurveopløsning) Styrer, hvor forskellige de udsmurte linjekurver er i forhold til hinanden.
Afstand Styrer mængden af afstand mellem de udsmurte linjeknæk.
Variation (for afstand) Styrer, hvor stor en forskel der er på mængden af afstand mellem de udsmurte linjeknæk.

Til toppen

Oprette en mosaik
1. Importer et bitmapbillede, du vil bruge som grundlag for mosaikken. Billedet skal være integreret, ikke sammenkædet.
Du kan også rasterisere et vektorobjekt, som du vil bruge som grundlag for mosaikken.
2. Marker billedet.
3. Vælg Objekt > Objektmosaik.
4. Hvis du vil ændre mosaikkens dimensioner, skal du angive værdier for Ny størrelse.
5. Angiv indstillinger for at styre afstanden mellem fliser og det samlede antal fliser sammen med evt. andre indstillinger, og klik
derefter på OK:
Bevar forhold Låser bredde- eller højdedimensionerne til det oprindelige bitmapbilledes dimensioner. Bredde beregner det
antal fliser, der skal bruges til mosaikkens bredde, på basis af det oprindelige antal fliser i bredden. Bredde beregner det antal
fliser, der skal bruges til mosaikkens højde, på basis af det oprindelige antal fliser i højden.
Resultat Angiver, om mosaikfliserne er farvede eller i gråtoner.
Skift størrelse med procentdele Ændrer billedets størrelse med procentdele af bredden og højden.
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Slet raster Sletter det oprindelige bitmapbillede.
Anvend forhold Gør fliserne kvadratiske og bruger det antal fliser, der er angivet i Antal fliser. Denne indstilling findes under
knappen Annuller.
Flere hjælpeemner
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Grafikformater
Om grafikformater
Oversigt over panelet Grafikformater
Oprette grafikformater
Anvende et grafikformat
Bruge grafikformatbiblioteker
Arbejde med grafikformater
Importere alle grafikformater fra et andet dokument

Til toppen

Om grafikformater

Et grafikformat er et sæt attributter for udseende, der kan genbruges. Grafikformaterne giver dig mulighed for hurtigt at ændre et objekts
udseende. Du kan f.eks. ændre dets udfyldning, stregfarve og gennemsigtighed og anvende effekter i ét trin. Alle de ændringer, du anvender med
grafikformater, kan fortrydes.
Du kan anvende grafikformater på objekter, grupper eller lag. Når du anvender et grafikformat på en gruppe eller et lag, får alle objekter i gruppen
eller laget grafikformatets attributter. Antag f.eks., at du har et grafikformat, der består af 50 % opacitet. Hvis du anvender grafikformatet på et lag,
vil alle objekter i eller føjet til det pågældende lag fremstå som 50 % ugennemsigtige. Hvis du imidlertid flytter et objekt ud af laget, vender
objektets udseende tilbage til den forrige opacitet.
Du kan se en video om brug af panelet Udseende og panelet Grafikformater på www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_dk .
Hvis du anvender et grafikformat på en gruppe eller et lag, uden at grafikformatets fyldfarve vises i illustrationen, skal du trække fyldattributten
hen over elementet Indhold i panelet Udseende.

Til toppen

Oversigt over panelet Grafikformater

Du bruger panelet Grafikformater (Vindue > Grafikformater) til at oprette, navngive og anvende sæt med attributter for udseende. Panelet
indeholder et standardsæt af grafikformater, når du opretter et dokument. Grafikformater, som gemmes sammen med det aktive dokument, vises i
panelet, når dokumentet er åbent og aktivt.
Hvis et format ikke har fyld og streg (f.eks. kun en effekt), vises miniaturen i objektets form med sort kontur og hvidt fyld. Derudover vises der en
lille rød skråstreg, som angiver fraværet af et fyld eller en streg.
Hvis du har oprettet et format til tekst, skal du vælge Brug Tekst til forhåndsvisning i menuen i panelet Grafikformater for at se en miniature af det
anvendte format på et bogstav i stedet for en firkant.
Hvis du vil se et format tydeligere eller have vist formatet i et markeret objekt, skal du højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac
OS) på formatets miniature i panelet Grafikformater og se den store pop op-miniature, der vises.
Du kan se en video om brug af panelet Udseende og panelet Grafikformater på www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_dk .

Ændre, hvordan grafikformater vises i panelet
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg en indstilling for visningsstørrelse i panelmenuen. Vælg Miniaturevisning for at få vist miniaturer. Vælg Lille listevisning
for at få vist en liste over navngivne formater med en lille miniature. Vælg Stor listevisning for at få vist en liste over navngivne
formater med en stor miniature.
Vælg Brug Firkant til forhåndsvisning i panelmenuen for at få vist formatet på en firkant eller objektets form, som det blev
oprettet på.
Træk grafikformatet til en anden placering. Slip museknappen, når en sort linje vises på den ønskede placering.
Vælg Sorter efter navn i panelmenuen for at angive grafikformaterne i alfabetisk eller numerisk rækkefølge (Unicoderækkefølge).
Vælg Brug Tekst til forhåndsvisning i panelmenuen for at få vist formatet på bogstavet T. Denne visning giver en mere nøjagtig
beskrivelse om formater anvendt på tekst.
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Grafikformat med tekst til forhåndsvisning

Til toppen

Oprette grafikformater

Du kan oprette grafik helt forfra ved at anvende attributter for udseende på et objekt, eller du kan basere et grafikformat på andre grafikformater.
Du kan også dublere eksisterende grafikformater.

Oprette et grafikformat
1. Marker et objekt, og anvend en kombination af attributter for udseende, herunder fyld og streger, effekter og indstillinger for
gennemsigtighed.
Du kan bruge panelet Udseende til at justere og arrangere attributterne for udseende og oprette flere fyld og streger. Du kan
f.eks. have tre fyld i et grafikformat, hvor hvert fyld har sin egen ugennemsigtighed og blandingstilstand, som definerer,
hvordan de forskellige farver fungerer sammen.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på knappen Nyt grafikformat

i panelet Grafikformater.

Vælg Nyt grafikformat i panelmenuen, skriv et navn i boksen Navn på format, og klik på OK.
Træk miniaturebilledet fra panelet Udseende (eller objektet fra illustrationsvinduet) til panelet Grafikformater.
Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, klik på knappen Nyt grafikformat, skriv navnet til grafikformatet, og klik
derefter på OK.

Træk miniaturebilledet fra panelet Udseende til panelet Grafikformater for at gemme attributterne.

Oprette et grafikformat baseret på to eller flere grafikformater
Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik for at markere alle de grafikformater, du vil flette, og vælg derefter Sammenflet
grafikformater i panelmenuen.
Det nye grafikformat indeholder alle attributterne for de markerede grafikformater og tilføjes i slutningen af listen med grafikformater i panelet.

Dublere et grafikformat
Vælg Dubler grafikformat i panelmenuen, eller træk grafikformatet til knappen Nyt grafikformat.
Det nye grafikformat vises nederst på listen i panelet Grafikformater.

Til toppen

Anvende et grafikformat
1. Marker et objekt eller en gruppe (eller marker et lag i panelet Lag).
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2. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at anvende et enkelt format på et objekt:
Vælg et format i menuen Formater i kontrolpanelet, panelet Grafikformater eller i et grafikformatbibliotek.
Træk grafikformatet til et objekt på tegnebrættet. (Du behøver ikke at markere objektet først).
3. Hvis du vil flette et format med et objekts eksisterende formatattributter eller anvende flere formater på et objekt, skal du
benytte en af følgende fremgangsmåder:
Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk formatet fra panelet Grafikformater til objektet.
Marker objektet, og hold derefter Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på formatet i panelet
Grafikformater.
Bemærk! Du kan bevare tekstfarven, når du anvender et grafikformat, ved at fravælge Tilsidesæt tegnfarve i menuen i panelet
Grafikformater.

Til toppen

Bruge grafikformatbiblioteker

Grafikformatbiblioteker er samlinger af forudindstillede grafikformater. Når du åbner et grafikformatbibliotek, vises det i et nyt panel (ikke panelet
Grafikformater). Du kan vælge, sortere eller fremvise elementerne i et grafikformatbibliotek på samme måde som i panelet Grafikformater. Du kan
dog ikke føje elementer til, slette elementer fra eller redigere elementer i grafikformatbiblioteker.

Åbne et grafikformatbibliotek
Vælg et bibliotek i undermenuen Vindue > Grafikformatbiblioteker eller undermenuen Åbn grafikformatbibliotek i menuen i panelet
Grafikformater.
Hvis et bibliotek skal åbnes automatisk, når du starter Illustrator, skal du vælge Permanent i bibliotekets panelmenu.

Oprette et grafikformatbibliotek
1. Tilføj de ønskede grafikformater i panelet Grafikformater, og slet eventuelle grafikformater, du ikke vil bruge.
Vælg Marker alle ubrugte i menuen i panelet Grafikformater for at vælge alle grafikformater, der ikke bruges i dokumentet.
2. Vælg Gem grafikformatbibliotek i menuen i panelet Grafikformater.
Du kan gemme biblioteket et vilkårligt sted. Men hvis du gemmer biblioteksfilen på standardplaceringen, vises biblioteksnavnet
i undermenuen Brugerdefineret i menuen Grafikformatbiblioteker og Åbn grafikformatbibliotek.

Flytte grafikformater fra et bibliotek til panelet Grafikformater
Træk et eller flere grafikformater fra grafikformatbiblioteket til panelet Grafikformater.
Marker de grafikformater, du vil tilføje, og vælg Føj til grafikformater i bibliotekets panelmenu.
Anvend et grafikformat på et objekt i dokumentet. Grafikformatet føjes automatisk til panelet Grafikformater.

Til toppen

Arbejde med grafikformater

I panelet Grafikformater kan du omdøbe eller slette grafikformater, bryde kæden til et grafikformat og erstatte attributter for grafikformater.

Omdøbe et grafikformat
Vælg Indstillinger for grafikformater i panelmenuen, omdøb filen, og klik derefter på OK.

Slette et grafikformat
Vælg Slet grafikformat i panelmenuen, og klik på Ja, eller træk formatet til sletteikonet.
Objekter, grupper eller lag, der anvendte grafikformatet, bevarer de samme attributter for udseende, men disse attributter er ikke længere knyttet til
et grafikformat.

Bryde kæden til et grafikformat
1. Marker det objekt, den gruppe eller det lag, hvor grafikformatet er anvendt.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Afbryd lænke til grafikformat i menuen i panelet Grafikformater, eller klik på knappen Afbryd lænke til grafikformat
i panelet.
Rediger de ønskede attributter for udseende i markeringen (f.eks. et fyld, en streg, gennemsigtighed eller en effekt).
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Objektet, gruppen eller laget bevarer de samme attributter for udseende og kan nu redigeres separat. Men attributterne er
ikke længere knyttet til et grafikformat.

Erstatte attributter for grafikformater
Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk det grafikformat, du vil bruge, til det grafikformat, du vil erstatte.
Marker et objekt eller en gruppe (eller marker et lag i panelet Lag), der indeholder de attributter, du vil bruge. Hold derefter Alt
(Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk miniaturebilledet øverst i panelet Udseende til det grafikformat, du vil
erstatte i panelet Grafikformater.
Marker det grafikformat, du vil erstatte. Marker derefter illustrationen (eller marker et element i panelet Lag) med de attributter,
du vil bruge, og vælg Omdefiner grafikformat "navn på format" i menuen i panelet Udseende.
Det erstattede grafikformat bevarer navnet, men får de nye attributter for udseende. Alle forekomster af grafikformatet i
Illustrator-dokumentet opdateres, så de anvender de nye attributter.

Importere alle grafikformater fra et andet dokument
1. Vælg Vindue > Grafikformatbiblioteker > Andet bibliotek, eller vælg Åbn grafikformatbibliotek > Andet bibliotek i menuen i
panelet Grafikformater.
2. Marker den fil, du vil importere grafikformater fra, og klik derefter på Åbn.
Grafikformaterne vises i et panel med grafikformatbiblioteker (ikke panelet Grafikformater).
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Til toppen

Webgrafik
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Bedste fremgangsmåder for oprettelse af webgrafik
Om webgrafik
Om tilstanden Vis pixel
Bruge Adobe Device Central sammen med Illustrator
Illustrator indeholder en lang række værktøjer til oprettelse af layout til websider eller oprettelse og optimering af webgrafik. Brug f.eks. websikre
farver, afstem billedkvaliteten med filstørrelsen, og vælg det bedste filformat til grafikken. Webgrafik kan udnytte fordelene ved udsnit og
grafikobjekter, og du kan bruge mange forskellige optimeringsindstillinger og arbejde med Device Central for at sikre, at filerne vises korrekt på
nettet.

Til toppen

Om webgrafik

Når du designer grafik til internettet, skal du gøre dig andre overvejelser, end når du designer grafik til trykning. Du kan se en video om at gemme
grafik til internettet på www.adobe.com/go/vid0063_dk. Du kan se en video om at importere og kopiere og indsætte mellem webprogrammer på
www.adobe.com/go/vid0193_dk.
Følgende tre retningslinjer vil kunne hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger om webgrafik:
1. Brug websikre farver.
Farve er ofte det vigtigste aspekt af illustrationer. De farver, som du ser på tegnebrættet, er imidlertid ikke nødvendigvis de farver, som vises i en
webbrowser på en andens system. Du kan forhindre rastersimulering (metoden med at simulere utilgængelige farver) og andre farveproblemer ved
at træffe to foranstaltninger, når du opretter webgrafik. Arbejd for det første altid i RGB-farvetilstand. For det andet skal du bruge websikre farver.
2. Balance mellem billedkvalitet og filstørrelse.
Det er afgørende for at distribuere billeder på internettet, at du opretter grafikfiler i små størrelser. Med mindre filstørrelser kan webservere gemme
og sende billeder mere effektivt, og brugerne kan hente billeder hurtigere. Du kan få vist størrelsen og den forventede overførselstid for et
webgrafikelement i dialogboksen Gem til web og enheder.
3. Vælg det bedste filformat til grafikken.
De forskellige typer grafik skal gemmes i forskellige filformater for at blive vist bedst muligt og oprette en filstørrelse, der er passende til brug på
internettet. Yderligere oplysninger om bestemte formater finder du under Indstillinger til optimering af webgrafik.
Der findes mange Illustrator-skabeloner, der er oprettet specielt til internettet, herunder websider og bannere. Vælg Filer > Ny ud fra skabelon,
hvis du vil vælge en skabelon.
Oversigt over dialogboksen Gem til web og enheder
Optimering af et billede til internettet
Ændre en farve til en websikker farve

Til toppen

Om tilstanden Vis pixel

For at sætte webdesignere i stand til at oprette pixelnøjagtigt design er den pixeljusterede egenskab blevet tilføjet i Illustrator CS5. Når den
pixeljusterede egenskab er aktiveret for et objekt, bliver alle de vandrette og lodrette segmenter i objektet justeret til pixelgitteret, hvilket gør
stregerne knivskarpe. Når denne egenskab er angivet for objektet, vil det under enhver transformering blive genjusteret til pixelgitteret i
overensstemmelse med dets nye koordinater. Du kan aktivere denne egenskab ved at vælge indstillingen Juster til pixelgitter i panelet
Transformer. Illustrator CS5 indeholder også indstillingen Juster nye objekter til pixelgitter på dokumentniveau, der som standard er aktiveret for
webdokumenter. Når denne egenskab er aktiveret, får nye objekter, som du tegner, pixeljusteringsegenskaben som standard.
Se Tegning af pixeljusterede kurver til webarbejdsforløb for yderligere oplysninger.
Når du gemmer illustrationer i et bitmapformat, f.eks. JPEG, GIF eller PNG, rasteriserer Illustrator illustrationerne med 72 pixel pr. tomme. Du kan
se et eksempel på, hvordan objekter ser ud, når de rasteriseres, ved at vælge Vis > Vis pixel. Dette er især praktisk, når du vil styre objekters
præcise placering, størrelse og kantudjævning i rasteriseret grafik.
For at forstå, hvordan Illustrator opdeler objekter i pixel, skal du åbne en fil med vektorobjekter, vælge Vis > Vis pixel og forstørre illustrationen, så
du kan se de enkelte pixel. Placeringen af pixel bestemmes af det pixelgitter, der inddeler tegnebrættet i 1-punkts intervaller (1/72 tomme). Du kan
få vist pixelgitteret ved at zoome ind til 600% visning. Hvis du flytter, tilføjer eller transformerer et objekt, fastgøres objektet til pixelgitteret. Som
følge af dette forsvinder kantudjævning langs de "fastgjorte" kanter af objektet (normalt venstre og øverste kant). Fravælg nu kommandoen Vis >
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Fastgør til pixel, og flyt objektet. Du vil nu kunne placere objektet mellem gitterlinjerne. Læg mærke til, hvordan dette påvirker objektets
kantudjævning. Som du kan se, kan meget små justeringer påvirke den måde, som objektet rasteriseres på.

Pixeleksempel deaktiveret (top) sammenlignet med aktiveret (bund)
Vigtigt! Pixelgitteret er følsomt over for linealens startpunkt (0,0). Hvis linealens startpunkt flyttes, ændres den måde, Illustrator rasteriserer
illustrationen på.

Bruge Adobe Device Central sammen med Illustrator

Til toppen

Med Device Central kan Illustrator-brugere få vist, hvordan Illustrator-filer ser ud på en lang række mobile enheder.
En grafiker kan f.eks. bruge Illustrator til at designe et tapet til mobiltelefoner. Når filen er oprettet, kan den nemt testes på en lang række
telefoner. Grafikeren kan derefter foretage justeringer, f.eks. ændre filen, så den ser godt ud på flere telefoner, eller oprette to separate filer, som
dækker en række skærmstørrelser på populære telefoner.
Se også
Oprettelse af mobilt indhold i Illustrator

Åbne Illustrator fra Adobe Device Central
1. Start Device Central.
2. Vælg Filer > Nyt dokument i > Illustrator.
I Device Central åbnes panelet Nyt dokument med de korrekte indstillinger til at oprette et nyt mobilt dokument i det valgte
program.
3. Foretag de nødvendige ændringer, f.eks. valg af en ny afspillerversion, visningsstørrelse, Flash-version eller indholdstype.
4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg indstillingen Brugerdefineret størrelse for alle valgte enheder, og tilføj en bredde og højde (i pixel).
Marker en eller flere enheder på listen Enhedssæt eller listen Tilgængelige enheder.
5. Hvis du har valgt flere enheder, vælger Device Central en størrelse for dig. Klik på en eller flere andre enheder, hvis du vil
vælge en anden størrelse.
6. Klik på Opret.
Det valgte program åbnes med et nyt mobilt dokument, der er klar til redigering.

Oprette mobilt indhold med Adobe Device Central og Illustrator
1. Vælg Filer > Ny i Illustrator.
2. Vælg Mobil og enheder i Ny dokumentprofil.
3. Klik på Device Central for at lukke dialogboksen i Illustrator og åbne Device Central.
4. Vælg en indholdstype.
Listen Tilgængelige enheder til venstre opdateres og viser de enheder, som understøtter den valgte indholdstype.
5. Vælg en enhed, flere enheder eller et enhedssæt i Device Central.
Baseret på den eller de valgte enheder og indholdstypen foreslår Device Central, at der oprettes en eller flere
tegnebrætstørrelser. Hvis du vil oprette et dokument ad gangen, skal du vælge en anbefalet dokumentstørrelse (eller vælge
indstillingen Brugerdefineret størrelse for alle valgte enheder og angive brugerdefinerede værdier for Bredde og Højde).
6. Klik på Opret.
Der åbnes en tom AI-fil med den angivne størrelse i Illustrator. Følgende parametre er som standard indstillet for den nye fil:
Farvetilstand: RGB
Rasteropløsning: 72 ppi
7. Fyld den tomme AI-fil med indhold i Illustrator.
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8. Vælg Filer > Gem til web og enheder, når du er færdig.
9. Vælg det ønskede format i dialogboksen Gem til web og enheder, og foretag ændringer af andre eksportindstillinger efter
behov.
10. Klik på Device Central.
Der vises en midlertidig fil med de angivne eksportindstillinger under fanen Device Central-emulator. Hvis du vil fortsætte med
at teste, skal du dobbeltklikke på navnet på en anden enhed på listen Enhedssæt eller Tilgængelige enheder.
11. Hvis du får brug for at ændre filen, efter at du har fået den vist i Device Central, skal du gå tilbage til Illustrator.
12. Foretag justeringer i dialogboksen Gem til web og enheder i Illustrator. Vælg f.eks. et andet format eller en anden kvalitet til
eksport.
13. Hvis du vil teste filen igen med de nye eksportindstillinger, skal du klikke på Device Central.
14. Når du er tilfreds med resultaterne, skal du klikke på Gem i dialogboksen Gem til web og enheder i Illustrator.
Bemærk! Hvis du blot vil åbne Device Central fra Illustrator (i stedet for at oprette og teste en fil), skal du vælge Filer > Device
Central.
Du kan se et selvstudium om, hvordan man opretter indhold ved hjælp af Illustrator og Device Central, på
http://www.adobe.com/go/vid0207_dk.

Tip til oprettelse af Illustrator-billeder til mobile enheder
Du kan optimere grafisk indhold til mobile enheder ved at gemme illustrationer oprettet i Illustrator i et SVG-format, herunder SVG-t, som er
særligt designet til mobile enheder.
Brug følgende tip til at sikre, at billeder oprettet i Illustrator vises godt på mobile enheder:
Brug SVG-standarden til at oprette indhold. Hvis du bruger SVG til at udgive vektorgrafik på mobile enheder, medfører det
mindre filstørrelse, skærmuafhængighed, bedre farvestyring, mulighed for zoom og tekst, der kan redigeres (i kildekoden).
Eftersom SVG er XML-baseret, kan du ligeledes medtage interaktivitet i billeder, f.eks. fremhævning, værktøjstip,
specialeffekter, lyd og animation.
Arbejd fra starten med de endelige dimensioner for den eller de mobile målenheder. Selvom SVG er skalerbar, kan du ved at
arbejde med den korrekte størrelse sikre, at den endelige grafik er optimeret i kvalitet og størrelse til målenhed(er).
Indstil Illustrator-farvetilstanden til RGB. SVG ses på RGB-rasterenheder som f.eks. skærme.
Du kan formindske filstørrelsen ved at prøve at reducere antallet af objekter (herunder grupper) eller gøre filen mindre
kompleks (færre punkter). Når du bruger færre punkter, medfører det en markant reduktion af den mængde tekstoplysninger,
der er nødvendig for at beskrive illustrationen i SVG-filen. Du kan reducere punkter ved at vælge Objekt > Kurve > Forenkling
og prøve forskellige kombinationer for at finde en balance mellem kvalitet og antal punkter.
Brug symboler, når det er muligt. Symboler definerer de vektorer, der beskriver et objekt én gang i stedet for flere gange. Det
er praktisk, hvis illustrationen indeholder objekter, f.eks. knapbaggrunde, der genbruges.
Når du animerer grafik, skal du begrænse det anvendte antal objekter og prøve at genbruge objekter så meget som muligt for
at reducere filstørrelsen. Anvend animationer på grupper af objekter i stedet for på enkelte objekter for at undgå gentagelse af
kode.
Overvej at bruge SVGZ, den komprimerede gzippede version af SVG. Komprimering kan formindske filstørrelsen markant,
afhængigt af indholdet. Tekst kan normalt komprimeres kraftigt, men det gælder ikke binært kodet indhold som f.eks.
integrerede rastere (JPEG-, PNG- eller GIF-filer). SVGZ-filer kan dekomprimeres af et program, som udpakker filer
komprimeret med gzip. Kontroller, at den mobile målenhed kan dekomprimere gzip-filer, for at bruge SGVZ korrekt.
Du kan finde flere tip og teknikker til oprettelse af indhold på mobiltelefoner og mobile enheder på www.adobe.com/go/learn_cs_mobilewiki_dk.

Juridiske meddelelser | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online

573

-->

Udsnit og grafikobjekter
Om udsnit
Oprette udsnit
Markere udsnit
Angive udsnitsindstillinger
Låse udsnit
Justere udsnitsgrænser
Fjerne udsnit
Vise eller skjule udsnit
Oprette grafikobjekter

Til toppen

Om udsnit

Websider kan indeholde mange elementer, f.eks. HTML-tekst, bitmapbilleder og vektorgrafik for blot at nævne nogle få. I Illustrator kan du bruge
udsnit til at definere grænserne for forskellige webelementer i illustrationen. Hvis illustrationen f.eks. indeholder et bitmapbillede, der skal optimeres
i JPEG-format, mens resten af billedet optimeres bedre i GIF-format, kan du isolere bitmapbilledet med et udsnit. Når du gemmer illustrationen
som en webside med kommandoen Gem til web og enheder, kan du vælge at gemme hvert udsnit som en selvstændig fil med eget format, egne
indstillinger og egen farvetabel.
Udsnit i et Illustrator-dokument svarer til tabelceller på den webside, der oprettes. Som standard eksporteres udsnitsområdet som en billedfil, der
er omsluttet af en tabelcelle. Hvis du hellere vil have, at tabelcellen skal indeholde HTML-tekst og en baggrundsfarve i stedet for en billedfil, kan
du ændre udsnitstypen til Intet billede. Hvis du vil konvertere Illustrator-tekst til HTML-tekst, kan du vælge udsnitstypen HTML-tekst.

Udsnit af illustrationer med forskellige udsnitstyper
A. Udsnit af typen Intet billede B. Udsnit af typen Billede C. Udsnit af typen HTML-tekst
Du kan få vist udsnit på tegnebrættet og i dialogboksen Gem til web og enheder. Udsnit nummereres fra venstre mod højre og top til bund og
starter i illustrationens øverste venstre hjørne. Hvis du ændrer den måde, de er arrangeret på, eller det samlede antal udsnit, opdateres numrene
for at afspejle den nye rækkefølge.
Når du opretter et udsnit, opdeler Illustrator den omgivende illustration i automatiske udsnit for at bevare layoutet ved hjælp af en webbaseret
tabel. Der findes to typer automatiske udsnit: autoudsnit og underudsnit. Autoudsnit tegner sig for de dele af illustrationen, som du ikke har
defineret som et udsnit. Illustrator opdaterer autoudsnit, hver gang du tilføjer eller redigere udsnit. Underudsnit angiver, hvordan overlappende,
brugerdefinerede udsnit opdeles. Selvom underudsnit er nummererede og viser et udsnitssymbol, kan du ikke markere dem uafhængigt af det
underliggende udsnit. Illustrator opdaterer underudsnit og autoudsnit efter behov, når du arbejder.

Til toppen

Oprette udsnit
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Marker et eller flere objekter på tegnebrættet, og vælg Objekt > Udsnit > Opret.
Vælg udsnitsværktøjet

, og træk hen over det område, hvor et udsnit skal oprettes. Hold Skift nede, og træk for at låse
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udsnittet i en firkant. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk for at tegne fra midtpunktet.
Marker et eller flere objekter på tegnebrættet, og vælg Objekt > Udsnit > Opret fra markerede.
Placer hjælpelinjer på de steder, hvor du vil opdele illustrationen i udsnit, og vælg Objekt > Udsnit> Opret fra hjælpelinjer.
Marker et eksisterende udsnit, og vælg Objekt > Udsnit > Dubler udsnit.
Brug kommandoen Objekt > Udsnit > Opret, når udsnittets dimensioner skal passe til grænserne for et element i
illustrationen. Hvis du flytter eller ændrer elementet, justeres udsnitsområdet automatisk til at omfatte den nye illustration.
Brug også denne kommando til at oprette et udsnit, der indsamler tekst og grundlæggende formateringsegenskaber fra et
tekstobjekt.
Brug udsnitsværktøjet, kommandoen Opret fra markerede eller kommandoen Opret fra hjælpelinjer, når udsnittets
dimensioner skal være uafhængige af den underliggende illustration. Udsnit, du opretter på en af disse måder, vises som
elementer i panelet Lag, og de kan flyttes, slettes og skaleres som andre vektorobjekter.

Til toppen

Markere udsnit
Brug udsnitsmarkeringsværktøjet

til at markere et udsnit i illustrationsvinduet eller dialogboksen Gem til web og enheder.

Hvis du vil markere et udsnit, skal du klikke på det.
Hvis du vil markere flere udsnit, skal du holde Skift nede og klikke (I dialogboksen Gem til web kan du også holde Skift nede
og trække).
Hvis du vil markere et underliggende udsnit, når du arbejder med overlappende udsnit, skal du klikke på den synlige del af det.
Du kan også markere udsnit i illustrationsvinduet ved at gøre et af følgende:
Hvis du vil markere et udsnit, som er oprettet med kommandoen Objekt > Udsnit > Opret, skal du markere den tilsvarende
illustration på tegnebrættet. Hvis udsnittet er bundet til en gruppe eller et lag, skal du markere målikonet ud for gruppen eller
laget i panelet Lag.
Hvis du vil markere et udsnit, der er oprettet med udsnitsværktøjet, kommandoen Opret fra markerede eller kommandoen
Opret fra hjælpelinjer, skal du markere udsnittet i panelet Lag.
Klik på udsnitskurven med markeringsværktøjet

.

Hvis du vil markere et udsnitskurvesegment eller udsnitsankerpunkt, skal du klikke på et af elementerne med værktøjet til
direkte markering.
Bemærk! Du kan ikke markere automatiske udsnit. Disse udsnit er nedtonede.

Til toppen

Angive udsnitsindstillinger
Et udsnits indstillinger bestemmer, hvordan udsnittets indhold ser ud og fungerer på den webside, der oprettes.
1. Vælg en af følgende fremgangsmåder med værktøjet Udsnitsmarkering:
Marker et udsnit i illustrationsvinduet, og vælg Objekt > Udsnit > Indstillinger for udsnit (Windows) eller Valg til udsnit (Mac
OS).
Dobbeltklik på et udsnit i dialogboksen Gem til web med udsnitsmarkeringsværktøjet.
2. Marker en udsnitstype, og angiv de tilsvarende indstillinger:
Billede Vælg denne type, hvis udsnitsområdet skal være en billedfil på den webside, der oprettes. Hvis billedet skal være en
HTML-lænke, skal du angive en URL-adresse og et målrammesæt. Du kan også angive en meddelelse, der skal vises i
browserens statusområde, når musemarkøren placeres over et billede, alternativ tekst, som vises, når billedet ikke er synligt,
og en baggrundsfarve til tabelcellen.
Intet billede Vælg denne type, hvis udsnitsområdet skal indeholde HTML-tekst og en baggrundsfarve på den webside, der
oprettes. Skriv den ønskede tekst i tekstboksen Tekst, der vises i celle, og formater teksten med standard-HTML-koder. Vær
omhyggelig med ikke at skrive mere tekst, end der kan vises i udsnitsområdet. (Hvis du skriver for meget tekst, vil den
strække sig ind i udsnit ved siden af og påvirke layoutet af websiden. Men da du ikke kan se teksten på tegnebrættet, vil du
ikke opdage det, før du åbner websiden i en webbrowser). Angiv indstillinger for Vandret og Lodret for at ændre justeringen af
tekst i tabelcellen.
HTML-tekst Denne type er kun tilgængelig, hvis du har oprettet udsnittet ved at markere et tekstobjekt og vælge Objekt >
Udsnit > Opret. Illustrator-teksten konverteres til HTML-tekst med grundlæggende formateringsattributter på den webside, der
oprettes. Du kan redigere teksten ved at opdatere teksten i illustrationen. Angiv indstillinger for Vandret og Lodret for at ændre
justeringen af tekst i tabelcellen. Du kan også vælge en baggrundsfarve til tabelcellen.
Hvis du vil redigere teksten til HTML-tekstudsnit i dialogboksen Indstillinger for udsnit, skal du ændre udsnitstypen til Intet
billede. Herved brydes lænken til tekstobjektet på tegnebrættet. Du kan ignorere tekstformatering ved at skrive
<unformatted> som det første ord i tekstobjektet.
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Låse udsnit
Når du låser udsnit, kan du forhindre, at de ændres utilsigtet, f.eks. under skalering eller flytning.
Hvis du vil låse alle udsnit, skal du vælge Vis > Lås udsnit.
Hvis du vil låse udsnit enkeltvis, skal du klikke på udsnittenes redigeringskolonne i panelet Lag.

Til toppen

Justere udsnitsgrænser

Hvis du har oprettet et udsnit med kommandoen Objekt > Udsnit > Opret, er udsnittets placering og størrelse bundet til den illustration, som det
indeholder. Hvis du flytter eller ændrer størrelsen af illustrationen, justeres udsnitsgrænserne automatisk.
Hvis du har oprettet et udsnit med udsnitsværktøjet, kommandoen Opret fra markerede eller kommandoen Opret fra hjælpelinjer, kan du justere
udsnittene manuelt på følgende måder:
Hvis du vil flytte et udsnit, skal du trække det til en ny placering med udsnitsmarkeringsværktøjet
bevægelsen til en lodret, vandret eller 45° diagonal linje.

. Tryk på Skift for at låse

Hvis du vil ændre størrelsen på et udsnit, skal du markere udsnittet med udsnitsmarkeringsværktøjet og trække et hjørne eller
en side på udsnittet. Du kan også bruge markeringsværktøjet og panelet Transformer til at ændre udsnitsstørrelsen.
Hvis du vil justere eller fordele udsnit, skal du bruge panelet Juster. Når du justerer udsnit, kan du fjerne unødvendige
autoudsnit for at oprette en mindre, mere effektiv HTML-fil.
Hvis du vil ændre stablingsrækkefølgen af udsnit, skal du trække udsnittet til en ny position i panelet Lag eller vælge en
kommando under Objekt > Arranger.
Hvis du vil opdele et udsnit, skal du markere udsnittet og vælge Objekt > Udsnit > Opdel udsnit.
Du kan kombinere udsnit, uanset hvilken måde de er oprettet på. Marker udsnittene, og vælg Objekt > Udsnit > Kombiner
udsnit. Udsnittet får dimensioner og placering fra det rektangel, der blev oprettet ved at sammenføje de kombinerede udsnits
udvendige kanter. Hvis de kombinerede udsnit ikke er tilstødende eller har forskellige proportioner eller justering, kan det nye
udsnit overlappe andre udsnit.
Hvis du vil skalere alle udsnit efter tegnebrættets grænser, skal du vælge Objekt > Udsnit > Klip til tegnebræt. Udsnit, der
strækker sig ud over tegnebrættets grænser, afskæres, så de passer til tegnebrættet, og autoudsnit, der ligger inden for
tegnebrættet, udvides til tegnebrættets grænser. Alle illustrationer forbliver uændrede.

Til toppen

Fjerne udsnit
Du kan fjerne udsnit ved at slette dem eller ved at ophæve dem fra den tilsvarende illustration.
Hvis du vil slette et udsnit, skal du markere det og trykke på Delete. Hvis udsnittet er oprettet med kommandoen Objekt >
Udsnit > Opret, slettes den tilsvarende illustration samtidig. Hvis du vil bevare den tilsvarende illustration, skal du ophæve
udsnittet i stedet for at slette det.
Hvis du vil slette alle udsnit, skal du vælge Objekt > Udsnit > Slet alt. Udsnit, der er oprettet med kommandoen Objekt >
Udsnit > Opret, bliver ophævet og ikke slettet.
Hvis du vil ophæve et udsnit, skal du markere udsnittet og vælge Objekt > Udsnit > Ophæv.

Til toppen

Vise eller skjule udsnit
Hvis du vil skjule udsnit i illustrationsvinduet, skal du vælge Vis > Skjul udsnit.
Hvis du vil skjule udsnit i dialogboksen Gem til web og enheder, skal du klikke på knappen Slå synlighed af udsnit til/fra

.

Hvis du vil skjule udsnitsnumre og ændre farven på udsnitsstreger, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Autohjælpelinjer og
udsnit (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Autohjælpelinjer og udsnit (Mac OS).

Til toppen

Oprette grafikobjekter

Med grafikobjekter kan du kæde et eller flere områder i et billede – kaldet hotspots – til en URL-adresse. Når en bruger klikker på et hotspot,
indlæser webbrowseren den sammenkædede fil.
Hovedforskellen mellem at bruge grafikobjekter og udsnit til at oprette hyperlinks er, hvordan illustrationen eksporteres som en webside. Med
grafikobjekter bevares illustrationen intakt som en enkelt billedfil, og med udsnit opdeles illustrationen i separate filer. En anden forskel mellem
grafikobjekter og udsnit er, at du med grafikobjekter kan sammenkæde polygonale eller rektangulære områder i illustrationen, mens du med udsnit
kun kan sammenkæde rektangulære områder. Hvis det kun er nødvendigt at sammenkæde rektangulære områder, kan det være bedre at bruge
udsnit end et grafikobjekt.
Bemærk! Du kan undgå uventede resultater ved ikke at oprette hotspots til grafikobjekter i udsnit, der indeholder URL-hyperlinks, da enten
hyperlinks for grafikobjekter eller udsnit muligvis ignoreres i nogle browsere.
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1. Marker det objekt, du vil kæde sammen med en URL-adresse.
2. Vælg en form til grafikobjektet i menuen Grafikobjekt i panelet Attributter.
3. Skriv en relativ eller fuld URL-adresse i tekstboksen URL, eller vælg en adresse på listen over tilgængelige URL-adresser. Du
kan kontrollere URL-placeringen ved at klikke på knappen Browser.
Du kan øge antallet af synlige adresser i URL-menuen ved at vælge Panelindstillinger i menuen i panelet Attributter. Angiv
en værdi mellem 1 og 30 for at definere, hvor mange URL-adresser du vil have vist på listen over URL-adresser.
Flere hjælpeemner
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SVG
Om SVG
Anvende SVG-effekter
Importere effekter fra en SVG-fil
Oversigt over panelet SVG-interaktivitet
Tilføje SVG-interaktivitet i illustrationer
SVG-hændelser
Indstillinger til eksport af weboptimeret SVG

Til toppen

Om SVG
Formater til bitmapbilleder til internettet – GIF, JPEG, WBMP og PNG – beskriver billeder ved hjælp af et
pixelgitter. De oprettede filer har en tendens til at være store, begrænset til en enkelt (ofte lav) opløsning og
bruger store mængder båndbredde på internettet. SVG er på den anden side et vektorformat, der beskriver
billeder som former, kurver, tekst og filtereffekter. De filer, der oprettes, er kompakte og giver grafik af høj
kvalitet på internettet, på tryk og tilmed på håndholdte enheder med begrænsede ressourcer. Brugerne kan
forstørre et SVG-billede på skærmen, uden at det går ud over skarphed og detaljer. Derudover giver SVG
bedre understøttelse af tekst og farver, så brugerne ser billederne, som de vises på tegnebrættet i Illustrator.
SVG-formatet er fuldstændigt XML-baseret og giver både udviklere og brugere mange fordele. Med SVG kan
du bruge XML og JavaScript til at oprette webgrafik, som reagerer på brugerhandlinger med raffinerede
effekter som f.eks. fremhævning, værktøjstip, lyd og animation.
Du kan gemme illustrationer i SVG-format med kommandoerne Gem, Gem som, Gem en kopi eller Gem til
web og enheder. Hvis du vil have adgang til det samlede sæt af SVG-eksportindstillinger, skal du bruge
kommandoen Gem, Gem som eller Gem en kopi. Kommandoen Gem til web og enheder indeholder et
undersæt af SVG-eksportindstillinger, som kan bruges til webrelateret arbejde.
Du kan se et videoselvstudium om at oprette mobilt indhold i Illustrator www.adobe.com/go/vid0207_dk.
Den endelige SVG-fil påvirkes af opsætningen af illustrationen i Illustrator. Vær opmærksom på følgende
retningslinjer:

Brug lag til at føje struktur til en SVG-fil. Når du gemmer illustrationer i SVG-format,
konverteres hvert lag til et gruppeelement (<g>). (Et lag med navnet Knap1 bliver f.eks. til
<g id="Knap1_ver3.0"> i SVG-filen). Indlejrede lag bliver til SVG-indlejrede lag, og skjulte
lag bevares med SVG-formateringsindstillingen display="none".
Hvis objekter i forskellige lag skal være gennemsigtige, skal du justere hvert objekts
opacitet i stedet for hvert lags. Hvis du ændrer opaciteten på lagniveauet, viser den
oprettede SVG-fil ikke gennemsigtighed, som den vises i Illustrator.
Rasterdata kan ikke skaleres i SVG Viewer og kan ikke redigeres som andre SVGelementer. Undgå om muligt at oprette illustrationer, som skal rasteriseres i SVG-filen.
Forløbsmasker og objekter, som bruger effekterne Rasteriser, Kunstnerisk, Sløring,
Penselstrøg, Forvrængning, Opbrydning, Gør skarpere, Skitse, Effekter, Tekstur og
Skærm, rasteriseres, når de gemmes i SVG-format. På lignende måde rasteriseres også
grafikformater, der indeholder disse effekter. Brug SVG-effekter til at tilføje grafikeffekter
uden rasterisering.
Brug symboler, og gør kurverne i illustrationen enklere for at forbedre SVG-ydeevne.
Undgå også at bruge pensler, som producerer mange kurvedata, f.eks. Kul, Aske og
Rullepen, hvis ydeevne har en høj prioritet.
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Brug udsnit, grafikobjekter og scripts til at tilføje webhyperlinks i en SVG-fil.
Et scriptsprog, f.eks. JavaScript, åbner op for ubegrænset funktionalitet i en SVG-fil.
Markør- og tastaturbevægelser kan aktivere scriptfunktioner som f.eks. overgangseffekter.
Scripts kan også bruge dokumentobjektmodellen (DOM) til at få adgang til og ændre
SVG-filen – f.eks. indsætte eller slette SVG-elementer.

Til toppen

Anvende SVG-effekter
Du kan bruge SVG-effekter til at tilføje grafikegenskaber, f.eks. skyggeeffekter, i illustrationen. SVG-effekter
adskiller sig fra de tilsvarende bitmapeffekter ved at være XML-baserede og opløsningsuafhængige. Et SVGfilter er i realiteten ikke andet end en række XML-egenskaber, der beskriver forskellige matematiske
funktioner. Den endelige effekt gengives i målobjektet i stedet for kildegrafikken.
Illustrator indeholder et standardsæt SVG-effekter. Du kan bruge effekterne med standardegenskaberne,
redigere XML-koden for at oprette brugerdefinerede effekter eller skrive nye SVG-filtre.
Du kan ændre Illustrators standard-SVG-filtre ved at bruge en teksteditor til at redigere filen Adobe SVGfiltre.svg i mappen Documents and Settings/<brugermappe>/Application Data/Adobe/Adobe Illustrator CS5
Settings/<placering>. Du kan ændre eksisterende filterdefinitioner, slette filterdefinitioner og tilføje nye
filterdefinitioner.
1. Marker et objekt eller en gruppe (eller marker et lag i panelet Lag).
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil anvende en effekt med dens standardindstillinger, skal du vælge effekten i
nederste afsnit af undermenuen Effekt > SVG-filtre.
Hvis du vil anvende en effekt med brugerdefinerede indstillinger, skal du vælge
Effekt > SVG-filtre > Anvend SVG-filter. Vælg effekten i dialogboksen, og klik på
knappen Rediger SVG-filter . Rediger standardkoden, og klik på OK.
Hvis du vil oprette og anvende en ny effekt, skal du vælge Effekt > SVG-filtre >
Anvend SVG-filter. Klik på knappen Nyt SVG-filter i dialogboksen, indtast den nye
kode, og klik på OK.
Når du anvender en SVG-filtereffekt, viser Illustrator en rasteriseret version af
effekten på tegnebrættet. Du kan styre dette eksempelbilledes opløsning ved at
ændre dokumentets indstilling for rasteriseringsopløsning.
Bemærk! En SVG-effekt skal være den sidste effekt, når et objekt anvender flere
effekter. Den skal med andre ord vises nederst i panelet Udseende (lige over
elementet Gennemsigtighed). Hvis der følger andre effekter efter en SVG-effekt,
består SVG-outputtet af et rasterobjekt.

Til toppen

Importere effekter fra en SVG-fil
1. Vælg Effekt > SVG-filter > Importer SVG-filter.
2. Marker den SVG-fil, du vil importere effekter fra, og klik på Åbn.

Til toppen

Oversigt over panelet SVG-interaktivitet
Du bruger panelet SVG-interaktivitet (Vindue > SVG-interaktivitet) til at føje interaktivitet til illustrationen, når
den eksporteres til visning i en webbrowser. Hvis du f.eks. opretter en hændelse, som aktiverer en
JavaScript-kommando, kan du hurtigt oprette bevægelse på en webside, når brugeren udfører en handling
som f.eks. at bevæge en musemarkør hen over et objekt. Med panelet SVG-interaktivitet kan du også se alle
hændelser og JavaScript-filer, der er knyttet til den aktuelle fil.
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Slette en hændelse fra panelet SVG-interaktivitet
Hvis du vil slette en hændelse, skal du markere den og klikke på knappen Slet eller
vælge Slet hændelse i panelmenuen.
Hvis du vil slette alle hændelser, skal du vælge Ryd hændelser i panelmenuen.

Vise, tilføje eller slette hændelser kædet sammen med en fil
1. Klik på knappen Opret kæde til JavaScript-filer

.

2. Marker et JavaScript-element i dialogboksen JavaScript-filer, og benyt en af følgende
fremgangsmåder:
Klik på Tilføj for at søge efter yderligere JavaScript-filer.
Klik på Fjern for at fjerne det markerede JavaScript-element.

Til toppen

Tilføje SVG-interaktivitet i illustrationer
1. Vælg en hændelse i panelet SVG-interaktivitet. (Se SVG-hændelser).
2. Angiv det tilsvarende JavaScript, og tryk på Enter.

Til toppen

SVG-hændelser

onfocusin Aktiverer handlingen, når elementet aktiveres, f.eks. ved markering med markøren.

onfocusout Aktiverer handlingen, når elementet gøres inaktivt (ofte når et andet element aktiveres).

onactivate Aktiverer handlingen med et museklik eller tastetryk, afhængigt af SVG-elementet.

onmousedown Aktiverer handlingen, når museknappen trykkes ned, mens markøren er placeret på et
element.

onmouseup Aktiverer handlingen, når museknappen slippes, mens markøren er placeret på et element.

onclick Aktiverer handlingen, når der klikkes med museknappen, mens markøren er placeret på et element.

onmouseover Aktiverer handlingen, når markøren placeres på et element.

onmousemove Aktiverer handlingen, mens markøren er placeret på et element.

onmouseout Aktiverer handlingen, når markøren flyttes væk fra et element.

onkeydown Aktiverer handlingen, når en tast trykkes ned.

onkeypress Aktiverer handlingen, mens en tast er trykket ned.
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onkeyup Aktiverer handlingen, når en tast slippes.

onload Aktiverer handlingen, når SVG-dokumentet er blevet analyseret fuldstændigt af browseren. Brug
denne hændelse til at kalde initialiseringsfunktioner, der kun skal udføres én gang.

onerror Aktiverer handlingen, når et element ikke indlæses korrekt, eller der opstår en anden fejl.

onabort Aktiverer handlingen, når indlæsningen af siden standses, før elementet er fuldstændigt indlæst.

onunload Aktiverer handlingen, når SVG-dokumentet fjernes fra et vindue eller en ramme.

onzoom Aktiverer handlingen, når zoomniveauet ændres for dokumentet.

onresize Aktiverer handlingen, når størrelsen på dokumentet ændres.

onscroll Aktiverer handlingen, når dokumentvisningen rulles eller panoreres.
Til toppen

Indstillinger til eksport af weboptimeret SVG
Der er adgang til en ny indstilling for SVG-eksport (Filer > Eksporter > SVG). Det nye arbejdsforløb tillader, at
du genererer standardiserede, weboptimerede SVG-filer til dine web- og skærmdesignprojekter.
De tilgængelige indstillinger er:
Formatering. Vælg, hvordan den endelige kode skal skrives i SVG-filen. Vælg mellem
formaterne Intern CSS, Indlejret formatering eller Præsentationsattributter.
Skrifttype. Vælg, hvordan skrifttyper angives i SVG-filen. Konturer bevarer definitionen af
stien og er mest kompatible.
Billeder: Vælg, om du vil have, at billeder gemmes som integreret i dokumentet eller som
linkede filer eksternt for dokumentet.
Objekt-id'er: Vælg, hvordan id-typer (navne) tildeles til objekter i SVG-filen. Vælg mellem
Lagnavne, Minimal eller Entydig. Denne indstilling bestemmer, hvordan dublerede navne
på objekter håndteres, og hvordan objekter navngives i den eksporterede CSS.
Decimal: Vælg, hvor mange oplysninger du vil bevare om præcisionen af
objektplaceringer. En højere værdi for Decimal øger præcisionen af, hvordan objekter
præsenteres, og dette øger den visuelle gengivelse af SVG-filen. Når værdien af Decimal
øges, øges filstørrelsen på den resulterende, eksporterede SVG-fil dog også.
Minify: Optimerer filstørrelsen på SVG-filen ved at fjerne tomme grupper og pladser. Hvis
du vælger denne indstilling, reduceres læsbarheden af den resulterende SVG-kode også.
Dynamisk. Hvis du markerer denne indstilling, skaleres den genererede SVG i browseren.
Der skrives ingen absolutte størrelsesværdier.
Vis kode: Åbner det eksporterede indhold i dit normale tekstredigeringsprogram.
Vis i browser (ikon): Viser billedet i din standardwebbrowser.

Adobe anbefaler også
Optimere et billede til internettet
Gemme i SVG-format
Om rastereffekter
Ændre eller slette en effekt
Bedste fremgangsmåder for oprettelse af webgrafik

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Oprette animationer
Om Flash-grafik
Oprette Flash-animationer
Arbejde med Illustrator og Flash

Til toppen

Om Flash-grafik

Flash-filformatet (SWF) er et vektorbaseret grafikfilformat til oprettelse af skalerbar, kompakt grafik til internettet. Eftersom filformatet er
vektorbaseret, bevarer illustrationen sin billedkvalitet ved alle opløsninger og er ideel til oprettelse af animationsrammer. I Illustrator kan du oprette
enkelte animationsrammer på lag og derefter eksportere billedlagene til de enkelte rammer til brug på et websted. Du kan også definere symboler
i en Illustrator-fil for at reducere en animations størrelse. Når den eksporteres, er hvert symbol kun defineret én gang i SWF-filen.
Du kan gemme illustrationen som en SWF-fil med kommandoen Eksporter eller kommandoen Gem til web og enheder. Fordele ved begge
omfatter:
Kommandoen Eksporter (SWF) Giver størst kontrol over animations- og bitmapkomprimering.
Kommandoen Gem til web og enheder Giver større kontrol over blandingen af SWF- og bitmapformater i et layout opdelt i udsnit. Denne
kommando giver færre billedindstillinger end kommandoen Eksporter (SWF), men bruger eksportkommandoens seneste anvendte indstillinger. (Se
SWF-optimeringsindstillinger (Illustrator)).
Vær opmærksom på følgende oplysninger, når du forbereder illustrationer, der skal gemmes som SWF:
Hvis du vil holde filstørrelsen så lille som mulig, når du bruger symboler, skal du anvende effekter på symboler i panelet
Symboler i stedet for på symbolforekomster i illustrationen.
Når værktøjerne Symbolfarvning og Symbolformatering anvendes, resulterer det i større SWF-filer, fordi Illustrator skal oprette
en kopi af hver symbolforekomst for at bevare deres udseende.
Maskeobjekter og forløb med mere end otte stop rasteriseres og vises som bitmapfyldte former. Forløb med færre end otte
stop eksporteres som forløb.
Mønstre rasteriseres til små billeder på størrelse med mønsterillustrationer til udfyldning af illustrationen.
Hvis et bitmapobjekt strækker ud over et udsnits grænser, medtages hele objektet i den eksporterede fil.
SWF understøtter kun afrundede afslutninger og sammenføjninger. Facetafslutninger eller kvadratiske afslutninger og
sammenføjninger konverteres til afrundede ved eksport til SWF.
Mønsterudfyldt tekst og mønsterudfyldte streger konverteres til kurver og udfyldes med mønsteret.
Selvom tekst bevarer mange af sine egenskaber ved eksport til SWF, går nogle oplysninger tabt. Når du importerer en SWF-fil
til Flash, bevares skydning, knibning og spatiering ikke. Tekst opdeles i stedet i separate dele for at simulere skydning. Når
SWF-filen efterfølgende afspilles i Flash Player, bevares udseendet af skydning, knibning og spatiering i filen. Hvis du vil
eksportere tekst som kurver, skal du vælge Tekst som konturer i dialogboksen SWF-indstillinger eller konvertere teksten til
konturer, inden den eksporteres til SWF, ved at vælge kommandoen Opret konturer.
Du kan finde en video om at bruge Illustrator og Flash sammen på www.adobe.com/go/lrvid4099_xp_dk. Du kan se en engelsk video om at bruge
symboler effektivt mellem Illustrator og Flash på www.adobe.com/go/vid0198_dk. Du kan se en video om at bruge tekst effektivt mellem Illustrator
og Flash på www.adobe.com/go/vid0199_dk

Til toppen

Oprette Flash-animationer

Der er mange måder at oprette Flash-animationer på i Illustrator. En af de letteste måder er at placere hver animationsramme på et separat
Illustrator-lag og vælge indstillingen AI-lag til SWF-rammer, når du eksporterer illustrationen.
Du kan se en video om at eksportere SWF-filer fra Illustrator på www.adobe.com/go/vid0214_dk. Du kan se en video om at oprette mobilt
indhold i Illustrator på www.adobe.com/go/vid0207_dk. Du kan også gå til Adobe Studio (http://studio.adobe.com) for at få tip til og selvstudier
om at oprette Flash-animationer.
1. Opret den illustration, du vil animere. Brug symboler til at mindske animationens filstørrelse og forenkle dit arbejde.
2. Opret et separat lag til hver ramme i animationen.
Dette kan gøres ved at indsætte grundillustrationen i et nyt lag og derefter redigere illustrationen. Du kan også bruge
kommandoen Frigiv til lag til automatisk at generere lag bestående af objekter, som opbygges kumulativt.
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3. Sørg for, at lagene er placeret i den rækkefølge, de skal vises i som animationsrammer.
4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Filer > Eksporter, vælg Flash (SWF) som format, og klik på Eksporter. Brug dialogboksen SWF-indstillinger til at
vælge AI-lag til SWF-rammer under Eksporter som. Angiv yderligere animationsindstillinger, og klik på OK.
Vælg Filer > Gem til web og enheder. Vælg SWF i menuen Optimeret filformat. Vælg AI-lag til SWF-rammer i menuen
Eksporttype. Angiv yderligere indstillinger, og klik på Gem.

Til toppen

Arbejde med Illustrator og Flash

Du kan flytte illustrationer fra Illustrator til redigeringsmiljøet i Flash eller direkte ind i Flash Player. Du kan kopiere og indsætte illustrationer,
gemme filer i SWF-format eller eksportere illustrationer direkte til Flash. Derudover understøtter Illustrator dynamisk Flash-tekst og
filmklipsymboler. Du kan se en video om brug af Flash og Illustrator sammen på www.adobe.com/go/lrvid4099_xp_dk.
Du kan også bruge Device Central til at se, hvordan illustrationer fra Illustrator vil se ud i Flash Player på forskellige håndholdte enheder.
Indsætte illustrationer fra Illustrator
Du kan oprette illustrationer med meget grafik i Illustrator og nemt og hurtigt kopiere og indsætte dem i Flash.
Følgende attributter bevares, når du indsætter illustrationer fra Illustrator i Flash:
Kurver og former
Skalerbarhed
Stregtykkelser
Definitioner af farveforløb
Tekst (herunder OpenType-skrifttyper)
Sammenkædede billeder
Symboler
Blandingstilstande
Desuden understøtter Illustrator og Flash indsatte illustrationer på følgende måder:
Når du vælger hele lag på øverste niveau i Illustrator-illustrationer og indsætter dem i Flash, bevares lagene sammen med
deres egenskaber (synlighed og låsning).
Andre farver end RGB i Illustrator (CMYK, gråtoner og brugerdefinerede) konverteres til RGB i Flash. RGB-farver indsættes
som forventet.
Når du importerer eller indsætter illustrationer fra Illustrator, kan du bruge forskellige indstillinger til at bevare effekterne (f.eks.
slagskygge på tekst) som Flash-filtre.
Flash bevarer Illustrator-masker.
Eksportere SWF-filer fra Illustrator
Fra Illustrator kan du eksportere SWF-filer, der i kvalitet og komprimering svarer til SWF-filer, der eksporteres fra Flash.
Under eksporten kan du vælge mellem en række forudindstillinger for at sikre, at output bliver optimalt, og du kan angive, hvordan flere
tegnebrætter, symboler, lag, tekst og masker skal behandles. Du kan f.eks. angive, om Illustrator-symboler skal eksporteres som filmklip eller
grafik, eller du kan vælge at oprette SWF-symboler ud fra Illustrator-lag.
Importere Illustrator-filer i Flash
Hvis du vil oprette fuldstændige layout i Illustrator og derefter importere dem i Flash i en enkelt arbejdsgang, kan du gemme illustrationerne i det
interne Illustrator-format (AI) og importere dem uden tab af præcision ved hjælp af kommandoerne Filer > Importer til trin eller fil eller Filer >
Importer til bibliotek i Flash.
Hvis din Illustrator-fil indeholder flere tegnebrætter, skal du vælge det tegnebræt, du vil importere, i dialogboksen Importer i Flash og angive
indstillinger for hvert lag i det pågældende tegnebræt. Alle objekter på det valgte tegnebræt importeres som et enkelt lag i Flash. Hvis du
importerer et andet tegnebræt fra den samme AI-fil, importeres objekterne fra dette tegnebræt som et nyt lag i Flash.
Når du importerer en illustration fra Illustrator som en AI-, EPS- eller PDF-fil, bevarer Flash de samme attributter som for indsatte illustrationer fra
Illustrator. Når en importeret Illustrator-fil indeholder lag, kan du derudover importere dem på følgende måder:
Konverter Illustrator-lag til Flash-lag
Konverter Illustrator-lag til Flash-rammer
Konverter alle Illustrator-lag til et enkelt Flash-lag
Arbejdsforløb for symboler
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Arbejdsforløb for symboler i Illustrator ligner arbejdsforløb for symboler i Flash.
Oprettelse af symboler Når du opretter et symbol i Illustrator, kan du i dialogboksen Symbolindstillinger navngive symbolet og vælge
indstillinger, der gælder for Flash: filmklipsymboltypen (som er standardværdien for Flash-symboler), placering af Flash-registreringsgitter og
hjælpelinjer til 9-udsnitsskalering. Desuden kan du bruge mange af de samme symboltastaturgenveje i Illustrator og Flash (f.eks. F8 for at oprette
et symbol).
Isolationstilstand for symbolredigering Dobbeltklik i Illustrator på et symbol for at åbne det i isolationstilstand, hvor det er lettere at redigere det.
I isolationstilstand er det kun det pågældende symbol, der kan redigeres. Alle de andre objekter på tegnebrættet er nedtonede og ikke
tilgængelige. Når du forlader isolationstilstand, opdateres symbolet i panelet Symboler og alle andre forekomster af symbolet i overensstemmelse
med dine ændringer. I Flash fungerer symbolredigeringstilstand og panelet Bibliotek på en lignende måde.
Symbolegenskaber og -kæder Du kan ved hjælp af panelet Symboler eller kontrolpanelet let tildele navne til symbolforekomster, bryde kæder
mellem forekomster og symboler, udskifte en symbolforekomst med et andet symbol eller oprette en kopi af symbolet. I Flash fungerer
redigeringsfunktionerne i panelet Bibliotek på en lignende måde.
Objekter med statisk tekst, dynamisk tekst og inputtekst
Når du overfører statisk tekst fra Illustrator til Flash, konverterer Flash teksten til konturer. Du kan desuden definere teksten som dynamisk tekst i
Illustrator. Med dynamisk tekst kan du redigere tekstindhold programmæssigt og let håndtere projekter, der skal lokaliseres til flere sprog.
I Illustrator kan hvert enkelt tekstobjekt betegnes som statisk tekst, dynamisk tekst eller inputtekst. Dynamiske tekstobjekters egenskaber ligner
hinanden i Illustrator og Flash. F.eks. bruger begge programmer knibning, som påvirker alle tegn i en tekstblok frem for enkelte tegn, de udfører
kantudjævning af tekst på samme måde, og begge kan sammenkædes med en ekstern XML-fil med tekst.
Flere hjælpeemner
SWF-optimeringsindstillinger (Illustrator)
Optimering af billeder
Indstillinger til optimering af webgrafik
Outputindstillinger for webgrafik
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Oprettelse af dokumenter til udskrivning
Udskrive en sammensat illustration
Indstille illustrationer til ikke at kunne udskrives
Indstillinger for dialogboksen Udskriv
Flytte en illustration på siden
Udskrive flere tegnebrætter
Automatisk rotation af tegnebrætter til udskrivning
Inddele en illustration på flere sider
Skalere et dokument til udskrivning
Ændre printeropløsningen og rasterfrekvensen
Hvis du vil udskrive på den mest hensigtsmæssige måde, bør du have kendskab til de vigtigste udskrivningsprincipper, herunder hvordan
printeropløsningen eller skærmens kalibrering og opløsning kan påvirke illustrationernes udseende, når de udskrives. I Illustrator er dialogboksen
Udskriv udformet således, at den kan hjælpe dig igennem udskrivningsprocessen. Hvert sæt indstillinger i dialogboksen er struktureret til at guide
dig gennem udskrivningsprocessen.

Til toppen

Udskrive en sammensat illustration

En sammensætning er en enkeltsidet version af en illustration, der svarer til, hvad du ser i illustrationsvinduet, med andre ord en ligetil
udskrivningsopgave. Sammensætninger er ofte nyttige ved korrektur af det overordnede sidedesign, kontrol af billedets opløsning og identifikation
af problemer, der kan opstå på en fotosætter (f.eks. PostScript-fejl).
1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Vælg en printer i menuen Printer. Hvis du vil udskrive til en fil i stedet for en printer, skal du vælge Adobe PostScript®-fil eller
Adobe PDF.
3. Vælg en af følgende tegnebrætsindstillinger:
Hvis du vil udskrive alt på én side, skal du vælge Ignorer tegnebrætter.
Hvis du vil udskrive hvert tegnebræt for sig, skal du fravælge Ignorer tegnebrætter og angive, om alle tegnebrætter (Alle)
eller et bestemt interval, f.eks. 1-3, skal udskrives.
4. Vælg Output, der vises til venstre i dialogboksen Udskriv, og kontroller, at tilstanden er indstillet til Sammensat.
5. Angiv yderligere udskrivningsindstillinger.
6. Klik på Udskriv.
Hvis dokumentet indeholder lag, kan du angive, hvilke lag der skal udskrives. Vælg Filer > Udskriv, og vælg en indstilling i
menuen Udskriv lag: Synlige lag, der kan udskrives, Synlige lag eller Alle lag. Du kan se en video om at oprette
beskæringsområder til udskrivning på www.adobe.com/go/vid0213_dk.

Til toppen

Indstille illustrationer til ikke at kunne udskrives

Med panelet Lag er det lettere at udskrive forskellige versioner af illustrationerne. Du kan f.eks. vælge kun at udskrive tekstobjekterne i et
dokument for at læse korrektur på teksten. Du kan også føje elementer, der ikke skal udskrives, til illustrationen for at registrere vigtige
oplysninger.
Hvis du vil forhindre, at illustrationer vises i dokumentvinduet, udskrives og eksporteres, skal du skjule dem på panelet Lag.
Hvis du vil forhindre, at illustrationer udskrives, men ikke at de vises på tegnebrættet eller eksporteres, skal du dobbeltklikke på
et lagnavn på panelet Lag. Fravælg indstillingen Udskriv i dialogboksen Indstillinger for lag, og klik på OK. Lagnavnet ændres
til kursiv på panelet Lag.
Hvis du vil oprette en illustration, der ikke kan udskrives eller eksporteres, selv når den er synlig på tegnebrættet, skal du
vælge Skabelon i dialogboksen Indstillinger for lag.
Bemærk! Du kan også angive flere tegnebrætter i dokumentet og derefter vælge et tegnebræt ad gangen til udskrivning i dialogboksen Udskriv.
Kun illustrationer inden for tegnebrættet udskrives. Du kan se en video om at definere beskæringstegnebrætter på
www.adobe.com/go/lrvid4016_ai_dk.
Til toppen
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Indstillinger for dialogboksen Udskriv
Hver kategori med indstillinger i dialogboksen Udskriv lige fra generelle indstillinger til oversigtsindstillinger er organiseret til at guide dig igennem
processen med at udskrive dit dokument. Hvis du vil have vist et sæt indstillinger, skal du vælge sættets navn i venstre side af dialogboksen.
Mange af disse indstillinger er forudindstillede af den startprofil, du valgte, da du startede dokumentet.
Generelt Indstil sidestørrelse og retning, angiv, hvor mange sider der skal udskrives, skaler illustrationen, angiv fliseindstillinger, og vælg, hvilke
lag der skal udskrives.
Kontrolmærker og beskæring Vælg printerkontrolmærker, og opret en beskæring.
Output Opret farveseparationer.
Grafik Indstil udskrivningsindstillinger til kurver, skrifttyper, PostScript-filer, forløb, masker og blandinger.
Farvestyring Vælg en farveprofil og gengivelsesmetoden til udskrivning.
Avanceret Kontroller samkopiering (eller evt. rasterisering) af vektorillustration under udskrivning.
Oversigt Vis og gem en oversigt over udskriftsindstillinger.
Til toppen

Flytte en illustration på siden
Forhåndsvisningen i dialogboksen Udskriv viser, hvor illustrationen udskrives på siden.
1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Træk illustrationen i eksempelbilledet i det nederste venstre hjørne af dialogboksen.
Klik på en firkant eller en pil i placeringsikonet for at angive udgangspunktet for justering af illustrationen i relation til siden.
Indtast værdier til Nulpunkt X og Nulpunkt Y for at finjustere placeringen af illustrationen.
Træk i illustrationsvinduet med værktøjet Udskriv side om side for at flytte udskriftsområdet direkte på tegnebrættet.
Når du trækker, reagerer værktøjet Udskriv side om side, som om du var ved at flytte udskriftsområdet fra dets
nederste venstre hjørne. Du kan flytte udskriftsområdet til et vilkårligt sted på tegnebrættet, men alle dele af en side,
der strækker sig ud over udskriftsområdets grænser, bliver ikke udskrevet.

Til toppen

Udskrive flere tegnebrætter

Når du opretter et dokument med flere tegnebrætter, kan du udskrive dokumentet på flere forskellige måder. Du kan ignorere tegnebrætterne og
udskrive alt på én side (det kan være nødvendigt at inddele sider, hvis tegnebrætterne går ud over sidegrænserne). Du kan også udskrive hvert
tegnebræt som en enkelt side. Når du udskriver tegnebrætter som enkelte sider, kan du vælge at udskrive alle tegnebrætter eller et interval af
tegnebrætter.
1. Vælg Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Udskriv.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil udskrive alle tegnebrætter som separate sider, skal du vælge Alle. Du kan se alle sider i eksempelområdet i
det nederste venstre hjørne af dialogboksen Udskriv.
Du kan udskrive et undersæt af tegnebrætter som separate sider ved at vælge Område og angive de tegnebrætter, der
skal udskrives.
Hvis du vil udskrive illustrationen på alle tegnebrætter samlet på én enkelt side, skal du vælge Ignorer tegnebrætter. Hvis
illustrationen går ud over sidens grænser, kan du skalere eller inddele den.
3. Angiv evt. andre udskriftsindstillinger, og klik på Udskriv.

Automatisk rotation af tegnebrætter til udskrivning

Til toppen

I Illustrator CS5 kan alle tegnebrætterne i et dokument roteres automatisk for at udskrive i de valgte mediestørrelser. Marker afkrydsningsfeltet
Roter automatisk i dialogboksen Udskriv for at angive automatisk rotation for Illustrator-dokumenter. Automatisk rotation er som standard aktiveret
for et dokument oprettet i CS5.
Tænk f.eks. på et dokument med både liggende (bredde større end højde) og stående (højde større end bredde) mediestørrelse. Hvis du vælger
mediestørrelsen som stående i dialogboksen Udskriv, roteres de liggende tegnebrætter automatisk til stående medier under udskrivningen.
Bemærk! Når Roter automatisk er markeret, kan du ikke ændre sideretningen.
Til toppen

Inddele en illustration på flere sider

Hvis du udskriver illustrationer fra et enkelt tegnebræt (eller ignorerede tegnebrætter), som ikke kan være på en enkelt side, kan du inddele
illustrationen på flere sider. Hvis dokumentet har flere tegnebrætter
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1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Vælg en inddelingsindstilling:
Bemærk! Hvis dokumentet har flere tegnebrætter, skal du først vælge Ignorer tegnebrætter eller angive 1 side i indstillingen
Område og vælge Tilpas til side.
Inddel hele sider Inddeler tegnebrættet i sider i fuld mediestørrelse til output.
Inddel udskriftsområder Inddeler tegnebrættet i sider, baseret på hvad den valgte enhed kan afbilde. Denne indstilling er
praktisk til udskrivning af illustrationer, der er større, end din enhed kan håndtere, fordi fliseinddelte stykker kan samles igen i
den oprindelige, større illustration.
3. (Valgfrit) Hvis du valgte Inddel hele sider, skal du bruge indstillingen Overlap til at angive omfanget af overlapning mellem
sider.

Til toppen

Skalere et dokument til udskrivning

Hvis du vil tilpasse et stort dokument til et stykke papir, der er mindre end illustrationens faktiske dimensioner, kan du bruge dialogboksen Udskriv
til at skalere dokumentets bredde og højde, enten symmetrisk eller asymmetrisk. Asymmetrisk skalering er nyttig, når du f.eks. udskriver film, der
skal bruges til flexotryk: Hvis du ved, i hvilken retning pladen monteres på trykpressen, kan skaleringen kompensere for de 2 % til 3 %, pladen
normalt strækkes. Skalering påvirker ikke sidestørrelsen i dokumentet, den ændrer blot skaleringen for det trykte dokument.
1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Skaler ikke for at undgå skalering.
Vælg Tilpas til side for automatisk at skalere dokumentet til siden. Skaleringsprocenten bestemmes af det
udskriftsområde, der defineres af den valgte PPD.
Vælg Brugerdefineret for at aktivere tekstboksene Bredde og Højde. Indtast procenter fra 1 til 1000 for bredde eller højde.
Fravælg knappen Bevar proportioner

for at ændre dokumentets forhold mellem bredde og højde.

Til toppen

Ændre printeropløsningen og rasterfrekvensen

Adobe Illustrator udskriver hurtigere og bedst ved brug af standardprinteropløsninger og rasterfrekvens. I nogle tilfælde vil du måske ændre
printeropløsningen og rasterfrekvensen, f.eks. vil du trække en meget lang buet kurve, der ikke bliver udskrevet på grund af en
begrænsningskontrolfejl, hvis udskrivningen er langsom, eller hvis forløb og masker viser striber, når de bliver udskrevet.
1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Under Printer skal du vælge PostScript-printer, ®-fil eller Adobe PDF.
3. Vælg Output til venstre i dialogboksen Udskriv.
4. Under Printeropløsning skal du vælge en kombination af rasterfrekvens (lpi) og printeropløsning (dpi).
Printeropløsning måles i det antal trykfarvepunkter, der produceres pr. tomme (dpi). De fleste almindelige laserprintere har en opløsning på 600
dpi, og fotosættere har en opløsning på 1200 dpi eller mere. Inkjetprintere producerer mikroskopiske blæksprøjt, ikke faktiske punkter. De fleste
inkjetprintere har dog en opløsning på ca. 300 til 720 dpi.
Ved udskrivning på en skrivebordslaserprinter, men især på fotosættere, skal du også overveje rasterfrekvens. Rasterfrekvens er det antal
halvtoneceller pr. tomme, der bruges til at udskrive gråtonebilleder eller farveseparationer. Rastertæthed kaldes også rasterfinhed eller linjeraster
og måles i linjer pr. tomme (lpi) eller linjer med celler pr. tomme i et halvtoneraster.
En høj rasterfinhed (f.eks. 150 lpi) placerer de punkter, der bruges til at oprette et billede, tæt sammen, så det trykte billede gengives med mange
detaljer, mens en lav rasterfinhed (60 lpi til 85 lpi) placerer punkterne længere fra hinanden, så der oprettes et grovere billede. Punkternes
størrelse bestemmes også af rasterfinheden. En høj rasterfinhed bruger små punkter, mens en lav bruger store punkter. Den anvendte type
trykproces er den vigtigste faktor, når rasterfinheden vælges. Spørg trykkeriet, hvor fin en rastertæthed trykpressen kan håndtere, og tilpas dine
valg herefter.
PPD-filerne til fotosættere med høj opløsning har en lang række rasterfinheder med forskellige tilhørende fotosætteropløsninger. PPD-filerne til
printere med lav opløsning har typisk kun nogle få valgmuligheder for rasterfinheder, og rasterne er grovere, nemlig mellem 53 lpi og 85 lpi. De
grovere rastere giver dog det bedste resultat på lavopløsningstrykpresser. Hvis du f.eks. bruger en finere raster på 100 lpi, forringes
billedkvaliteten faktisk, når du bruger en lavopløsningspresse til det endelige output. Dette er fordi at en forøgelse af lpi ved en given opløsning,
reducerer antallet af farver, der kan gengives.
Bemærk! Nogle fotosættere og skrivebordslaserprintere bruger andre rasterteknologier end halvtoner. Hvis du udskriver et billede på en printer, der
ikke er en halvtoneprinter, skal du kontakte forhandleren eller se i dokumentationen for at finde de anbefalede opløsninger.
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Ændring af sidestørrelse og -retning
Adobe Illustrator bruger normalt den standardsidestørrelse, som er defineret for PPD-filen for den valgte
printer. Du kan imidlertid ændre mediestørrelsen til en af de størrelser, der er angivet i PPD-filen samt angive
en stående (lodret) eller liggende (vandret) retning. Den største papirstørrelse, du kan angive, afhænger af
fotosætterens maksimale billedområde.
Bemærk: Ændring af sidestørrelse og -retning i dialogboksen Udskriv er udelukkende af hensyn til
udskrivning. Hvis du vil ændre tegnebrættets sidestørrelse eller -retning, skal du bruge dialogboksen
Indstillinger for tegnebræt eller tegnebrætsindstillingerne i kontrolpanelet. (Se Redigering af tegnebrætter).

Bemærk følgende, når du angiver sidestørrelsen og retningen:

Hvis du vælger en anden mediestørrelse (hvis du f.eks. skifter fra US Letter til US Legal),
flyttes illustrationen i visningsvinduet. Dette sker, fordi visningsvinduet viser hele
billedområdet af det valgte medie, så når mediestørrelsen ændres, skaleres
visningsvinduet automatisk for at kunne medtage billedområdet.
Bemærk: Udskriftsområdet kan variere fra PPD-fil til PPD-fil, selv for den samme
mediestørrelse (f.eks. US Letter), da forskellige printere og fotosættere definerer
størrelsen af udskriftsområdet forskelligt.
Sidens standardplacering på filmen eller papiret afhænger af den fotosætter, der bruges til
at trykke siden.
Sørg for, at mediestørrelsen er stor nok til at indeholde illustrationen samt
renskæringsmærker, registreringsmærker og andre nødvendige udskriftsoplysninger. Hvis
du vil spare på fotosætterfilmen eller papiret, skal du vælge den mindste sidestørrelse,
der har plads til illustrationen og de nødvendige udskriftsoplysninger.
Hvis fotosætteren har plads til den længste side af udskriftsområdet, kan du spare
temmelig meget film eller papir ved at bruge Roter side eller ændre den udskrevne
illustrations retning. Se brugerdokumentationen til printeren for at få yderligere
oplysninger.
1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Vælg en sidestørrelse i menuen Størrelse. De tilgængelige størrelser bestemmes af den
aktuelle printer og PPD-filen. Vælg Brugerdefineret for at angive en brugerdefineret
sidestørrelse i tekstboksene Bredde og Højde, hvis PPD-filen til printeren tillader det.
3. Klik på knappen Retning for at indstille sideretningen:

Stående opad

Udskriver i stående retning med den højre side opad.

Liggende til venstre

Stående nedad

Liggende til højre

Udskriver i liggende retning roteret til venstre.

Udskriver i stående retning vendt på hovedet.

Udskriver i liggende retning roteret til højre.

4. (Valgfrit) Vælg Roter side for at rotere den udskrevne illustration 90°. Hvis du vil bruge
denne indstilling, skal du bruge en PPD, der understøtter roteret udskrivning og
brugerdefinerede sidestørrelser.
590

Se også
Oprettelse af dokumenter til udskrivning
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Udskrivning af farveseparationer
Om farveseparationer
Forberedelse af illustrationer til farveseparationer
Vise farveseparationer
Udskrive farveseparationer
Udskrive et objekt på alle plader

Til toppen

Om farveseparationer

Printere gengiver normalt farve- og halvtonebilleder ved at opdele illustrationer i fire plader (kaldet procesfarver) - en plade for hver af farverne
cyan, magenta, gul og sort. Du kan også medtage brugerdefinerede trykfarver (kaldet staffagefarver). I så fald oprettes en separat plade for hver
staffagefarve. Når disse farver trykkes på papiret (i register med hinanden), skaber de sammen en gengivelse af den oprindelige illustration.
Processen med at opdele billedet i to eller flere farver kaldes farveseparation, og de film, som pladerne oprettes ud fra, kaldes separationer.

Sammensat billede, der er udskrevet på en farvelaserprinter, sammenlignet med firefarveseparationer, der er udskrevet på en fotosætter.
Det anbefales, at du arbejder tæt sammen med det trykkeri, der skal fremstille separationerne, og spørger eksperterne dér til råds, både før du
starter på et job og under arbejdsprocessen. Således opnår du separationer af høj kvalitet. Du kan se en video om brug af panelet Vis
separationer på www.adobe.com/go/lrvid4021_ai_dk.
Om staffagefarver
Om procesfarver

Til toppen

Forberedelse af illustrationer til farveseparationer
Inden du udskriver farveseparationer fra Illustrator, er det en god idé at udføre følgende prepress-opgaver:
Opsætte farvestyring, inklusive kalibrering af din skærm og valg af en Illustrator-farveindstilling.
Skærmkorrektur af hvordan farven vises på den tiltænkte outputenhed. Vælg Vindue > Vis separationer for at få vist, hvordan
farveseparationerne kommer til at se ud.
Hvis dokumentet er i RGB-tilstand, skal du vælge Filer > Dokumentfarvetilstand > CMYK-farve for at konvertere det til CMYKtilstand.
Hvis illustrationen indeholder farveblandinger, skal du optimere dem, så de udskrives jævnt (uden diskrete farvestriber).
Hvis illustrationen kræver diffusering, skal du oprette passende overprint og diffusering.
Hvis illustrationen indeholder områder med gennemsigtige, overlappende farver, skal du få vist, hvilke områder der påvirkes af
samkopiering, og angive de ønskede samkopieringsindstillinger.

Brug dialogboksen Dynamisk farve til globalt at konvertere og reducere farver. Hvis du f.eks. vil konvertere et procesfarvedokument til et
dokument med 2 staffagefarver, skal du bruge tildelingsfunktionen i Dynamisk farve og angive de ønskede farver, samt hvordan disse tildeles til
eksisterende farver.
Om farvestyring i Adobe-programmer

Til toppen
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Vise farveseparationer
Du kan få vist farveseparationer og overprint med panelet Vis separationer. Du kan se en video om brug af panelet Vis separationer på
www.adobe.com/go/lrvid4021_ai_dk.
Når du får vist separationer på skærmen, kan du se staffagefarveobjekterne i dokumentet og kontrollere følgende:
Dybsort Når du ser en skærmversion af separationerne, kan du finde områder, der udskrives som dybsort eller som processort (K) trykfarve
blandet med farvetrykfarver, hvilket giver øget opacitet og dybere farve.
Overprint Du kan få vist en skærmversion af, hvordan blanding, gennemsigtighed og overprint vil se ud på den farveseparerede udskrift. Du kan
også se overprinteffekten, når du udskriver på en sammensat udskrivningsenhed.
Bemærk! Panelet Vis separationer i Illustrator adskiller sig lidt fra panelerne Vis separationer i InDesign og Acrobat. Eksempelvis er panelet Vis
separationer i Illustrator kun til CMYK-dokumenttilstand.
1. Vælg Vindue > Skærmversion af separation.
2. Vælg Skærmversion af overprint.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil skjule en farveseparation på skærmen, skal du klikke på øjeikonet
igen for at få vist separationen.

til venstre for separationens navn. Klik

Hvis du vil skjule alle farveseparationer på skærmen undtagen én, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS)
nede og klikke på øjeikonet for den pågældende Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på øjeikonet
for at få vist alle separationer igen.
Klik på CMYK-ikonet

for at få vist alle procesplader samtidig.

4. Fravælg Skærmversion af overprint for at vende tilbage til normal visning.
Selvom en skærmversion af separationer kan hjælpe dig med at finde problemer uden at skulle betale for at få separationerne trykt, så kan du ikke
se diffuseringen, emulsionsindstillingerne, kontrolmærkerne samt halvtonerasterindstillingerne og opløsningen på skærmversionen. Samarbejd med
dine grafikere for at finde frem til disse indstillinger vha. integrerede eller overlejringskorrekturer. Når du vælger, om farveseparationerne skal være
synlige eller skjulte på skærmen i panelet Vis separationer, har det ingen indflydelse på den faktiske separationsproces. Det er kun den måde, de
vises på skærmen på, der påvirkes.
Bemærk! Objekter på skjulte lag medtages ikke i en skærmversion.
Til toppen

Udskrive farveseparationer
1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Vælg en printer og en PPD-fil. Hvis du vil udskrive til en fil i stedet for en printer, skal du vælge Adobe PostScript®-fil eller
Adobe PDF.
3. Vælg Output til venstre i dialogboksen Udskriv.
4. Vælg enten Separationer (værtsbaserede) eller In-RIP-separationer som Tilstand.
5. Angiv emulsion, billedbelysning og printeropløsning for separationerne.
6. Angiv indstillinger for de farveplader, som du vil separere:
Hvis du vil deaktivere udskrivning af en farveplade, skal du klikke på printerikonet
dokumenttrykfarve. Klik igen for at gendanne udskrivning af farven.

ud for farven på listen Indstillinger for

Hvis du vil konvertere alle staffagefarver til procesfarver, så de kan udskrives som en del af procesfarvepladerne i stedet
for på en separat plade, skal du vælge Konverter alle staffagefarver til procesfarver.
Hvis du vil konvertere en enkelt staffagefarve til procesfarver, skal du klikke på staffagefarveikonet ud for farven på
listen Indstillinger for dokumenttrykfarve. Der vises et firefarvet procesikon . Klik igen for at lave farven til en
staffagefarve igen.
Vælg Overprint sort for at overprinte al sort trykfarve.
Dobbeltklik på et trykfarvenavn for at ændre rasterfrekvens, rastervinkel og formen på halvtoneprikker. Du kan også klikke
på en eksisterende indstilling på listen Indstillinger for dokumenttrykfarve og foretage de ønskede ændringer. Bemærk
imidlertid, at standardvinkler og frekvenser bestemmes af den valgte PPD-fil. Indhent oplysninger fra trykkeriet om den
foretrukne frekvens og vinkel, inden du opretter dine egne halvtonefrekvenser.
Hvis din illustration indeholder mere end en staffagefarve, især interaktioner mellem to eller flere staffagefarver, skal du
tildele forskellige rastervinkler til hver staffagefarve.
7. Angiv yderligere indstillinger i dialogboksen Udskriv.
Du kan især angive placering, skalering og beskæring af illustrationen; opsætte printerens kontrolmærker og beskæring; og
vælge udjævningsindstillinger til gennemsigtige illustrationer.
8. Klik på Udskriv.
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Bemærk! Du kan se en video om brug af panelet Vis separationer på www.adobe.com/go/lrvid4021_ai_dk.

Farveseparationtilstande
Illustrator understøtter to almindelige PostScript-arbejdsforløb eller tilstande til oprettelse af farveseparationer. Hovedforskellen mellem dem er,
hvor separationer oprettes i værtscomputeren (systemet, der bruger Illustrator og printerdriveren) eller i outputenhedens RIP(raster image
processor).
I det traditionelle værtsbaserede, forseparerede arbejdsforløb opretter Illustrator PostScript-data for hver separation, der skal bruges til
dokumentet, og sender disse oplysninger til outputenheden.
I det nyere RIP-baserede arbejdsforløb udfører en ny generation af PostScript-RIP'er farveseparationer, diffusering og endog farvestyring på
RIP'en, så værtscomputeren kan udføre andre opgaver. Med denne fremgangsmåde skal Illustrator ikke bruge så lang tid på at generere filen, og
den minimerer den datamængde, der skal sendes for et givet job. Illustrator sender f.eks. PostScript-oplysningerne til en enkelt sammensat
PostScript-fil til behandling i RIP'en i stedet for at sende PostScript-oplysninger for fire eller flere sider til udskrivning af værtsbaserede
farveseparationer.

Om emulsion og billedbelysning
Emulsion er det fotofølsomme lag på et stykke film eller papir. Retvendt betyder, at tekst i billedet kan læses, når det fotofølsomme lag vender
mod dig. Spejlvendt betyder, at tekst kan læses, når det fotofølsomme lag vender væk fra dig. Normalt udskrives billeder retvendt, når de
udskrives på papir, mens billeder, der udskrives på film, som regel udskrives spejlvendt. Spørg trykkeriet, hvilken emulsionsretning der
foretrækkes.
Du kan skelne mellem emulsionssiden og siden uden emulsion (også kaldet grundsiden) ved at undersøge den endelige film under skarpt lys. Den
ene side ser mere blank ud end den anden. Den matte side er emulsionssiden, og den blanke side er grundsiden.
Billedbelysning henviser til, om illustrationen udskrives som et positivt eller negativt billede. Trykkerier skal typisk have negativ film i USA og positiv
film i Europa og Japan. Spørg trykkeriet, hvis du ikke er sikker på, hvilken billedtype du skal bruge.

Til toppen

Udskrive et objekt på alle plader
Hvis du vil udskrive et objekt på alle plader i udskrivningsprocessen, herunder plader med staffagefarver, kan du konvertere det til en
registreringsfarve. Registreringsmærker, renskæringsmærker og sideoplysninger tildeles automatisk registreringsfarver.
1. Marker objektet.
2. På panelet Farveprøver skal du klikke på registreringsfarveprøven , der som standard er placeret i den første række
farveprøver.
Brug panelet Farve, hvis du vil ændre udseendet på registreringsfarven fra sort (standard) på skærmen. Den angivne farve
bruges til at repræsentere registreringsfarvede objekter på skærmen. Disse objekter udskrives altid som gråt i
sammensætninger og som en lige stor farvetone i alle trykfarver i separationer.
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Kontrolmærker og beskæringer
Om printermærker
Tilføje printermærker
Om beskæringer
Tilføje en kant

Til toppen

Om printermærker

Når du gør illustrationen klar til trykning, skal du bruge en række mærker, så printeren eller trykpressen kan registrere elementerne i illustrationen
præcist og kontrollere den korrekte farve. Du kan tilføje følgende printerkontrolmærker til din illustration:
Beskæringsmærker Meget tynde vandrette og lodrette streger, der definerer, hvor siden skal beskæres. Beskæringsmærker er også med til at
registrere (justere) en farveseparation efter en anden.
Registreringsmærker Små "sigtekorn" uden for sideområdet til justering af de forskellige separationer i et farvedokument.
Farvebjælker Små farvefirkanter, der repræsenterer CMYK-farver og gråtoner (i intervaller på 10). Servicebureauet bruger disse mærker til at
justere farvetætheden på trykpressen.
Sideoplysninger Mærker filmen med tegnebrætnummerets navn, tidspunkt og dato for udskrift, den anvendte rasterfinhed, rastervinklen for
separationen samt farven på hver af pladerne. Disse mærker vises øverst på billederne.

Printermærker
A. Stjernemål (obligatorisk) B. Pasmærker C. Sideoplysninger D. Beskæringsmærker E. Farvelinjen F. Tonestribe

Til toppen

Tilføje printermærker
1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Vælg Kontrolmærker og beskæring til venstre i dialogboksen Udskriv.
3. Vælg den type kontrolmærker, som du vil tilføje. Du kan også vælge mellem latinske og japanske mærker.
4. (Valgfrit) Hvis du vælger Beskæringsmærker, skal du angive bredden på beskæringsmærkelinjerne og forskydningen mellem
beskæringsmærkerne og illustrationen.
Hvis du vil undgå, at der tegnes kontrolmærker på en beskæring, skal du angive en større værdi under Forskydning end
under Beskæring.
Se også
Angive beskæringsmærker til beskæring eller justering

Til toppen
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Om beskæringer
Kant er den del af illustrationen, der ligger uden for trykafgrænsningsområdet eller uden for beskæringsområdet og renskæringsmærkerne. Du kan
medtage en kant i illustrationen som en sikkerhedsforanstaltning - for at sikre, at farverne trykkes helt ud til kanten af siden, når siden er renskåret,
eller for at sikre, at et billede kan fastgøres ved en hjælpelinje i et dokument. Når du har oprettet illustrationen, der strækker sig ind over kanten,
kan du bruge Illustrator til at angive kantens omfang. Hvis du øger beskæringen, udskriver Illustrator mere af illustrationen, der findes udover
beskæringsmærkerne. Beskæringsmærkerne definerer imidlertid stadig den samme trykafgrænsningsramme.
Størrelsen på den anvendte kant afhænger af dens formål. En trykkant (dvs. et billede, der trykkes ud over kanten af arket) bør være mindst 18
punkter. Hvis kanten skal sikre, at et billede passer til en hjælpelinje, behøver den ikke at være mere end 2 eller 3 punkter. Trykkeriet kan give
gode råd om den nødvendige kantstørrelse til et bestemt job.

Til toppen

Tilføje en kant
1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Vælg Kontrolmærker og beskæring til venstre i dialogboksen Udskriv.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Indtast værdier for Top, Venstre, Bund og Højre for at angive placeringen af beskæringsmærker. Klik på kædeikonet
at gøre alle værdier ens.
Vælg Brug dokumentbeskæring for at bruge de beskæringsindstillinger, der er defineret i dialogboksen Nyt dokument.
Du kan maksimalt indstille en kant til 72 punkter. Den mindste kant er 0 punkter.
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PostScript-udskrivning
Om PPD-filer
Udskrive lange, komplekse kurver
Kontrollere, hvordan skrifttyper hentes til en printer
Ændre PostScript-niveauet for udskrivning
PostScript-printere bruger en PPD-fil (PostScript Printer Description-fil) til at tilpasse driverens funktionsmåde til netop din PostScript-printer. En
PPD-fil indeholder oplysninger om outputenheden, herunder printerindlæste skrifttyper, tilgængelige mediestørrelser og retning, optimerede
rasterfrekvenser, rastervinkler, opløsning og farveoutputfunktioner. Det er vigtigt, at du vælger den korrekte PPD, før du udskriver. Når du vælger
den PPD, der svarer til din PostScript-printer eller fotosætter, vises de tilgængelige indstillinger for output-enheden i dialogboksen Udskriv.

Til toppen

Om PPD-filer

En PPD-fil (PostScript Printer Description) tilpasser driverens funktionsmåde til netop din PostScript-printer. En PPD-fil indeholder oplysninger om
outputenheden, herunder printerindlæste skrifttyper, tilgængelige mediestørrelser og retning, optimerede rasterfrekvenser, opløsning og
farveoutputfunktioner. Det er vigtigt, at du vælger den korrekte PPD, før du udskriver. Når du vælger den PPD, der svarer til din PostScript-printer
eller fotosætter, vises de tilgængelige indstillinger for output-enheden i dialogboksen Udskriv. Du kan skifte til en anden alt efter dine behov.
Programmer bruger oplysningerne i PPD-filen til at bestemme, hvilke PostScript-oplysninger der skal sendes til printeren, når et dokument
udskrives.
Adobe anbefaler, at du anskaffer den nyeste version af PPD-filen til din outputenhed fra producenten for at få de bedste udskrivningsresultater.
Mange serviceudbydere og professionelle trykkerier har PPD'er til de fotosættere, de bruger. Læg PPD'erne på det sted, der er angivet af
operativsystemet. Læs dokumentationen til operativsystemet for at få yderligere oplysninger.

Ændre PPD-filen
Når du udskriver til en PostScript-printer, PostScript-fil eller PDF-fil, bruger Illustrator automatisk standard-PPD-filen (PostScript Printer
Description) til den pågældende enhed. Du kan skifte til en anden en alt efter dine behov.
1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Vælg en af følgende fremgangsmåder i menuen PPD:
En PPD-fil, der svarer til den aktuelle outputenhed.
Andet. Lader dig vælge en brugerdefineret PPD, f.eks. en PPD, du har fået fra trykkeriet, og som skal anvendes til den
angivne printer. PPD-filens navn svarer til printerens eller fotosætterens navn og model og kan have filtypenavnet .ppd
(afhængigt af hvordan systemet er sat op). Naviger til den ønskede PPD-fil, marker den, og klik på Åbn.
Bemærk! Visse PPD-funktioner, der normalt findes i fotosætterens PPD-filer, er ikke tilgængelige i dialogboksen Udskriv i
Illustrator. Hvis du vil indstille disse printerspecifikke funktioner, skal du klikke på Opsætning (Windows) eller Printer (Mac
OS) i dialogboksen Udskriv.

Tilføje en PPD-fil
Adobe anbefaler, at du anskaffer den nyeste version af PPD-filen til din outputenhed fra producenten for at få de bedste udskrivningsresultater.
Mange serviceudbydere og professionelle trykkerier har PPD'er til de fotosættere, de bruger. Læg PPD'erne på det sted, der er angivet af
operativsystemet. Læs dokumentationen til operativsystemet for at få yderligere oplysninger.
I Windows and Mac OS vælger du en PDD-fil på samme måde som du tilføjer en printer. Fremgangsmåderne til at vælge en PPD-fil er
forskellige for hver platform. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til dit operativsystem.

Til toppen

Udskrive lange, komplekse kurver

Hvis du udskriver Adobe Illustrator-filer, der indeholder meget lange eller komplicerede kurver, kan filen måske ikke udskrives, og du vil muligvis
modtage meddelelser om begrænsningskontrolfejl fra printeren. Hvis du vil forenkle lange, komplekse kurver, kan du opdele dem i to eller flere
separate kurver. Du kan også ændre det antal linjesegmenter, der bruges til at tilnærme kurverne, og justere printeropløsningen.

Ændre det antal linjesegmenter, der bruges til at udskrive vektorobjekter
I illustrationer defineres kurver af PostScript-fortolkeren som små lige linjesegmenter. Jo mindre linjesegmenterne er, jo mere præcis bliver kurven.
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Men når antallet af linjesegmenter stiger, øges kurvens kompleksitet også. Det afhænger af printeren, og hvor meget hukommelse den har. En
kurve kan være for kompleks til, at en PostScript-fortolker kan rasterisere den. Er kurven for kompleks, kan der opstå en PostScriptbegrænsningskontrolfejl, og kurven kan ikke udskrives.
1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Under Printer skal du vælge PostScript-printer, ®-fil eller Adobe PDF.
3. Vælg Grafik til venstre i dialogboksen Udskriv.
4. Fravælg Automatisk, og brug skyderen Udjævningsgrad til at indstille kurvernes nøjagtighed.
Jo lavere indstillingen er (mod Kvalitet), jo flere og mindre linjesegmenter oprettes der, og jo tættere tilnærmes kurven. Jo
højere indstillingen er (mod Hastighed), jo længere og jo færre linjesegmenter oprettes der, og jo mindre præcis bliver kurven,
men ydelsen forbedres.

Opdele kurver til udskrivning
Illustrator behandler opdelte kurver i illustrationen som separate objekter. Hvis du vil ændre illustrationen, når kurverne er opdelt, skal du enten
arbejde med de separate former eller samle kurverne igen, så du kan arbejde med billedet som en enkelt form.
Det er en god ide at gemme en kopi af den oprindelige illustration, inden du opdeler kurverne. Således har du stadig den oprindelige, samlede fil
at arbejde med, hvis det er nødvendigt.
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Brug sakseværktøjet til at opdele en optegnet kurve

.

Hvis du vil opdele en sammensat kurve, skal du vælge Objekt > Sammensatte kurver > Ophæv for at fjerne den sammensatte
kurve. Opdel derefter kurven i flere stykker med sakseværktøjet, og omdefiner stykkerne som sammensatte kurver.
Hvis du vil opdele en maske, skal du vælge Objekt > Udsnitsmaske > Ophæv for at fjerne masken. Opdel derefter kurven i
flere stykker med sakseværktøjet, og omdefiner stykkerne som masker.
Hvis du vil samle en kurve igen, efter du har opdelt den, skal du markere alle de opdelte kurver, der udgjorde det
oprindelige objekt, og klikke på knappen Føj til formområde på panelet Kurvefinder. Kurven samles igen med et ankerpunkt
ved hvert af de skæringspunkter, hvor den opdelte kurve blev samlet igen.

Kontrollere, hvordan skrifttyper hentes til en printer

Til toppen

Printerindlæste skrifttyper ligger i en printers hukommelse eller på en harddisk, der er sluttet til printeren. Type 1- og TrueType-skrifttyper kan ligge
enten på printeren eller på computeren, mens bitmapskrifttyper kun kan ligge på computeren. Illustrator henter skrifttyper efter behov, hvis de er
installeret på computerens harddisk.
1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Under Printer skal du vælge PostScript-printer, ®-fil eller Adobe PDF.
3. Vælg Grafik til venstre i dialogboksen Udskriv, og vælg en indlæsningsindstilling:
Ingen Medtager en henvisning til skrifttypen i PostScript-filen, der giver en RIP eller post-processor besked om, hvor
skrifttypen skal medtages. Denne indstilling er hensigtsmæssig, hvis skrifttyperne findes i printeren. TrueType-skrifttyper
navngives i henhold til deres PostScript-navn, men det er ikke alle programmer, der kan fortolke disse navne. For at sikre, at
TrueType-skrifttyper fortolkes korrekt, skal du bruge en af de andre indstillinger til hentning af skrifttyper.
Undersæt Henter kun de tegn (glyffer), der bruges i dokumentet. Glyffer hentes en gang pr. side. Denne indstilling giver
typisk hurtigere og mindre PostScript-filer, når den bruges ved enkeltsidede dokumenter eller korte dokumenter uden ret
meget tekst.
Fuldstændigt Henter ved udskriftsjobbets start alle skrifttyper, der kræves til dokumentet. Denne indstilling giver typisk
hurtigere og mindre PostScript-filer, når den bruges med et dokument med flere sider.
Bemærk! Nogle skrifttypeproducenter begrænser integreringen af skrifttypefiler. Der er begrænsninger for kopiering af
skrifttypesoftware. Du skal overholde gældende ophavsretslovgivning og betingelserne i licensaftalen. For skrifttypesoftware,
du har licens til fra Adobe, bestemmer licensaftalen, at du må tage en kopi af den eller de skrifttyper, du har brugt til en
bestemt fil til et trykkeri osv., og trykkeriet må bruge skrifttypen eller skrifttyperne til at behandle filen, hvis trykkeriet har
informeret dig om, at det har ret til at benytte den pågældende software. For anden skrifttypesoftware skal du have tilladelse
fra leverandøren.

Til toppen

Ændre PostScript-niveauet for udskrivning

Bemærk, når du udskriver til en PostScript- eller PDF-fil, vælger Illustrator vælger automatisk outputenhedens PostScript-niveau. Gør følgende for
at ændre Postscript-niveauet eller dataformat til PostScript-filer:
1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Under Printer skal du vælge Adobe PostScript®fil eller Adobe PDF.
3. Vælg Grafik til venstre i dialogboksen Udskriv.
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4. Under PostScript skal du vælge kompatibilitetsniveauet for fortolkerne i PostScript-outputenhederne.
Niveau 2 forbedrer udskriftshastigheden og outputkvaliteten af grafik, der udskrives på en PostScript Niveau 2-outputenhed
eller højere. Niveau 3 giver den bedste hastighed og outputkvalitet på en PostScript 3-enhed.
5. (Valgfrit) Hvis du valgte Adobe PostScript® fil som printer, skal du vælge indstillingen Data Format for at angive, hvordan
Illustrator sender billeddataene fra computeren til en printer:
Binær eksporterer billeddataene som binær kode, som er mere kompakt end ASCII, men måske ikke er kompatibel med alle
systemer. ASCII eksporterer billeddataene som ASCII-tekst, der er kompatibel med ældre netværks- og parallelprintere, og
som normalt er det bedste valg til grafik, der bruges på flere platforme. Det er som regel også det bedste valg til dokumenter,
der kun bruges på Mac OS.
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Udskrive med farvestyring
Lade programmet styre farver under udskrivning
Lade printeren styre farver under udskrivning
Når du udskriver med farvestyring, kan du få Illustrator eller printeren til at styre farverne.

Til toppen

Lade programmet styre farver under udskrivning
1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Vælg Farvestyring til venstre i dialogboksen Udskriv.
3. Vælg Lad Illustrator bestemme farver under Farvehåndtering.
4. Vælg profilen til din outputenhed under Printerprofil.
Jo mere nøjagtigt profilen beskriver en outputenheds virkemåde og udskrivningsbetingelser (f.eks. papirtype), jo mere nøjagtigt
kan farvestyringssystemet oversætte de numeriske værdier for de aktuelle farver i et dokument (se Om farveprofiler.)
5. (Valgfrit) Indstil indstillingen Gengivelsesmetode for at angive, hvordan programmet konverterer farver til
destinationsfarverummet.
I de fleste tilfælde er det bedst at bruge standardgengivelsesmetoden. Søg i hjælpen for at få yderligere oplysninger om
gengivelsesmetode.
6. Klik på Opsætning (Windows) eller Printer (Mac OS) nederst i dialogboksen Udskriv for at få adgang til udskriftsindstillingerne
for operativsystemet.
7. Gør følgende for at få adgang til indstillinger for farvestyring i printerdriveren:
I Windows skal du højreklikke på den printer, som du bruger, og vælge Egenskaber. Find derefter indstillingerne for
farvestyring til printerdriveren. I de fleste printerdrivere kaldes indstillingerne for farvestyring Farvestyring eller ICM.
I Mac OS skal du vælge den printer, du bruger, og vælge farvestyringsindstillingen i pop op-menuen. I de fleste
printerdrivere kaldes denne indstilling for ColorSync.
8. Deaktiver farvestyring i printerdriveren.
Hver printerdriver har forskellige indstillinger til farvestyring. Se dokumentationen til printeren, hvis du ikke er klar over,
hvordan du deaktiverer farvestyring.
9. Gå tilbage til dialogboksen Udskriv i Illustrator, og klik på Udskriv.

Til toppen

Lade printeren styre farver under udskrivning
1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Vælg en PostScript-printer i menuen Printer. Hvis du vil udskrive til en fil i stedet for en printer, skal du vælge Adobe
PostScript®-fil eller Adobe PDF.
3. Vælg Farvestyring til venstre i dialogboksen Udskriv.
4. Vælg Lad PostScript® printer bestemme farver under Farvehåndtering.
5. (Valgfrit) Angiv en af følgende indstillinger. I de fleste tilfælde er det bedst at bruge standardindstillingerne.
Gengivelsesmetode Angiver, hvordan programmet konverterer farver til destinationsfarverummet.
Bevar RGB-numre (til RGB-output) eller Bevar CMYK-numre (til CMYK-output) Bestemmer, hvordan Illustrator håndterer
farver, der ikke har tilknyttet en farveprofil (f.eks. importerede billeder uden integrerede profiler). Når denne indstilling er valgt,
sender Illustrator farvenumrene direkte til outputenheden. Når denne indstilling er fravalgt, konverterer Illustrator først
farvenumrene til outputenhedens farverum.
Bevarelse af numre anbefales, hvis du følger et sikkert CMYK-arbejdsforløb. Bevarelse af numre anbefales ikke til udskrivning
af RGB-dokumenter.
6. Klik på Opsætning (Windows) eller Printer (Mac OS) nederst i dialogboksen Udskriv for at få adgang til udskriftsindstillingerne
for operativsystemet.
7. Gør følgende for at få adgang til indstillinger for farvestyring i printerdriveren:
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I Windows skal du højreklikke på den printer, som du bruger, og vælge Egenskaber. Find derefter indstillingerne for
farvestyring til printerdriveren. I de fleste printerdrivere kaldes indstillingerne for farvestyring Farvestyring eller ICM.
I Mac OS skal du vælge den printer, du bruger, og vælge farvestyringsindstillingen i pop op-menuen. I de fleste
printerdrivere kaldes denne indstilling for ColorSync.
8. Angiv farvestyringsindstillinger for at få printerdriveren til at håndtere farvestyringen under udskrivningen.
Hver printerdriver har forskellige indstillinger til farvestyring. Se dokumentationen til printeren, hvis du ikke er klar over,
hvordan du indstiller farvestyring.
9. Gå tilbage til dialogboksen Udskriv i Illustrator, og klik på Udskriv.
Flere hjælpeemner
Om gengivelsesmetoder
Bruge en sikker CMYK-arbejdsproces
Udskrive med farvestyring
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Udskrive og gemme gennemsigtige illustrationer
Om samkopiering
Filformater, der bevarer gennemsigtighed
Angive indstillinger for samkopiering af gennemsigtighed ved udskrivning
Indstillinger for samkopiering af gennemsigtighed
Visning af et eksempel på, hvilke områder i illustrationen der samkopieres
Oversigt over panelet Vis samkopiering
Om forudindstillinger til samkopiering af gennemsigtighed
Oprettelse eller redigering af en forudindstilling for samkopiering af gennemsigtighed
Eksport og import en brugerdefineret forudindstilling for samkopiering af gennemsigtighed
Omdøbning eller sletning af en brugerdefineret forudindstilling for samkopiering af gennemsigtighed
Samkopiere gennemsigtighed for individuelle objekter
Rasterisere alle illustrationer under udskrivning
Når du gemmer en Illustrator-fil i visse formater, bevares de oprindelige oplysninger om gennemsigtighed. Hvis du f.eks. gemmer en fil i EPSformat i Illustrator CS (eller nyere), indeholder filen både oprindelige Illustrator-data og EPS-data. Hvis du åbner filen igen i Illustrator, læses de
oprindelige (ikke-samkopierede) data. Hvis du placerer filen i et andet program, læses EPS-dataene (samkopierede).

Til toppen

Om samkopiering

Hvis dokumentet eller illustrationen indeholder gennemsigtighed, skal det normalt gennem en proces, der kaldes samkopiering, for at blive udlæst.
Samkopiering deler gennemsigtighed i illustrationen i vektorbaserede områder og rasterinddelte områder. Jo mere kompleks en illustration bliver
(billeder, vektorer, tekst, staffagefarver osv. blandes), jo mere kompleks bliver samkopieringen og resultatet af den.
Samkopiering kan være nødvendig, når du udskriver, eller når du gemmer eller eksporterer til andre formater, som ikke understøtter
gennemsigtighed. Hvis du vil bevare gennemsigtighed uden samkopiering, når du opretter PDF-filer, skal du gemme din fil som Adobe PDF 1.4
(Acrobat 5.0) og nyere.
Du kan angive indstillinger for samkopiering og derefter gemme og anvende dem som forudindstillinger for samkopiering. Gennemsigtige objekter
samkopieres efter indstillingerne i den valgte forudindstilling for samkopiering.
Bemærk! Sammenkopiering af gennemsigtighed kan ikke fortrydes, efter at filen er blevet gemt.

Overlappende illustrationer opdeles, når de samkopieres.
Yderligere oplysninger om problemer ved udskrivning af gennemsigtighed finder du på siden Print Service Provider Resources (kun på engelsk)
i Adobe Solutions Network (ASN) på Adobes websted.

Til toppen

Filformater, der bevarer gennemsigtighed

Når du gemmer en Illustrator-fil i visse formater, bevares de oprindelige oplysninger om gennemsigtighed. Hvis du f.eks. gemmer en fil i EPSformat i Illustrator CS (eller nyere), indeholder filen både oprindelige Illustrator-data og EPS-data. Hvis du åbner filen igen i Illustrator, læses de
oprindelige (ikke-samkopierede) data. Hvis du placerer filen i et andet program, læses EPS-dataene (samkopierede).
Hvis det er muligt, skal du holde filen i et format, hvor de oprindelige oplysninger om gennemsigtighed bevares, så du kan redigere dem efter
behov.
Oprindelige oplysninger om gennemsigtighed bevares, når du gemmer i følgende formater:
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AI9 og nyere
AI9 EPS og nyere
PDF 1.4 og nyere (hvis indstillingen Bevar redigeringsmuligheder i Illustrator er valgt)
Illustrator udjævner illustrationen, når du gør følgende:
Udskriver en fil, som indeholder gennemsigtighed.
Gemmer en fil, som indeholder gennemsigtighed i et ældre format, f.eks. Illustrator 8 og tidligere, Illustrator 8 EPS og tidligere,
eller PDF 1.3-format. (Til Illustrator- og Illustrator EPS-formater kan du vælge at kassere gennemsigtighed i stedet for at
udjævne det).
Eksporterer en fil, som indeholder gennemsigtighed til et vektorformat, som ikke genkender gennemsigtighed (f.eks. EMF eller
WMF).
Kopierer og indsætter gennemsigtige illustrationer fra Illustrator i et andet program, idet både afkrydsningsfelterne AICB og
Bevar udseende er markeret (i området Filhåndtering og udklipsholder i dialogboksen Indstillinger).
Eksporter i SWF (Flash), eller brug kommandoen Samkopier gennemsigtighed, hvor indstillingen Bevar alfagennemsigtighed er
valgt. Med denne kommando kan du se, hvordan illustrationen ser ud, når den eksporteres i SWF.
Yderligere oplysninger om oprettelse og udskrivning af gennemsigtighed finder du i hvidbogen Transparency i mappen Adobe Technical
Info/White Papers på cd'en med Illustrator. Der er yderligere oplysninger om udskrivning og udjævning af filer med gennemsigtighed i Adobe
Illustrators brugerforum. Det er et offentligt forum, som tilbyder et væld af tip og svar på ofte stillede spørgsmål, og kan findes på
www.adobe.com/support/forums.

Angive indstillinger for samkopiering af gennemsigtighed ved udskrivning

Til toppen

1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Vælg Avanceret i venstre side af dialogboksen Udskriv.
3. Vælg en forudindstilling for samkopiering i menuen Forudindstilling, eller klik på Brugerdefineret for at angive specifikke
indstillinger for samkopiering.
4. Hvis illustrationen indeholder overprintede objekter, der fungerer sammen med gennemsigtige objekter, skal du vælge en
indstilling i menuen Overprint. Du kan bevare, simulere eller kassere overprint.
Bemærk! Hvis illustrationen ikke indeholder gennemsigtighed, samkopieres dokumentet ikke, og indstillingerne for
samkopiering er ikke relevante. Brug panelet Vis samkopiering til at bestemme, hvilke områder af illustrationen der indeholder
gennemsigtighed.

Til toppen

Indstillinger for samkopiering af gennemsigtighed

Du kan angive indstillinger for samkopiering af gennemsigtighed, når du opretter, redigerer eller viser forudindstillinger for samkopiering i
Illustrator, InDesign eller Acrobat.

Fremhævelsesindstillinger (visning)
Ingen (Vis farver) Deaktiverer visning.
Komplekse rasterområder Fremhæver de områder, der bliver rasteriseret, for at opnå en bedre skærmvisning (som indstillet med raster/vektorskyderen). Husk på, at der er større risiko for, at det fremhævede områdes grænser forårsager problemer med ujævne farvegrænser
(afhængigt af printerdriverindstillingerne og rasteriseringsopløsningen). Vælg Klip komplekse områder for at minimere problemer med syninger.
Gennemsigtige objekter Fremhæver de objekter, der er kilde til gennemsigtighed, f.eks. objekter med delvis opacitet (herunder billeder med
alfakanaler), objekter med blandingstilstande og objekter med opacitetsmasker. Derudover kan typografier og effekter indeholde gennemsigtighed,
og overprintede objekter kan behandles, som om de forårsager gennemsigtighed, hvis de er en del af gennemsigtigheden, eller hvis der er brug for
at samkopiere overprintet.
Alle påvirkede objekter Fremhæver alle objekter, der har med gennemsigtighed at gøre, herunder gennemsigtige objekter samt objekter, der
overlappes af gennemsigtige objekter. De fremhævede objekter vil blive påvirket af samkopieringsprocessen – deres streger eller mønstre vil blive
udvidet, dele af dem kan blive rasteriseret osv.
Påvirkede sammenkædede EPS-filer (kun Illustrator) Fremhæver alle sammenkædede EPS-filer, der berøres af gennemsigtigheden.
Påvirket grafik (kun InDesign) Fremhæver alt placeret indhold, der er påvirket af gennemsigtighed eller gennemsigtighedseffekter. Denne
indstilling praktisk for serviceudbydere, som har brug for at se på grafik, der kræver særlig opmærksomhed for at blive trykt korrekt.
Udvidede mønstre (Illustrator og Acrobat) Fremhæver alle de mønstre, der bliver udvidet, hvis de bliver en del af gennemsigtigheden.
Streger med kontur Fremhæver de linjer, der vil blive tegnet op, hvis de bliver en del af noget gennemsigtigt, eller fordi Konverter alle strøg til
konturer er valgt.
Tekst med kontur (Illustrator og InDesign) Fremhæver den tekst, der vil blive tegnet op, hvis den bliver en del af noget gennemsigtigt, eller fordi
Konverter alle tekst til konturer er valgt.
Bemærk! I det endelige output kan streger og tekst med kontur se lidt anderledes ud end i deres oprindelige format, især meget tynde streger og
meget lille tekst. Vis samkopiering fremhæver dog ikke dette ændrede udseende.
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Rasterudfyldt tekst og strøg (kun InDesign) Fremhæver tekst og streger, der har fået rasterfyld som følge af samkopiering.
Alle rasteriserede områder (Illustrator og InDesign) Fremhæver objekter og skæringer mellem objekter, der vil blive rasteriseret, fordi de ikke
kan repræsenteres på anden måde i PostScript, eller fordi de er mere komplekse end den tærskel, der er angivet med raster-/vektorskyderen.
Skæringen mellem to gennemsigtige forløb rasteriseres f.eks. altid, selvom raster-/vektorværdien er 100. Indstillingen Alle rastererede områder
viser også rastergrafik (f.eks. Photoshop-filer), der har med gennemsigtighed at gøre, og rastereffekter som f.eks. skyggeeffekter og udtynding.
Bemærk, at denne indstilling tager længere tid at behandle end de andre.

Forudindstillinger for samkopiering af gennemsigtighed
Navn/forudindstilling Angiver forudindstillingens navn. Alt afhængigt af dialogboksen kan du indtaste et navn i tekstboksen Navn eller acceptere
standardnavnet. Du kan indtaste navnet på en eksisterende forudindstilling for at redigere den pågældende forudindstilling. Du kan dog ikke
redigere standardforudindstillingerne.
Raster-/vektorbalance Angiver den mængde vektoroplysning, der bevares. Ved en høj indstilling bevares flere vektorobjekter, mens en lav
indstilling rasteriserer flere vektorobjekter. En indstilling midt imellem bevarer enkle områder i vektorform og rasteriserer komplekse områder. Vælg
den laveste indstilling for at rasterisere hele illustrationen.
Bemærk! Mængden af rasterisering afhænger af sidens kompleksitet og typen af de overlappende objekter.
Streggrafik og tekstopløsning Rasteriserer alle objekter, herunder billeder, vektorillustrationer, tekst og forløb, med den angivne opløsning.
Acrobat og InDesign tillader maksimalt 9600 pixel pr. tomme (ppi) for streggrafik og 1200 ppi for forløbsmaske. Illustrator tillader maksimalt 9600
ppi for både streggrafik og forløbsmaske. Opløsningen har indvirkning på præcisionen i skæringspunkterne ved samkopiering. Streggrafik og
tekstopløsning bør generelt indstilles til 600-1200 for at give rasterisering i høj kvalitet, især for serif eller tekst med lille punktstørrelse.
Farveforløb og maskeopløsning Angiver opløsningen for forløb og Illustrator-maskeobjekter, der er rasteriseret som følge af samkopiering, fra
72 til 2400 ppi. Opløsningen har indvirkning på præcisionen i skæringspunkterne ved samkopiering. Forløbs- og maskeopløsningen bør generelt
indstilles til mellem 150 og 300 ppi, da kvaliteten af forløb, skyggeeffekter og udtyndinger ikke forbedres med en højere opløsning, hvorimod
udskriftstiden og filstørrelsen forøges.
Konverter al tekst til konturer Konverterer alle tekstobjekter (punkttekst, områdetekst og kurvetekst) til konturer og annullerer alle oplysninger
om tekstglyffer på sider med gennemsigtighed. Denne funktion sikrer, at tekstens bredde forbliver ensartet under samkopiering. Bemærk, at hvis
du aktiverer denne funktion, kommer små skrifttyper til at se lidt tykkere ud, når du kigger på dem i Acrobat eller udskriver dem på
skrivebordsprintere med en lav opløsning. Det påvirker ikke tekstens kvalitet, hvis den udskrives på højopløsningsprintere eller fotosættere.
Konverter alle strøg til konturer Konverterer alle streger til simple fyldte kurver på sider med gennemsigtighed. Denne funktion sikrer, at
stregernes bredde forbliver ensartet under samkopiering. Vær opmærksom på, at aktivering af denne indstilling får tynde strøg til at fremstå en
smule tykkere, og samkopieringen foregår måske heller ikke helt så enkelt.
Klip komplekse områder Dette sikrer, at grænserne mellem vektorgrafik og rasteriseret grafik findes langs objektkurverne. Denne indstilling
mindsker risikoen for ujævne farvegrænseartifakter, der opstår som følge af, at en del af et objekt bliver rasteriseret, mens en anden del af objektet
forbliver i vektorform. Hvis du vælger denne funktion, kan det dog medføre, at der fremkommer kurver, som er så komplekse, at printeren ikke kan
håndtere dem.

Farvegrænser, hvor raster og vektorer mødes.
Bemærk! Nogle printerdrivere behandler raster- og vektorgrafik forskelligt og medfører undertiden ujævne farvegrænser. Du vil muligvis kunne
reducere problemerne med ujævne farvegrænser ved at deaktivere nogle af de printerdriverspecifikke farvestyringsindstillinger. Disse indstillinger
varierer fra printer til printer, og du se i den dokumentation, der fulgte med din printer.
(Kun Illustrator) Vælg Bevar alfagennemsigtighed (kun i dialogboksen Samkopier gennemsigtighed) Bevarer de samkopierede objekters
generelle uigennemsigtighed. Med denne indstilling går blandingstilstande og overprint tabt, men deres udseende bevares i den behandlede
illustration sammen med graden af alfagennemsigtighed (på samme måde, som når du rasteriserer illustrationer ved hjælp af en gennemsigtig
baggrund). Bevar alfagennemsigtighed kan være velegnet, hvis du eksporterer til SWF eller SVG, fordi de to formater understøtter
alfagennemsigtighed.
(Kun Illustrator) Vælg Bevar staffagefarver og overprint (kun i dialogboksen Samkopier gennemsigtighed) Bevarer generelt
staffagefarverne. Bevarer også overprint for objekter, der ikke har med gennemsigtigheden at gøre. Vælg denne indstilling, når du udskriver
separationer, hvis dokumentet indeholder staffagefarver og overprintede objekter. Fravælg denne indstilling, når du gemmer filer, der skal bruges til
sidelayoutprogrammer. Når indstillingen er valgt, samkopieres overprintede områder, der interagerer med gennemsigtighed, mens overprint i andre
områder bevares. Resultatet er uforudsigeligt, når filen udskrives fra et sidelayoutprogram.
Bevar overprint (kun Acrobat) Blander farven fra gennemsigtige illustrationer eller grafik med baggrundsfarven, så det giver indtryk af overprint.

Visning af et eksempel på, hvilke områder i illustrationen der samkopieres

Til toppen

Anvend indstillingerne i Vis sammenkopiering til at fremhæve de områder, der påvirkes af samkopieringen. Du kan benytte disse farvekodede
oplysninger til at justere indstillingerne for samkopiering.
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Bemærk! Formålet med Vis sammenkopiering er ikke at opnå en præcis visning af specialfarver, overprint og blandingstilstande. Brug i stedet
Skærmversion af overprint til disse formål.
1. Åbn panelet Vis sammenkopiering (eller dialogboksen):
Vælg Vindue > Vis sammenkopiering i Illustrator.
Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning > Vis sammenkopiering i Acrobat.
Vælg Vindue > Output > Vis sammenkopiering i InDesign.
2. Vælg de områder, som du vil fremhæve, i menuen Fremhæv. De indstillinger, der er til rådighed, afhænger af, hvad
illustrationerne indeholder.
3. Vælg de indstillinger for samkopiering, du vil benytte: Vælg en forudindstilling eller eventuelle specifikke indstillinger.
Bemærk! (Illustrator) Hvis samkopieringsindstillingerne ikke er synlige, skal du vælge Vis indstillinger i panelmenuen for at få
vist dem.
4. Hvis illustrationen indeholder overprintede objekter, der fungerer sammen med gennemsigtige objekter, skal du i Illustrator
vælge en indstilling i menuen Overprint. Du kan bevare, simulere eller kassere overprint. Vælg Bevar overprint i Acrobat for at
blande farven fra gennemsigtige illustrationer med baggrundsfarven, så det giver indtryk af overprint.
5. Du kan til enhver tid klikke på Opdater for at få vist en ajourført version baseret på dine indstillinger. Afhængigt af
kompleksiteten i illustrationen skal du muligvis vente et par sekunder, inden eksempelbilledet vises. Du kan også vælge
Opdater fremhæv. auto. i InDesign.
Klik i eksempelområdet for at forstørre visningen i Illustrator og Acrobat. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS)
nede, og klik på eksempelområdet for at zoome ud. Hold mellemrumstasten nede, og træk i eksempelområdet for at
panorere hen over eksempelområdet.

Til toppen

Oversigt over panelet Vis samkopiering

Du bruger visningsindstillingerne på panelet Vis samkopiering til at fremhæve de områder, der påvirkes af samkopiering af illustrationen. Du kan
bruge disse oplysninger til at justere indstillingerne for samkopiering, og du kan endda bruge panelet til at gemme forudindstillinger for
samkopiering. Vælg Vindue > Vis samkopiering for at få vist panelet Vis samkopiering.

Vis samkopiering, panel
A. Panelmenu B. Knappen Opdater C. Menuen Fremhæv D. Menuen Overprint E. Indstillinger for samkopiering af gennemsigtighed F.
Eksempelområde
Du kan kontrollere visningsbilledets hastighed og kvalitet ved at vælge en indstilling i panelmenuen. Vælg Hurtig visning for at beregne den
hurtigste visning. Vælg Detaljeret visning for at tilføje indstillingen Alle rasteriserede områder i pop op-menuen Fremhæv (denne indstilling er mere
ydelseskrævende at beregne).
Husk, at panelet Vis samkopiering ikke er beregnet til præcis visning af staffagefarver, overprint, blandingstilstande og billedopløsning. Brug
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tilstanden Skærmversion af overprint i Illustrator til at se staffagefarver, overprint og blandingstilstande, som de vil se ud på en udskrift.

Om forudindstillinger til samkopiering af gennemsigtighed

Til toppen

Hvis du jævnligt udskriver eller eksporterer dokumenter, der indeholder gennemsigtighed, kan du automatisere samkopieringsprocessen ved at
gemme samkopieringsindstillingerne i en forudindstilling til samkopiering af gennemsigtighed. Du kan derefter anvende disse indstillinger til
udskrivning samt til at gemme og eksportere filer til PDF 1.3 (Acrobat 4.0) og EPS- og PostScript-formater. I Illustrator kan du derudover anvende
dem, når filer gemmes i tidligere versioner af Illustrator eller ved kopiering til Udklipsholder. I Acrobat kan du også anvende dem ved optimering af
PDF-filer.
Disse indstillinger styrer også den måde, samkopieringen udføres på, når der eksporteres til formater, som ikke understøtter gennemsigtighed.
Du kan vælge en forudindstilling for samkopiering i panelet Avanceret i dialogboksen Udskriv eller i den formatspecifikke dialogboks, som åbnes
efter den første dialogboks Eksporter eller Gem som. Du kan oprette dine egne forudindstillinger for samkopiering eller vælge blandt de
standardindstillinger, der følger med softwaren. Indstillingerne for hver af disse standarder er beregnet til at matche samkopieringens kvalitet og
hastighed med de rasteriserede gennemsigtige områders opløsning afhængigt af dokumentets påtænkte anvendelse:
[Høj opløsning] Bruges til endelige trykoutput og til korrektur i høj kvalitet, som f.eks. separationsbaserede farvekorrekturer.
[Middel opløsning] Bruges til desktopkorrekturer og dokumenter til udskrivning efter behov på PostScript-farveprintere.
[Lav opløsning] Bruges til hurtige korrekturudskrifter, som udskrives på sort-hvide skrivebordsprintere og til dokumenter, der skal udgives på
internettet eller eksporteres til SVG.

Oprettelse eller redigering af en forudindstilling for samkopiering af gennemsigtighed

Til toppen

Du kan arkivere forudindstillinger for samkopiering i en separat fil, så de er lette at sikkerhedskopiere og gøre tilgængelige for servicebureauer,
kunder eller andre i din arbejdsgruppe. I InDesign har filer med forudindstillinger for samkopiering af gennemsigtighed filtypenavnet .flst.
1. Vælg Rediger > Samkopieringsformater.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på Ny for at oprette en ny forudindstilling.
Du kan basere en forudindstilling på en foruddefineret forudindstilling ved at vælge én på listen og klikke på Ny.
Vælg forudindstillingen, og klik på Rediger for at redigere en eksisterende forudindstilling.
Bemærk! Du kan ikke redigere standardforudindstillingerne for samkopiering.
3. Vælg indstillinger for sammenkopiering.
4. Klik på OK for at gå tilbage til dialogboksen Forudindstillinger for samkopiering af gennemsigtighed, og klik på OK igen.

Eksport og import en brugerdefineret forudindstilling for samkopiering af gennemsigtighed

Til toppen

Du kan eksportere og importere forudindstillinger for samkopiering af gennemsigtighed for at stille dem til rådighed for trykkeri, kunder og andre i
arbejdsgruppen.
1. Vælg Rediger > Samkopieringsformater.
2. Vælg en forudindstilling på listen.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil eksportere en forudindstilling til en separat fil, skal du klikke på Gem (InDesign) eller Eksporter (Illustrator),
angive et navn og en placering og derefter klikke på Gem.
Overvej at gemme forudindstillingen et andet sted end i programmets mappe med indstillinger. På denne måde mister du
den ikke, hvis du sletter dine indstillinger.
Klik på Indlæs (InDesign) eller Importer (Illustrator) for at importere forudindstillinger fra en fil. Find og marker filen med
den forudindstilling, du vil indlæse, og klik på Åbn.

Omdøbning eller sletning af en brugerdefineret forudindstilling for samkopiering af
gennemsigtighed
1. Vælg Rediger > Samkopieringsformater.
2. Vælg en forudindstilling på listen.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på Rediger, skriv et nyt navn, og klik derefter på OK for at omdøbe en eksisterende forudindstilling.
Hvis du vil slette en forudindstilling, skal du klikke på Slet og derefter på OK for at bekræfte sletningen.
Bemærk! Du kan ikke slette standardforudindstillingerne.
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Til toppen

Samkopiere gennemsigtighed for individuelle objekter

Til toppen

Med kommandoen Samkopier gennemsigtighed kan du se, hvordan din illustration ser ud, når den samkopieres. Hvis du f.eks. bruger denne
kommando, inden du gemmer filen i SWF (Flash)-format, eller hvis du har problemer med at udskrive ældre grafik, hvor gennemsigtigheden kan
være den skyldige.
1. Marker objektet.
2. Vælg Objekt > Samkopier gennemsigtighed.
3. Vælg de ønskede indstillinger for samkopiering, enten ved at vælge en forudindstilling eller angive specifikke indstillinger.
4. Klik på OK.
Hvis du vil gemme indstillingerne for samkopiering til brug med andre objekter og dokumenter i den aktuelle session, skal
du klikke på Gem forudindstilling. Hvis du vil oprette en permanent forudindstilling, skal du i stedet vælge Rediger >
Forudindstillinger for samkopiering af gennemsigtighed.

Til toppen

Rasterisere alle illustrationer under udskrivning

Når du udskriver til en printer med en lav opløsning eller en printer, der ikke er PostScript, f.eks. skrivebordsinkjetprinter, skal du vælge at
rasterisere alle illustrationer under udskrivning. Denne indstilling er praktisk ved udskrivning af dokumenter, der indeholder komplekse objekter
(f.eks. objekter med udjævnede skygger eller farveforløb), fordi den reducerer risikoen for fejl.
1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Vælg Avanceret i venstre side af dialogboksen Udskriv.
3. Vælg Udskriv som bitmap.
Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis printerdriveren til den pågældende printer understøtter bitmapudskrivning.
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Overprint
Om overprint
Indstilling af overprint
Overprintning af sort
Simulering eller kassering af overprint

Til toppen

Om overprint
Når du udskriver ugennemsigtigt, overlappende farver, udskærer topfarven det underliggende område. Du kan
bruge overprint til at forhindre udskæring, så den øverste overlappende trykfarve vises som gennemsigtig i
forhold til den underliggende farve. Graden af gennemsigtighed afhænger af den trykfarve, det papir og den
trykmetode, der anvendes. Kontakt trykkeriet for at finde ud af, hvordan disse variabler påvirker det færdige
resultat.
Hvis farver, der udskrives fra separate plader, overlapper eller ligger ved siden af hinanden, kan
fejlregistrering ved trykning forårsage mellemrum mellem farverne på det endelige output. Trykkerier
kompenserer for potentielle huller mellem farver i
-illustrationer ved at benytte en teknik, der kaldes diffusering, til at oprette et lille overlappende område
(diffuseringen) mellem to farver, der ligger ved siden af hinanden. Du kan bruge et separat, dedikeret
diffuseringsprogram til at oprette diffuseringer automatisk, eller du kan bruge Illustrator til at oprette
diffuseringer manuelt.
Du kan vælge at overprinte i følgende situationer:

Overprint sort trykfarve som hjælp til registrering. Da sort trykfarve er ugennemsigtig (og
normalt udskrives til sidst), ser det ikke meget anderledes ud, end når der udskrives en
farve i modsætning til en hvid baggrund. Overprint i sort forhindrer, at der opstår
mellemrum mellem sorte og farvede områder i illustrationen.
Overprint, når illustrationerne ikke har fælles trykfarver, og du vil oprette en diffusering
eller effekter, hvor trykfarverne blandes. Ved overprint af procesfarveblandinger eller
brugerdefinerede farver, der ikke har fælles trykfarver, føjes overprintfarven til
baggrundsfarven. Hvis du f.eks. trykker et fyld på 100% magenta over et fyld på 100%
cyan, bliver det overlappende fyld violet, ikke magenta.
Når du har angivet indstillinger for overprint, skal du bruge tilstanden Skærmversion af
overprint (Vis > Skærmversion af overprint) til at få vist et eksempel på, hvordan
overprintfarverne udskrives. Du skal også kontrollere overprintfarver i separerede
illustrationer ved hjælp af prøvetryk (hvor hver separation vises i register med hinanden
på et enkelt stykke papir) eller separeret print (hvor separationerne vises i register med
hinanden på separate plasticark, lagt oven på hinanden).
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Farver udskåret som standard og med overprint

Til toppen

Indstilling af overprint
1. Marker det eller de objekter, du vil overprinte.
2. På panelet Attributter skal du vælge Overprint fyld, Overprint streg eller begge dele.
Hvis du bruger indstillingen Overprint på en streg eller et fyld, der er 100 % sort, er
den sorte trykfarve måske ikke ugennemsigtig nok til at forhindre, at underliggende
trykfarver kan ses. Brug en firefarvesort (dybsort) i stedet for en 100 % sort for at løse
problemet. Spørg trykkeriet om de nøjagtige farveprocenter, der skal føjes til den
sorte.

Til toppen

Overprintning af sort
Hvis du vil overprinte alt sort i illustrationen, skal du vælge indstillingen Overprint sort i dialogboksen Udskriv,
når du opretter farveseparationer. Denne indstilling fungerer på alle objekter, hvor farven sort er tilføjet
gennem værdier i K-kanalen. Den fungerer ikke med objekter, som vises sorte på grund af indstillinger for
gennemsigtighed eller typografi.
Du kan også bruge kommandoen Overprint sort til at indstille overprint for objekter, der indeholder en bestemt
procentdel sort. Sådan bruges kommandoen Overprint sort:
1. Vælg alle de objekter, som du vil overprinte.
2. Vælg Rediger > Rediger farver > Overprint sort.
3. Indtast en procentdel af sort, som du vil overprinte. Alle objekter med angivne
procentdele overprintes.
4. Vælg Fyld, Streg eller begge dele for at angive, hvordan overprint skal anvendes.
5. Hvis du vil overprinte procesfarver, der indeholder cyan, magenta eller gul samt en
bestemt procentdel af sort, skal du vælge Sort med CMY.
6. Hvis du vil overprinte staffagefarver, hvis procesækvivalenter indeholder den angivne
procentdel sort, skal du vælge Medtag staffagesort. Hvis du overprinter en staffagefarve,
der indeholder både procesfarver og den angivne procentdel sort, er det nødvendigt
både at vælge indstillingen Medtag sort med CMY og indstillingen Medtag staffagesort.
Hvis du vil fjerne overprint fra objekter, der indeholder en bestemt procentdel af sort,
skal du vælge Fjern sort i stedet for Tilføj sort i dialogboksen Overprint sort.

Til toppen

Simulering eller kassering af overprint
I de fleste tilfælde understøtter separationsenheder overprint. Når du udskriver sammensat, eller hvis din
illustration indeholder overprintobjekter, der interagerer med gennemsigtige objekter, kan du vælge at
simulere eller kassere overprint.
1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Vælg Avanceret i venstre side af dialogboksen Udskriv.
3. Vælg Simuler eller Kasser i menuen Overprint.
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Se også
Hvid overprint | Illustrator CC
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Angive beskæringsmærker til beskæring eller justering
Oprette skæremærker omkring et objekt
Sletning af skæremærker
Bruge japanske skæremærker
Ud over at angive forskellige tegnebrætter med henblik på beskæring af illustrationen til output kan du også oprette og bruge flere sæt
skæremærker i illustrationen. Skæremærker angiver, hvor udskriften skal skæres. Skæremærker er praktiske, når du vil oprette mærker omkring
flere objekter på en side – f.eks. når du udskriver et ark med visitkort. De er også nyttige til at justere Illustrator-illustrationer, som du har
eksporteret til et andet program.
Skæremærker adskiller sig fra tegnebrættet på følgende måder:
Tegnebrætter angiver illustrationers udskriftsgrænser, hvorimod skæremærker overhovedet ikke påvirker udskriftsområdet.
Du kan kun aktivere ét tegnebræt ad gangen, men du kan oprette og vise flere skæremærker.
Tegnebrættet angives med synlige mærker, der ikke udskrives, hvorimod skæremærker udskrives med registersort (så de
ligesom printermærker udskrives på alle separationsplader).
Bemærk! Beskæringsmærker erstatter ikke renskæringsmærker, der er oprettet med indstillingerne under Kontrolmærker og satslinjer i
dialogboksen Udskriv.

Tilbage til toppen

Oprette skæremærker omkring et objekt
I Illustrator CS5 kan du oprette redigerbare renskærings-/skæremærker eller oprette skæremærker som dynamiske effekter.
Sådan bruges beskæringsmærker:
1. Marker objektet.
2. Du kan oprette redigerbare renskæringsmærker eller beskæringsmærker ved at vælge vælge Objekt > Opret
renskæringsmærker.
3. Du kan oprette skæremærker som dynamisk effekt ved at vælge Effekt > Skæremærker.

Tilbage til toppen

Sletning af skæremærker
Hvis du vil slette et redigerbart skære- eller renskæringsmærke, skal du markere mærket og trykke på Delete.

Hvis du vil slette en skæremærkeeffekt, skal du vælge Skæremærker i panelet Udseende og klikke på ikonet Slet markeret element

.

Tilbage til toppen

Bruge japanske skæremærker
Japanske skæremærker har dobbelte streger, som visuelt definerer en standardbeskæringsmargen på 8,5 punkter (3 mm).
1. Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt (Mac OS).
2. Vælg Brug japanske skæremærker, og klik derefter på OK.

Twitter™- og Facebook-indlæg er ikke dækket af vilkårene i Creative Commons.
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Udskrive forudindstillinger
Opret printerforudindstillinger
Anvend printerforudindstillinger
Redigere printerforudindstillinger
Slette printerforudindstillinger
Eksporter eller importer printerforudindstillinger
Vis en oversigt over printerindstillinger/-forudindstillinger
Hvis du ofte udskriver til forskellige printere eller jobtyper, kan du automatisere udskriftsjobbene ved at arkivere alle outputindstillinger som
udskriftsformater. Udskriftsforudindstillinger er en hurtig, pålidelig måde at udskrive job på, hvilket kræver, at mange af indstillingerne i
dialogboksen Udskriv er ensartede og nøjagtige.

Til toppen

Opret printerforudindstillinger

Hvis du ofte udskriver til forskellige printere eller jobtyper, kan du automatisere udskriftsjobbene ved at arkivere alle outputindstillinger som
udskriftsformater. Udskriftsforudindstillinger er en hurtig, pålidelig måde at udskrive job på, hvilket kræver, at mange af indstillingerne i
dialogboksen Udskriv er ensartede og nøjagtige.
Du kan arkivere og indlæse printerforudindstillinger, så de er lette at sikkerhedskopiere og gøre tilgængelige for servicebureauer, kunder eller
andre medlemmer af din arbejdsgruppe.
Du kan oprette og se udskriftsforudindstillinger igennem i dialogboksen Udskriftsforudindstillinger.
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Filer > Udskriv, juster udskriftsindstillinger, og klik på Gem forudindstilling . Skriv et navn, eller brug standardnavnet, og
klik derefter på OK. Ved hjælp af denne metode gemmes forudindstillingen i indstillingsfilen.
Vælg Rediger > Udskriftsforudindstillinger, og klik derefter på Ny. Skriv et nyt navn, eller brug standardnavnet, og juster
udskriftsindstillinger i dialogboksen Udskriftsforudindstillinger. Klik derefter på OK for at vende tilbage til dialogboksen
Udskriftsforudindstillinger. Klik derefter på OK igen.

Til toppen

Anvend printerforudindstillinger
1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Vælg en udskriftsforudindstilling i menuen Udskriftsforudindstilling. Bekræft evt. printerindstillingerne i dialogboksen Udskriv.
3. Klik på Udskriv.

Til toppen

Redigere printerforudindstillinger
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Filer > Udskriv, juster udskriftsindstillinger, og klik på Gem forudindstilling . Dialogboksen Gem forudindstilling åbnes.
Indtast et navn i tekstboksen, eller brug det aktuelle navn. (Hvis det aktuelle navn er en eksisterende forudindstilling,
overskrives dets indstillinger, når du gemmer.) Klik på OK.
Vælg Rediger > Udskriftsforudindstillinger, vælg en forudindstilling på listen, og klik derefter på Rediger. Juster
udskriftsindstillinger, og klik på OK for at vende tilbage til dialogboksen Udskriftsforudindstillinger. Klik derefter på OK igen.
Du kan redigere standardforudindstillingen som enhver anden indstilling ved at følge de anførte trin ovenfor.

Til toppen

Slette printerforudindstillinger
1. Vælg Rediger > Udskriftsforudindstillinger.
2. Marker en eller flere forudindstillinger på listen, og klik på Slet. Hold Skift nede for at vælge sammenhængende
forudindstillinger. Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik for at markere forudindstillinger, der ikke er
fortløbende.
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Til toppen

Eksporter eller importer printerforudindstillinger

Du kan gemme udskriftsformater i separate filer, så de er lette at sikkerhedskopiere og gøre tilgængelige for servicebureauer, kunder eller andre i
din arbejdsgruppe.
1. Vælg Rediger > Udskriftsforudindstillinger.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil eksportere forudindstillinger, skal du vælge en eller flere forudindstillinger på listen og derefter klikke på
Eksporter. Hold Skift nede for at vælge sammenhængende forudindstillinger. Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac
OS) nede, og klik for at markere forudindstillinger, der ikke er fortløbende. Angiv et navn og en placering, og klik på Gem.
Hvis du vil importere forudindstillinger, skal du klikke på Importer. Find og klik på filen med de forudindstillinger, du vil
indlæse, og klik derefter på OK.
Overvej at gemme forudindstillinger uden for mappen med indstillinger. Således mistes de ikke, hvis du på et tidspunkt sletter dine indstillinger.

Vis en oversigt over printerindstillinger/-forudindstillinger

Til toppen

Brug panelet Resume i dialogboksen Udskriv til at få vist outputindstillingerne før udskrivning og justere dem efter behov. Du kan f.eks. se, om
dokumentet udelader grafik til OPI-erstatning, der skal foretages af servicebureauet.
1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Klik på Resume i dialogboksen Udskriv.
3. Klik på gem Resume, hvis du vil gemme resumeet som en tekst-fil.
4. Accepter standardfilnavnet, eller indtast et andet navn til tekstfilen, og klik på Arkiver.

Juridiske meddelelser | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online
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Udskrive forløb, masker og farveblandinger
Udskrive forløb, masker og farveblandinger
Rasterisere farveforløb og masker under udskrivning
Indstilling af det rette rasterfrekvens til udskrivning af forløb, masker og blandinger
Beregne den maksimale blandingslængde til farveforløb
For nogle printere kan det være vanskeligt at udskrive filer med forløb, masker eller farveblandinger jævnt (uden farvestreger) eller i det hele taget.

Til toppen

Udskrive forløb, masker og farveblandinger

For nogle printere kan det være vanskeligt at udskrive filer med forløb, masker eller farveblandinger jævnt (uden farvestreger) eller i det hele taget.
Følg nedenstående generelle retningslinjer for at forbedre udskrivningsresultatet:
Brug en blanding, der ændres med mindst 50% mellem to eller flere procesfarvekomponenter.
Brug kortere blandinger. Den optimale længde afhænger af farverne i blandingen, men forsøg at holde blandinger under 7,5
tommer.
Brug lysere farver, eller gør mørke blandinger korte. Striber forekommer oftest mellem meget mørke farver og hvid.
Brug en passende rasterfinhed, der bevarer 256 niveauer af grå.
Hvis du opretter et farveforløb mellem to eller flere staffagefarver, skal du knytte forskellige rastervinkler til disse staffagefarver,
når du opretter farveseparationer. Kontakt trykkeriet, hvis du ikke er sikker på, hvordan vinklerne skal være.
Udskriv til en outputenhed, der understøtter PostScript® Sprogniveau 3, når det er muligt.
Hvis du udskriver til en outputenhed, der understøtter Postscript Sprogniveau 2, eller udskriver blandinger, der inkluderer
gennemsigtighed, kan du vælge at rasterisere forløb og blandinger under udskrivning. Det medfører, at Illustrator konverterer
forløb og blandinger fra vektorobjekter til JPEG-billeder.

Rasterisere farveforløb og masker under udskrivning

Til toppen

1. Vælg Filer > Udskriv.
2. Vælg Grafik til venstre i dialogboksen Udskriv, og vælg Kompatibel udskrift af forløb og forløbsmaske.
Vigtigt! Indstillingen Kompatibel udskrift af forløb og forløbsmaske kan medføre langsommere udskrivning på printere, der ikke
har problemer med forløb, så vælg kun denne indstilling, hvis du har udskrivningsproblemer.

Indstilling af det rette rasterfrekvens til udskrivning af forløb, masker og blandinger

Til toppen

Når du udskriver filen, vil du måske opdage, at printerens opløsning kombineret med den valgte rasterfrekvens giver færre end 256 gråtoner. En
højere rasterfrekvens reducerer det antal gråtoner, der er tilgængelige for printeren Hvis du f.eks. udskriver med en opløsning på 2400 dpi og en
rasterfinhed på over 150, giver det mindre end 256 gråtoner. I følgende tabel vises den maksimale linjerasterindstilling, du kan bruge til printere,
hvis du vil bevare alle 256 gråtoner:
Endelig fotosætteropløsning

Maksimal rasterfinhed

300

19

400

25

600

38

900

56

1000

63

1270

79

614

1446

90

1524

95

1693

106

2000

125

2400

150

2540

159

3000

188

3252

203

3600

225

4000

250

Til toppen

Beregne den maksimale blandingslængde til farveforløb

Illustrator beregner antallet af trin i et forløb på basis af den procentvise ændring af farverne i forløbet. Antallet af trin bestemmer igen blandingens
maksimale længde, før der forekommer striber.
1. Vælg måleværktøjet

, og klik på farveforløbets start- og slutpunkt.

2. Noter den viste afstand på panelet Oplysninger på et stykke papir. Denne afstand repræsenterer længden på farveforløbet
eller farveblandingen.
3. Beregn antallet af trin i blandingen med formlen:
Antal trin = 256 (antal gråtoner) X procentvis farveændring
Hvis du vil regne farveændringen ud i procent, skal du trække den laveste farveværdi fra den højeste farveværdi. F.eks. er en
blanding mellem 20 % sort og 100 % sort en farveændring på 80 % eller 0,8.
Hvis du blander procesfarver, skal du bruge den største ændring, der forekommer i en vilkårlig farve. F.eks. en blanding, der
ændres fra 20 % cyan, 30 % magenta, 80 % gul og 60 % sort til 20 % cyan, 90 % magenta, 70 % gul og 40 % sort. Dette
angiver en ændring på 60 %, da den største ændring forekommer i magenta, nemlig fra 30 % til 90 %.
4. Brug det antal trin, der er beregnet i trin 3, til at se, om længden på farveforløbet er større end den relevante
maksimumlængde, der angives i det følgende diagram. Hvis den er det, skal du reducere længden på farveforløbet eller
ændre farverne.

Antal trin, som Adobe Illustrator anbefaler

Maksimal blandingslængde
Punkter

Tommer

Cm

10

21,6

0,3

0,762

20

43,2

0,6

1,524

30

64,8

0,9

2,286

40

86,4

1,2

3,048

50

108,0

1,5

3,810

60

129,6

1,8

4,572

70

151,2

2,1

5,334

80

172,8

2,4

6,096

615

90

194,4

2,7

6,858

100

216,0

3,0

7,620

110

237,6

3,3

8,382

120

259,2

3,6

9,144

130

280,8

3,9

9,906

140

302,4

4,2

10,668

150

324,0

4,5

11,430

160

345,6

4,8

12,192

170

367,2

5,1

12,954

180

388,8

5,4

13,716

190

410,4

5,7

14,478

200

432,0

6,0

15,240

210

453,6

6,3

16,002

220

475,2

6,6

16,764

230

496,8

6,9

17,526

240

518,4

7,2

18,288

250

540,0

7,5

19,050

256

553,0

7,7

19,507

Flere hjælpeemner
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Udskrivning
Udskrivningens arbejdsforløb kan være komplekst. Du skal først kende den påkrævede opsætning og derefter navigere til de interessante emner.
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Diffusering
Om diffusering
Oprette en diffusering
Oprette en bredning eller smalning
Diffusere en streg
Diffusere en del af et objekt

Til toppen

Om diffusering

Hvis farver, der udskrives fra separate plader, overlapper eller ligger ved siden af hinanden, kan fejlregistrering ved trykning forårsage mellemrum
mellem farverne på det endelige output. Trykkerier kompenserer for potentielle huller mellem farver i illustrationer ved at benytte en teknik, der
kaldes diffusering, til at oprette et lille overlappende område (diffuseringen) mellem to farver, der ligger ved siden af hinanden. Du kan bruge et
separat, dedikeret diffuseringsprogram til at oprette diffuseringer automatisk, eller du kan bruge Illustrator til at oprette diffuseringer manuelt.
Der er to typer diffusering: bredning, hvor et lyst objekt overlapper en mørkere baggrund og ser ud, som om det breder sig ind i baggrunden, og
smalning, hvor en lysere baggrund overlapper et mørkere objekt, der falder ind i baggrunden og ser ud til at presse eller formindske objektet.

Spredning (objekt overlapper baggrund) sammenlignet med undertryk (baggrund overlapper objekt)
Hvis overlappende malede objekter har en fælles farve, er diffusering muligvis ikke nødvendig, hvis objekternes fælles farve opretter en automatisk
diffusering. Hvis to overlappende objekter f.eks. indeholder cyan som en del af deres CMYK-værdier, dækkes ethvert hul mellem dem af det cyan
indhold i objektet nedenunder.
Diffusering af tekst kan give særlige problemer. Undgå at anvende blandede procesfarver eller toner af procesfarver på tekst med små
punktstørrelser, da en fejlregistrering kan gøre teksten svær at læse. På samme måde kan diffusering af tekst med små punktstørrelser gøre
teksten svær at læse. Som ved tonereduktion bør du kontakte trykkeriet, før du diffuserer denne type tekst. Hvis du f.eks. udskriver sort tekst på
en farvet baggrund, vil det muligvis være tilstrækkeligt blot at overprinte teksten på baggrunden.

Til toppen

Oprette en diffusering

Kommandoen Diffuser opretter diffusering til simple objekter ved at identificere den del af illustrationen, der indeholder de lyseste farver – uanset
om det er objektet eller baggrunden – og overprinte (diffusere) den ind i den mørkere del af illustrationen. Du kan anvende kommandoen Diffuser
på panelet Kurvefinder eller som en effekt. Fordelen ved at bruge diffuseringseffekten er, at du altid kan ændre indstillingerne for diffusering.

Effekten af kommandoen Diffuser
A. Område med overprint B. Udskæringsområde C. Baggrundsfarve D. Forgrundsfarve
I nogle tilfælde kan det øverste og det nederste objekt have samme farvetæthed, så den ene farve ikke er klart mørkere end den anden. I dette
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tilfælde fastsætter kommandoen Diffuser diffuseringen ud fra små forskelle i farverne. Hvis diffuseringen i dialogboksen Diffuser ikke er
tilfredsstillende, kan du bruge indstillingen Omvend diffusering til at ændre den måde, kommandoen diffuserer de to objekter på.
1. Hvis dokumentet er i RGB-tilstand, skal du vælge Filer > Dokumentfarvetilstand > CMYK-farve for at konvertere det til CMYKtilstand.
2. Marker to eller flere objekter.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Vindue > Kurvefinder, og vælg Diffuser i panelmenuen, hvis du vil anvende kommandoen direkte på objekterne.
Vælg Effekt > Kurvefinder > Diffuser for at anvende kommandoen som en effekt. Vælg Vis, hvis du vil se en
forhåndsvisning af effekten.
4. Angiv indstillinger for diffusering, og klik på OK.

Diffuseringsindstillinger
Tykkelse Angiver en stregtykkelse på mellem 0,01 og 5000 punkter. Spørg trykkeriet, hvilken værdi du skal anvende.
Højde/bredde Angiver diffuseringen af vandrette streger som en procentdel af diffuseringen af lodrette streger. Du kan kompensere for
tryktekniske uregelmæssigheder, f.eks. papirelasticitet, ved at angive forskellige værdier for vandret og lodret diffusering. Kontakt trykkeriet for at få
hjælp til at bestemme denne værdi. Standardværdien på 100 % giver samme diffuseringsbredde på vandrette streger og lodrette streger. Indstil
Højde/bredde til en værdi, der er større end 100 %, for at øge diffuseringstykkelsen på vandrette linjer uden at ændre den lodrette diffusering.
Indstil Højde/bredde til en værdi, der er mindre end 100 %, for at reducere diffuseringstykkelsen på vandrette linjer uden at ændre den lodrette
diffusering.

Højde/Bredde indstillet til 50% (venstre) sammenlignet med 200% (højre)
Tonereduktion Reducerer værdierne af de lysere farver i diffuseringen. De mørkere farveværdier er fortsat 100% Denne indstilling er nyttig, når
du diffuserer to objekter med lyse farver, hvor diffuseringslinjen kan ses gennem den mørkeste af de to farver, hvilket giver en grim mørk kant.
Hvis du f.eks. diffuserer et lysegult objekt ind i et lyseblåt objekt, vil man kunne se en klar grøn ramme på det sted, hvor diffuseringen oprettes.
Kontakt trykkeriet for at finde frem til, hvilken farvetone der er mest hensigtsmæssig til den trykpresse, de trykfarver, det papir, osv., der anvendes
i processen.

Tonereduktion på 100% (diffuseringen indeholder 100% lysere farve) sammenlignet med tonereduktion på 50% (diffuseringen indeholder 50%
lysere farve)
Diffuseringer med procesfarve Konverterer staffagefarvediffuseringer til tilsvarende procesfarver. Denne indstilling opretter et objekt ud fra de
lyseste staffagefarver og overprinter det.
Omvend diffuseringer Diffuserer mørkere farver til lysere farver. Denne indstilling fungerer ikke med dybsort, dvs. sort, der indeholder flere CMYtrykfarver.
Præcision (kun som effekt) Påvirker, hvor præcist et objekts kurve beregnes. Jo mere præcis beregningen er, desto mere nøjagtig bliver
tegningen, og desto mere tid kræves der for at oprette kurven.
Fjern overflødige punkter (kun som effekt) Fjerner overflødige punkter.
Til toppen

Oprette en bredning eller smalning

Hvis du vil opnå en mere præcis styring af diffuseringen, og hvis du diffuserer komplekse objekter, kan du oprette en diffuseringseffekt ved at
optegne objektet og definere stregen til overprint.
1. Marker det øverste af de to objekter, der skal diffuseres ind i hinanden.
2. Vælg en af følgende fremgangsmåder i boksen Streg på værktøjspanelet eller på kontrolpanelet:
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Opret en bredning ved at indtaste de samme farveværdier for Streg, som vises i boksen Fyld. Du kan ændre stregens
farveværdier ved at markere stregen og derefter justere dens farveværdier på panelet Farve. Denne metode forstørrer
objektet ved at optegne dets grænser med den samme farve som objektets fyld.

Objekt optegnet med fyldfarve
A. Overprintet streg opretter bredningsdiffusering B. Fyld opretter udskæring C. Diffuseringsområde D.
Udskæringsområde
Opret en smalning ved at indtaste de samme farveværdier for Streg, som vises på den lyseste baggrund (igen ved hjælp
af panelet Farve). Værdierne for Streg og Fyld vil derefter være forskellige. Denne metode reducerer det mørkere objekt
ved at optegne dets grænser med den lysere baggrundsfarve.
3. Vælg Vindue > Streg.

Objekt optegnet med baggrundsfarve
A. Overprintet streg opretter smalningsdiffusering B. Fyld opretter udskæring C. Diffuseringsområde D.
Udskæringsområde
4. Indtast en stregbredde på mellem 0,01 og 1000 punkter i tekstboksen Tykkelse. Spørg trykkeriet, hvilken værdi du skal
anvende.
En stregtykkelse på 0,6 punkt opretter f.eks. en diffusering på 0,3 punkt. En stregtykkelse på 2,0 punkter opretter en
diffusering på 1,0 punkt.
5. Vælg Vindue > Attributter.
6. Vælg Overprint streg.

Til toppen

Diffusere en streg
1. Marker den streg, der skal diffuseres.
2. Giv stregen en hvid farve i boksen Streg på værktøjspanelet eller på panelet Farve.
3. Vælg den ønskede stregtykkelse på panelet Streg.
4. Kopier stregen, og vælg Rediger > Sæt ind forrest. Kopien bruges til at oprette en diffusering.
5. Optegn kopien med den ønskede farve i boksen Streg på værktøjspanelet eller på panelet Farve.
6. Vælg en stregtykkelse, som er bredere end den nederste streg, på panelet Streg.
7. Vælg Vindue > Attributter.
8. Vælg Overprint streg for den øverste streg.
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Kopi af streg brugt til bredningsdiffusering
A. Øverste overprintede streg opretter bredningsdiffusering B. Nederste streg opretter udskæring C.
Udskæringsområde D. Diffuseringsområde

Til toppen

Diffusere en del af et objekt
1. Tegn en streg langs den kant eller de kanter, du vil diffusere. Hvis objektet er komplekst, skal du bruge værktøjet til direkte
markering til at markere de kanter, der skal diffuseres. Kopier dem derefter, og vælg Rediger > Sæt ind forrest for at
indsætte kopien direkte oven på originalen.

Slagskygge med diffusering (venstre) er baseret på den streg, der er tegnet det sted, hvor objektet og slagskyggen mødes
(højre).
2. Hvis du vil oprette en bredning eller en smalning, skal du vælge en farveværdi for Streg i boksen Streg på værktøjspanelet
eller på panelet Farve.
3. Vælg Vindue > Attributter.
4. Vælg Overprint streg.
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Pakning af filer
Denne funktion er tilgængelig i Adobe Illustrator CS6, CC og nyere versioner. Hvis du vil tilmelde dig Adobe Creative Cloud, skal du se Adobe
Creative Cloud.
Du kan samle de filer, du har brugt, herunder skrifttyper (undtagen kinesiske, koreanske og japanske) og sammenkædede grafikelementer, så det
hele er nemt at aflevere. Når du pakker en fil, opretter du en mappe, der indeholder Illustrator-dokumentet, eventuelle nødvendige skrifttyper,
sammenkædede grafikelementer og en pakkerapport. Denne rapport, der gemmes som en tekstfil, indeholder oplysningerne om de pakkede filer.
1. Vælg Filer > Pak.

Dialogboksen Pak

2. Angiv indstillingerne for mappe og placering:
Placering Angiv placeringen for at oprette den pakkede mappe
Mappenavn Angiv et navn til pakken. Navnet til mappen udledes som standard af navnet på Illustrator-dokumentet.
3. Angiv følgende indstillinger:
Kopier Kæder Kopierer sammenkædede grafikelementer og filer til pakkemappens placering.
Saml Kæder i en separat mappe Opretter mappen Kæder og placerer alle sammenkædede elementer i den pågældende
mappe. Hvis dette ikke vælges, kopieres elementer til samme mappeniveau som .ai-filen.
Sammenkæd sammenkædede filer med dokumentet igen Ændrer kæder til pakkemappens placering. Hvis dette ikke
vælges, bibeholder et pakket Illustrator-dokument kæder til elementer på den oprindelige placering, og elementer samles i
pakken alligevel.
Kopier skrifttyper, der bruges i dokumenterne (undtagen kinesiske, koreanske og japanske) Kopierer alle nødvendige
skrifttypefiler, men ikke hele skrifttypefamilien.
Bemærk! Der vises en advarsel, når du pakker skrifttyper. Se i din licensaftale, om du har tilladelse til at kopiere skrifttyper.
Opret rapport Opretter en oversigtsrapport som skal følge med de pakkede filer. Den indeholder en oversigt over
specialfarveobjekter, alle brugte og manglende skrifttyper, manglende kæder og detaljer om alle sammenkædede og
integrerede billeder.
4. Klik på Pak. Den følgende mappestruktur oprettes med elementer placeret i deres respektive mapper.
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Pakkens mappestruktur

Twitter™- og Facebook-indlæg er ikke dækket af vilkårene i Creative Commons.
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Hvid overprint | Illustrator CC
En illustration, der er oprettet i Illustrator, kan indeholde hvide objekter, der er anvendt som utilsigtet overprint. Dette opdages først, når man
aktiverer overprint-visningen eller udskriver separationer. Dette forårsager forsinkelser i produktionsprocessen, og det kan være nødvendigt at
foretage en genudskrift. Selvom Illustrator advarer brugerne, hvis der anvendes et hvidt objekt med overprint, er der situationer, hvor der kan
forekomme en hvid overprint, uden at brugeren opdager det. F.eks.:
Fra denne version af Illustrator kan du bruge indstillingen Annuller hvid overprint til at fjerne attributter med hvid overprint i dialogboksene
Dokumentopsætning og Udskriv. Denne indstilling er som standard aktiveret i begge dialogbokse. Hvis indstillingen Annuller hvid overprint ikke er
valgt i dialogboksen Dokumentopsætning, kan dette tilsidesættes ved at vælge indstillingen i dialogboksen Udskriv.
Situation 1 Der er valgt et objekt med overprint, og der er derefter oprettet et nyt objekt med hvid(t) fyld/streg. I denne situation kopieres
attributter for udseende for tidligere valgte objekter til det nye objekt, hvilket resulterer i, at der anvendes en overprint på objektet med hvidt fyld.
Situation 2 Et ikke-hvidt objekt med overprint ændres på et objekt med hvidt fyld.
For at løse dette problem har vi nu fjernet overprint-attributten fra hvide objekter under handlinger, som f.eks. at udskrive eller gemme som EPS
eller PDF. Dette giver brugere mulighed for at bruge udskrift og udskrift uden behov for at kontrollere for og rette overprint med hvidt objekt i
illustrationen. Denne tilgang vil være optimal i de fleste situationer – for eksisterende illustration, ny illustration, ikke-hvide objekter med overprint
anvendt ved ændring til hvid.

Indstillingen Undertryk hvid overprint i indstillingen Udskrift tilgængelig i dialogboksen Dokumentopsætning (venstre) og dialogboksen Udksriv
(højre)
Objekter med hvid staffagefarve med overprint påvirkes ikke har denne handling. Dette påvirker kun de gemte filer eller udskriften af en Illustratorfil. Illustrationen forbliver samtidigt upåvirket af denne indstilling.

Twitter™- og Facebook-indlæg er ikke dækket af vilkårene i Creative Commons.
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Automatisering af opgaver
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Datastyret grafik via skabeloner og variabler
Oversigt over panelet Variabler
Oprette variabler
Redigere variabler
Slette variabler
Redigere dynamiske objekter
Identificere dynamiske objekter ved hjælp af XML-id'er
Datasæt
Om variabelbiblioteker
Gemme en skabelon til datastyret grafik
I Illustrator kan du ændre en vilkårlig del af en illustration til en skabelon til datastyret grafik. Du skal blot definere, hvilke objekter på tegnebrættet
der er dynamiske (kan ændres), med variabler. Du bruger variabler til at ændre tekststrenge, sammenkædede billeder, diagramdata og
synlighedsindstillingen for objekter i illustrationen. Desuden kan du oprette forskellige sæt af variable data for nemt at få vist, hvordan skabelonen
ser ud, når den er gengivet.
Datastyret grafik gør det muligt at fremstille flere versioner af illustrationer hurtigt og præcist. Lad os f.eks. antage, at du skal fremstille 500
forskellige webbannere baseret på samme skabelon. Manuel udfyldelse af skabelonen med data (billeder, tekst osv.) er tidskrævende. Du kan i
stedet bruge et script, der refererer til en database, når der skal genereres webbannere for dig.
Datastyret grafik er udformet til brug i samarbejdende miljøer. Her følger nogle eksempler på, hvordan datastyret grafik passer i forskellige
jobroller:
Hvis du er designer, får du kontrol over designets dynamiske elementer ved at oprette en skabelon. Når du afleverer
skabelonen til produktion, kan du være sikker på, at kun de variable data ændres.
Hvis du er udvikler, kan du kode variabler og datasæt direkte ind i en XML-fil. Designeren kan derefter importere variablerne
og datasættene til en Illustrator-fil for at oprette et design baseret på dine specifikationer.
Hvis du er produktionsansvarlig, kan du bruge scripts i Illustrator eller kommandoen Batch. Du kan også bruge en dynamisk
billedserver som f.eks. Adobe® Scene7 til at automatisere gengivelsesprocessen yderligere.

Til toppen

Oversigt over panelet Variabler

Du bruger panelet Variabler (Vindue > Variabler) til at arbejde med variabler og datasæt. Typen af og navnet på hver variabel i dokumentet er
angivet i panelet. Hvis variablen er bundet til et objekt, viser kolonnen Objekter navnet på det bundne objekt, som det vises i panelet Lag.

Panelet Variabler
A. Datasæt B. Panelmenu C. Variabeltype D. Variabelnavn E. Navn på bundet objekt
Panelet Variabler bruger følgende ikoner til at angive en variabels type:
Variablen Synlighed
Variablen Tekststreng

.
.
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Variablen Sammenkædet fil
Variablen Diagramdata

.

.

Variabel uden type (ikke bundet)

.

Du kan sortere rækkerne ved at klikke på elementer på overskriftslinjen: efter variabelnavn, objektnavn eller efter variabeltype.

Til toppen

Oprette variabler

Du kan oprette fire typer variabler i Illustrator: Diagramdata, Sammenkædet fil, Tekststreng og Synlighed. En variabels type angiver, hvilke
objektattributter der kan ændres (dynamisk).
Bemærk! Menuen i panelet Variabler indeholder også kommandoer til oprettelse af variabler.

Oprette en synlighedsvariabel
Marker de objekter, som du vil vise eller skjule, og klik på knappen Gør synligheden dynamisk

i panelet Variabler.

Oprette en tekststrengvariabel
Marker en objekttype, og klik på knappen Gør objektet dynamisk

i panelet Variabler.

Oprette en variabel til en sammenkædet fil
Marker en sammenkædet fil, og klik på knappen Gør objektet dynamisk i panelet Variabler.

Oprette en variabel til diagramdata
Marker et diagramobjekt, og klik på knappen Gør objektet dynamisk i panelet Variabler.

Oprette en variabel uden at binde den til et objekt
Klik på knappen Ny variabel i panelet Variabler. Hvis du efterfølgende vil binde et objekt til variablen, skal du markere objektet og variablen
og klikke på knappen Gør synligheden dynamisk eller knappen Gør objektet dynamisk.

Til toppen

Redigere variabler
Du kan redigere en variabels navn eller type, ophæve en variabels binding og låse en variabel med panelet Variabler.

Når en variabels binding ophæves, brydes kæden mellem variablen og dens objekt. Når du har låst variabler, kan du ikke oprette variabler, slette
variabler og redigere variabelindstillinger. Men du kan binde objekter og ophæve bindinger af objekter til låste variabler.

Ændre en variabels navn og type
Dobbeltklik på variablen i panelet Variabler. Du kan også markere variablen i panelet Variabler og vælge Indstillinger for variabler (Windows)
eller Valg til variabler (Mac OS) i menuen i panelet Variabler.

Ophæve en variabels binding
Klik på knappen Adskil variabel

i panelet Variabler, eller vælg Adskil variabel i menuen i panelet Variabler.

Låse alle variabler i et dokument eller låse dem op
Klik på knappen Lås variabler

eller Lås variabler op

i panelet Variabler.

Til toppen

Slette variabler

Hvis du sletter en variabel, fjernes den fra panelet Variabler. Hvis du sletter en variabel, som er bundet til et objekt, bliver objektet statisk
(medmindre objektet også er bundet til en anden variabeltype).
1. Marker den variabel, du vil slette.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på ikonet Slet variabel

i panelet Variabler, eller vælg Slet variabel i menuen i panelet Variabler.

Hvis du vil slette variablen uden at bekræfte det, skal du trække den til ikonet Slet variabel.

Til toppen

Redigere dynamiske objekter
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Du kan ændre de data, der er knyttet til en variabel, ved at redigere det objekt, som den er bundet til. Hvis du f.eks. arbejder med en
synlighedsvariabel, kan du ændre objektets synlighedstilstand i panelet Lag. Når du redigerer dynamiske objekter, kan du oprette flere datasæt,
der kan bruges i skabelonen.
1. Marker et dynamisk objekt på tegnebrættet, eller benyt en af følgende fremgangsmåder for at markere et dynamisk objekt
automatisk:
Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på en variabel i panelet Variabler.
Marker en variabel i panelet Variabler, og vælg Marker bundet objekt i menuen i panelet Variabler.
Hvis du vil markere alle dynamiske objekter, skal du vælge Marker alle bundne objekter i menuen i panelet Variabler.
2. Rediger de data, der er knyttet til objektet, på følgende måde:
Hvis det drejer sig om tekst, skal du redigere tekststrengen på tegnebrættet.
Hvis det drejer sig om sammenkædede filer, skal du erstatte billedet ved hjælp af panelet Kæder eller kommandoen
Filer > Placer.
Hvis det drejer sig om diagrammer, skal du redigere dataene i dialogboksen Diagramdata.
I forbindelse med alle objekter med dynamisk synlighed skal du ændre objektets synlighedstilstand i panelet Lag.

Til toppen

Identificere dynamiske objekter ved hjælp af XML-id'er

Panelet Variabler viser navnene på dynamiske objekter, som de vises i panelet Lag. Hvis du gemmer skabelonen i SVG-format til brug sammen
med andre Adobe-produkter, skal disse objektnavne overholde XML-navngivningskonventioner. XML-navne skal f.eks. starte med et bogstav, en
understregning eller et kolon og må ikke indeholde mellemrum.
Illustrator tildeler automatisk et gyldigt XML-id til hvert dynamisk objekt, du opretter. Hvis du vil vise, redigere og eksportere objektnavne vha.
XML-id'er, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Enheder (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Enheder og skærmydelse (Mac OS) og
vælge XML-id.

Til toppen

Datasæt

Et datasæt er en samling af variabler med tilhørende data. Når du opretter et datasæt, hentes et snapshot af de dynamiske data, som er vist på
tegnebrættet. Du kan skifte mellem datasættene for at overføre forskellige data til skabelonen.
Navnet på det aktuelle datasæt vises øverst i panelet Variabler. Hvis du ændrer værdien af en variabel, så tegnebrættet ikke længere afspejler
dataene i sættet, vises navnet på datasættet i kursiv. Du kan derefter oprette et nyt datasæt, eller du kan opdatere datasættet, så de gemte data
overskrives med de nye data.

Oprettelse af et nyt datasæt
Klik på knappen Hent datasæt

i panelet Variabler. Du kan også vælge Hent datasæt i menuen i panelet Variabler.

Skifte mellem datasæt
Marker et datasæt på listen Datasæt i panelet Variabler. Du kan også klikke på knappen Forrige datasæt

eller knappen Næste datasæt

.

Anvende dataene på tegnebrættet på det aktuelle datasæt
Vælg Opdater datasæt i menuen i panelet Variabler.

Omdøbe et datasæt
Rediger teksten direkte i tekstboksen Datasæt. Du kan også dobbeltklikke på ordet Datasæt: (til venstre for tekstboksen Datasæt), skrive et nyt
navn og klikke på OK.

Slette et datasæt
Vælg Slet datasæt i menuen i panelet Variabler.

Til toppen

Om variabelbiblioteker

I et miljø med en høj grad af samarbejde er koordinering mellem de forskellige parter afgørende for et projekts succes. I et firma, der opretter
websteder, er webdesigneren f.eks. ansvarlig for webstedets design, mens webudvikleren er ansvarlig for underliggende kode og scripting. Hvis
designeren ændrer websidens layout, skal disse ændringer kommunikeres til udvikleren. Ligeledes hvis udvikleren har brug for at føje funktionalitet
til websiden, skal designet måske opdateres.
Variabelbiblioteker giver designere og udviklere mulighed for at koordinere deres arbejde via en XML-fil. En designer kan f.eks. oprette en
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skabelon til visitkort i Illustrator og eksportere variabeldata som en XML-fil. Udvikleren kan derefter bruge XML-filen til at kæde variabler og
datasæt sammen med en database og skrive et script til at gengive den endelige illustration. Dette arbejdsforløb kan også have det omvendte
forløb, hvor udvikleren koder variabel- og datasætnavnene i en XML-fil, og designeren importerer variabelbibliotekerne til et Illustrator-dokument.
Hvis du vil importere variabler til Illustrator fra en XML-fil, skal du vælge Indlæs variabelbibliotek i menuen i panelet Variabler.
Hvis du vil eksportere variabler fra Illustrator til en XML-fil, skal du vælge Gem variabelbibliotek i menuen i panelet Variabler.

Til toppen

Gemme en skabelon til datastyret grafik

Når du definerer variabler i et Illustrator-dokument, opretter du en skabelon til datastyret grafik. Du kan gemme skabelonen i SVG-format, så den
kan bruges i andre Adobe-produkter som eksempelvis Adobe® Graphics Server. En udvikler, der arbejder med Adobe Graphics Server, kan f.eks.
binde variablerne i SVG-filen direkte til en database eller en anden datakilde.
1. Vælg Filer > Gem som, angiv et filnavn, vælg SVG som filformat, og klik på Gem.
2. Klik på Flere indstillinger, og vælg Medtag Adobe Graphics Server-data. Denne indstilling indeholder alle oplysninger, der er
nødvendige til variabelerstatning i SVG-filen.
3. Klik på OK.
Flere hjælpeemner
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Automatisering med handlinger
Om handlinger
Oversigt over panelet Handlinger
Afspille en handling på en fil
Indspille en handling
Indsætte opgaver, der ikke kan optages, i handlinger
Indsætte et stop
Ændre indstillinger under afspilning af en handling
Udelade kommandoer fra en handling
Angive afspilningshastighed
Redigere og genindspille handlinger
Administrere handlingssæt
Afspille en handling på en række filer

Til toppen

Om handlinger

En handling er en række opgaver, som du afspiller på en enkelt fil eller et batch af filer, f.eks. menukommandoer, panelindstillinger og
værktøjshandlinger. Du kan f.eks. oprette en handling, der ændrer et billedes størrelse, anvender en effekt på billedet og derefter gemmer filen i
det ønskede format.
Handlinger kan indeholde trin, så du kan udføre opgaver, der ikke kan indspilles (f.eks. brug af et maleværktøj). Handlinger kan også indeholde
modale kontrolelementer. Med dem kan du angive værdier i en dialogboks, mens en handling afspilles.
I Photoshop danner handlinger basis for slipværktøjer, som er små programmer, der automatisk behandler alle filer, som trækkes hen på deres
ikon.
Photoshop og Illustrator leveres med foruddefinerede handlinger, der er installeret som en hjælp til at udføre almindelige opgaver. Du kan bruge
handlingerne, som de er, tilpasse dem efter behov eller oprette nye handlinger. Handlinger gemmes i sæt, så de er lettere at organisere.
Du kan indspille, redigere, tilpasse og batchbehandle handlinger, og du kan administrere grupper af handlinger ved at arbejde med handlingssæt.

Til toppen

Oversigt over panelet Handlinger

Du kan bruge panelet Handlinger (Vindue > Handlinger) til at indspille, afspille, redigere og slette enkelte handlinger. Med dette panel kan du også
gemme og indlæse handlingsfiler.

Panelet Handlinger i Photoshop
A. Handlingssæt B. Handling C. Indspillede kommandoer D. Medtaget kommando E. Modalt kontrolelement (til/fra)

Udvide og skjule sæt, handlinger og kommandoer
Klik på trekanten til venstre for sættet, handlingen eller kommandoen på panelet Handlinger. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede,
og klik på trekanten for at udvide eller skjule alle handlinger i et sæt eller alle kommandoer i en handling.

Vise handlinger kun efter navn
Vælg Knaptilstand i menuen i panelet Handlinger. Vælg Knaptilstand igen for at vende tilbage til listevisning.
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Bemærk! Du kan ikke få vist individuelle kommandoer og sæt i knaptilstand.

Vælge handlinger i panelet Handlinger
Klik på et handlingsnavn. Hold Skift nede, og klik på handlingsnavne for at vælge flere sammenhængende handlinger, og hold Ctrl (Windows)
eller Kommando (Mac OS) nede, og klik på handlingsnavne for at vælge flere usammenhængende handlinger.
Til toppen

Afspille en handling på en fil

Når du afspiller en handling, udføres handlingens indspillede kommandoer i det aktive dokument. (Nogle handlinger kræver, at du laver en
markering, før de afspilles. Andre handlinger kan udføres på en hel fil). Du kan udelukke bestemte kommandoer fra en handling eller kun afspille
en enkelt kommando. Hvis handlingen indeholder et modalt kontrolelement, kan du angive værdier eller bruge værktøjer i en dialogboks, når
handlingen stopper.
Bemærk! Hvis du i knaptilstand klikker på en knap, udføres hele handlingen, dog ikke tidligere udelukkede kommandoer.
1. Marker om nødvendigt de objekter, handlingen skal afspilles på, eller åbn en fil.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
(Illustrator) Hvis du vil afspille et sæt handlinger, skal du markere sættets navn og klikke på knappen Afspil
Handlinger eller vælge Afspil i panelmenuen.

i panelet

Hvis du vil afspille en hel, enkelt handling, skal du markere handlingsnavnet og klikke på knappen Afspil i panelet
Handlinger eller vælge Afspil i panelmenuen.
Hvis du har tildelt handlingen en tastekombination, skal du indtaste kombinationen for at afspille handlingen automatisk.
Hvis du kun vil afspille en del af en handling, skal du vælge kommandoen, du vil afspille fra, og klikke på knappen Afspil i
panelet Handlinger eller vælge Afspil i panelmenuen.
Hvis du vil afspille en enkelt kommando, skal du markere kommandoen og derefter holde Ctrl (Windows) eller Kommando
(Mac OS) nede og klikke på knappen Afspil i panelet Handlinger. Du kan også trykke på Ctrl (Windows) eller Kommando
(Mac OS) og dobbeltklikke på kommandoen.
For at fortryde en handling i Photoshop skal du oprette et snapshot i panelet Oversigt, inden du afspiller en handling, og derefter markere
snapshottet for at fortryde handlingen.

Til toppen

Indspille en handling

Når du opretter en ny handling, føjes de kommandoer og værktøjer, du bruger, til handlingen, indtil du stopper indspilningen.
For at beskytte mod mulige fejltagelser skal du arbejde i en kopi: I begyndelsen af handlingen, inden du anvender andre kommandoer, skal du
indspille kommandoen Filer > Gem en kopi (Illustrator) eller kommandoen Filer > Gem som og vælge Som en kopi (Photoshop). Du kan også
klikke på knappen Nyt snapshot i panelet Oversigt i Photoshop for at oprette et snapshot af billedet inden indspilning af handlingen.
1. Åbn en fil.
2. Klik på knappen Opret ny handling

i panelet Handlinger, eller vælg Ny handling i menuen i panelet Handlinger.

3. Angiv et handlingsnavn, vælg et handlingssæt, og angiv yderligere indstillinger:
Funktionstast Tildeler en tastaturgenvej til handlingen. Du kan vælge en vilkårlig kombination af en funktionstast, Ctrl
(Windows) eller Kommando (Mac OS) og Skift (f.eks. Ctrl+Skift+F3), med følgende undtagelser: I Windows kan du ikke bruge
F1-tasten, og du kan ikke bruge tasten F4 eller F6 sammen med Ctrl-tasten.
Bemærk! Hvis du tildeler en handling den samme genvej, som bruges til en kommando, gælder genvejen for handlingen og
ikke for kommandoen.
Farve Tildeler en farve til visning i knaptilstand.
4. Klik på Start indspilning. Knappen Start indspilning i panelet Handlinger bliver rød .
Vigtigt! Når du indspiller kommandoen Gem som (Windows) eller Arkiver som (Mac OS), må du ikke ændre filnavnet. Hvis du
indtaster et nyt filnavn, indspilles det nye navn og bruges, hver gang du kører handlingen. Inden du gemmer, kan du angive
en anden placering uden at angive et filnavn ved at navigere til en anden mappe.
5. Udfør de handlinger og kommandoer, du vil indspille.
Nogle opgaver i handlinger kan ikke indspilles direkte, men du kan indsætte de fleste opgaver, der ikke kan indspilles, ved
hjælp af kommandoer i menuen i panelet Handlinger.
6. Hvis du vil stoppe indspilningen, skal du enten klikke på knappen Stop afspilning/indspilning eller vælge Stop indspilning i
menuen i panelet Handlinger. (I Photoshop kan du også trykke på Esc).
Hvis du vil fortsætte indspilningen i samme handling, skal du vælge Start indspilning i menuen i panelet Handlinger.

Indsætte opgaver, der ikke kan optages, i handlinger

Til toppen

Ikke alle opgaver i handlinger kan optages direkte. Du kan f.eks. ikke optage kommandoer i menuerne Effekter og Vis, kommandoer, der viser eller
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skjuler paneler, og bruge markerings-, pen-, malerpensel-, blyant-, forløbs-, maske-, pipette-, dynamisk malerspand- og sakseværktøjet.
Hold øje med oplysningerne i panelet Handlinger om, hvilke opgaver der ikke kan optages. Hvis navnet på kommandoen eller værktøjet ikke vises,
efter at du har udført opgaven, kan du måske stadig tilføje opgaven vha. kommandoer i menuen i panelet Handlinger.
Hvis du vil indsætte en opgave, der ikke kan optages, efter du har oprettet en handling, skal du vælge et element i handlingen, som opgaven
skal indsættes efter. Vælg derefter den relevante kommando i menuen i panelet Handlinger.

Indsætte en menukommando, der ikke kan optages
1. Vælg Indsæt menupunkt i menuen i panelet Handlinger.
2. Vælg kommandoen i dens menu, eller begynd at skrive kommandonavnet i tekstboksen, og klik derefter på Find. Klik derefter
på OK.

Indsætte en kurve
Marker en kurve, og vælg Indsæt markeret kurve i menuen i panelet Handlinger.

Indsætte markering af et objekt
1. Skriv et navn til objektet i boksen Bemærkning i panelet Attributter, inden du begynder at optage. (Vælg Vis bemærkning i
menuen i panelet Attributter for at få vist boksen Bemærkning).
2. Når du optager handlingen, skal du bruge Vælg objekt i menuen i panelet Handlinger.
3. Angiv navnet på objektet, og klik på OK.

Optage optimeringsindstillinger for flere udsnit i dialogboksen Gem til web
Angiv indstillingerne for udsnitsoptimering, inden du begynder at optage handlingen. Tryk derefter på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS),
og klik på Husk i dialogboksen Gem til web.
Når du optager handlingen, huskes indstillingerne af Illustrator.

Til toppen

Indsætte et stop

En handling kan indeholde stop, så du kan udføre en opgave, der ikke kan indspilles (f.eks. brug af et maleværktøj). Når du har udført opgaven,
skal du klikke på knappen Afspil i panelet Handlinger for at afslutte handlingen.
Du kan også få vist en kort meddelelse, når handlingen når til et stop, som en påmindelse om, hvad der skal gøres, inden handlingen fortsættes.
Du kan medtage knappen Fortsæt i meddelelsesboksen, hvis ingen anden opgave skal laves.
1. Vælg, hvor stoppet skal indsættes, på en af følgende måder:
Vælg navnet på en handling, hvis du vil indsætte et stop i slutningen af handlingen.
Vælg en kommando, hvis du vil indsætte et stop efter kommandoen.
2. Vælg Indsæt stop i menuen i panelet Handlinger.
3. Skriv den meddelelse, der skal vises.
4. Hvis du vil have mulighed for at fortsætte handlingen uden at stoppe, skal du vælge Tillad fortsættelse.
5. Klik på OK.
Du kan indsætte et stop, når du indspiller en handling, eller når den er blevet indspillet.

Ændre indstillinger under afspilning af en handling

Til toppen

Handlinger afsluttes som standard med de værdier, der var angivet, da de oprindeligt blev indspillet. Hvis du vil ændre indstillingerne for en
kommando i en handling, kan du indsætte et modalt kontrolelement. Et modalt kontrolelement standser en handling midlertidigt, så du kan angive
værdier i en dialogboks eller bruge et modalværktøj. (For at anvende et modalværktøj skal du trykke på Enter eller Retur. Når du har gjort det,
genoptager handlingen sine opgaver)
til venstre for en kommando, en handling eller et sæt i panelet Handlinger. Et rødt
Et modalt kontrolelement angives af et dialogboksikon
dialogboksikon
angiver en handling eller et sæt, hvor nogle, men ikke alle, kommandoer er modale. Du kan ikke indstille et modalt
kontrolelement i knaptilstand.
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
For at aktivere et modalt kontrolelement for en kommando i en handling skal du klikke på boksen til venstre for
kommandonavnet. Klik igen for at deaktivere det modale kontrolelement.
Hvis du vil aktivere eller deaktivere modale kontrolelementer for alle kommandoer i en handling, skal du klikke på boksen til
venstre for handlingsnavnet.
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Hvis du vil aktivere eller deaktivere modale kontrolelementer for alle handlinger i et sæt, skal du klikke på boksen til venstre for
sættets navn.

Til toppen

Udelade kommandoer fra en handling
Du kan udelade kommandoer, du ikke vil afspille som del af en indspillet handling. Du kan ikke udelade kommandoer i knaptilstand.
1. Udvid om nødvendigt listen over kommandoer i handlingen ved at klikke på trekanten til venstre for handlingsnavnet i panelet
Handlinger.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil udelade en enkelt kommando, skal du klikke for at fjerne markeringen til venstre for kommandonavnet. Klik
igen for at medtage kommandoen.
Hvis du vil udelade eller medtage alle kommandoer eller handlinger i en handling eller et sæt, skal du klikke på
afkrydsningsfeltet til venstre for navnet på handlingen eller sættet.
Hvis du vil udelade eller medtage alle kommandoer undtagen den markerede kommando, skal du holde Alt (Windows)
eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på kommandoens afkrydsningsfelt.
For at angive, at nogle af kommandoerne i handlingen er udeladt, bliver afkrydsningen for den overordnede handling rød i
Photoshop, mens den nedtones i Illustrator.

Til toppen

Angive afspilningshastighed
Du kan justere en handlings afspilningshastighed eller standse afspilningen midlertidigt for at korrigere en handling.
1. Vælg Afspilningsindstillinger i menuen i panelet Handlinger.
2. Angiv en hastighed, og klik på OK:
Accelereret Afspiller handlingen med normal hastighed (standard).
Bemærk! Hvis du afspiller en handling ved accelereret hastighed, opdaterer skærmen muligvis ikke, når handlingen udføres.
Dvs. filer kan åbnes, ændres, gemmes og lukkes uden overhovedet at blive vist på skærmen, hvilket gør, at handlingen
udføres meget hurtigere. Hvis du vil se filerne på skærmen, mens handlingen udføres, skal du i stedet angive hastigheden
Trinvis.
Trinvis Udfører hver kommando og opdaterer billedet, før der fortsættes til næste kommando i handlingen.
Standse i __ sekunder Angiver, hvor lang tid programmet skal standse mellem afviklingen af hver enkelt kommando i
handlingen.

Til toppen

Redigere og genindspille handlinger

Det er let at redigere og tilpasse handlinger. Du kan tilpasse indstillingerne for en bestemt kommando i en handling, føje kommandoer til en
eksisterende handling eller gå gennem en hel handling og ændre nogle eller alle indstillinger.

Føje kommandoer til en handling
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg navnet på handlingen for at indsætte en ny kommando i slutningen af handlingen.
Vælg en kommando i handlingen for at indsætte en kommando efter den.
2. Klik på knappen Start indspilning, eller vælg Start indspilning i menuen i panelet Handlinger.
3. Indspil yderligere kommandoer.
4. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Stop afspilning/indspilning i panelet Handlinger eller vælge Stop indspilning i
panelmenuen.

Omarrangere kommandoer i en handling
Træk en kommando til dens nye placering i samme eller en anden handling i panelet Handlinger. Slip museknappen, når den fremhævede linje
vises på den ønskede placering.

Indspille en handling igen
1. Vælg en handling, og vælg Indspil igen i menuen i panelet Handlinger.
2. Hvis der vises et modalværktøj, skal du bruge dette til at få et andet resultat og trykke på Enter eller Retur eller blot trykke på
Enter eller Retur for at bevare de samme indstillinger.
3. Hvis der vises en dialogboks, skal du ændre indstillingerne og klikke på OK for at indspille dem eller klikke på Annuller for at
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bevare de samme værdier.

Optage en enkelt opgave igen
1. Marker et objekt af den samme type, som du vil optage handlingen for igen. Hvis en opgave f.eks. kun er tilgængelig for
vektorobjekter, skal der være markeret et vektorobjekt, når du optager igen.
2. Dobbeltklik på kommandoen i panelet Handlinger.
3. Angiv de nye værdier, og klik på OK.

Til toppen

Administrere handlingssæt
Du kan oprette og organisere sæt med opgaverelaterede handlinger, der kan gemmes på en disk og overføres til andre computere.

Bemærk! Alle handlinger, du opretter, vises automatisk i panelet Handlinger, men hvis du vil gemme en handling og ikke risikere at miste den,
såfremt du sletter indstillingsfilen (Illustrator) eller handlingspanelfilen (Photoshop), skal du gemme den som en del af et handlingssæt.

Gemme et sæt handlinger
1. Vælg et sæt.
Hvis du vil gemme en enkelt handling, skal du først oprette et handlingssæt og flytte handlingen til det nye sæt.
2. Vælg Gem handlinger i menuen i panelet Handlinger.
3. Skriv et navn til sættet, vælg en placering, og klik på Gem.
Du kan gemme filen et vilkårligt sted. Du kan kun gemme hele indholdet af et sæt i panelet Handlinger og ikke handlinger
enkeltvist.
Bemærk! (Kun Photoshop) Hvis du placerer den gemte handlingssætfil i mappen Forudindstillinger/Handlinger, vises sættet
nederst i menuen i panelet Handlinger, når du har genstartet programmet.
(Kun Photoshop) Tryk på Ctrl+Alt (Windows) eller Kommando+Alternativ (Mac OS), når du vælger kommandoen Gem
handlinger, for at gemme handlingerne i en tekstfil. Du kan bruge denne fil til at gennemse eller udskrive indholdet i en
handling. Du kan ikke genindlæse tekstfilen i Photoshop.

Indlæse et sæt handlinger
Panelet Handlinger viser som standard foruddefinerede handlinger (leveret med programmet) og andre handlinger, du opretter. Du kan også
indlæse yderligere handlinger i panelet Handlinger.
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Vælg Indlæs handlinger i menuen i panelet Handlinger. Find og marker handlingssætfilen, og klik derefter på Indlæs
(Photoshop) eller Åbn (Illustrator).
(Kun Photoshop) Vælg et handlingssæt nederst i menuen i panelet Handlinger.
Photoshop-handlingssætfiler har filtypenavnet .atn, mens Illustrator-handlingssætfiler har .aia.

Gendanne handlinger til standardsættet
1. Vælg Nulstil handlinger i menuen i panelet Handlinger.
2. Klik på OK for at erstatte de aktuelle handlinger i panelet Handlinger med standardsættet, eller klik på Tilføj for at føje
standardhandlingssættet til de aktuelle handlinger i panelet Handlinger.

Organisere handlingssæt
Du kan organisere dine handlinger ved at oprette handlingssæt og gemme dem på disken. Du kan organisere handlingssæt til forskellige
arbejdstyper, f.eks. publicering på tryk og online, og overføre sæt til andre computere.
Hvis du vil oprette et nyt sæt handlinger, skal du klikke på knappen Opret nyt sæt
panelmenuen. Angiv derefter navnet på sættet, og klik på OK.

i panelet Handlinger eller vælge Nyt sæt i

Bemærk! Hvis du vil oprette en ny handling og gruppere den i et nyt sæt, skal du først oprette sættet. Det nye sæt vises
derefter i sættets pop op-menu, når du opretter den nye handling.
Hvis du vil flytte en handling til et andet sæt, skal du trække handlingen til det pågældende sæt. Slip museknappen, når den
fremhævede linje vises på den ønskede placering.
Hvis du vil omdøbe et sæt handlinger, skal du dobbeltklikke på sætnavnet i panelet Handlinger eller vælge Angiv indstillinger i
menuen i panelet Handlinger. Angiv derefter det nye navn på sættet, og klik på OK.
Hvis du vil erstatte alle handlinger i panelet Handlinger med et nyt sæt, skal du vælge Erstat handlinger i menuen i panelet
Handlinger. Marker en handlingsfil, og klik på Indlæs (Photoshop) eller Åbn (Illustrator).
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Vigtigt! Kommandoen Erstat handlinger erstatter alle handlingssæt i det aktuelle dokument. Før du bruger kommandoen, skal
du sørge for, at du allerede har gemt en kopi af det aktuelle sæt handlinger vha. kommandoen Gem handlinger.

Til toppen

Afspille en handling på en række filer

Kommandoen Batch giver dig mulighed for at afspille en handling i en mappe med filer og undermapper. Du kan også bruge kommandoen Batch
til at udfylde en skabelon for datastyret grafik med forskellige sæt data.
1. Vælg Batch i menuen i panelet Handlinger.
2. Under Afspil skal du vælge den handling, du vil afspille.
3. Under Kilde skal du vælge den mappe, hvor handlingen skal afspilles. Eller vælg Datasæt for at afspille handlingen på hvert
datasæt i den aktuelle fil.
Hvis du vælger en mappe, kan du angive yderligere indstillinger for afspilning af handlingen.
4. Under Destination skal du angive, hvad der skal ske med de behandlede filer. Du kan lade filerne være åbne uden at gemme
ændringerne (Ingen), gemme og lukke filerne på den aktuelle placering (Gem og luk) eller gemme filerne på en anden
placering (Mappe).
Afhængigt af den valgte destinationsindstilling kan du angive yderligere indstillinger for lagring af filerne.
5. Angiv, hvordan Illustrator skal håndtere fejl under batchprocessen. Hvis du vælger Logfør fejl i en fil, skal du klikke på Gem
som og navngive fejlfilen.
6. Klik på OK.
Hvis du gemmer filer ved hjælp af indstillingerne i kommandoen Batch, gemmes filerne altid i samme format som de
originale filer. Hvis du vil oprette en batch-proces, der gemmer filer i et nyt format, skal du indspille kommandoen Gem som
eller Gem en kopi efterfulgt af kommandoen Luk som en del af den oprindelige handling. Vælg derefter Ingen som
Destination, når du angiver batch-processen.
Hvis du vil batch-behandle med flere handlinger, skal du oprette en ny handling og optage kommandoen Batch for hver
handling, der skal bruges. På denne måde kan du også behandle flere mapper i én batch-kørsel. Hvis du vil batchbehandle flere mapper, skal du oprette aliasser i en mappe til de andre mapper, der skal behandles.

Batchindstillinger
Hvis du vælger Mappe for Kilde, kan du angive følgende indstillinger:
Tilsidesæt handlingen "Åbn" kommandoer Åbner filerne fra den angivne mappe og ignorerer alle Åbn-kommandoer, der er optaget som en del
af den oprindelige handling.
Medtag alle undermapper Behandler alle filer og mapper i den angivne mappe.
Hvis handlingen indeholder en lagrings- eller eksportkommando, kan du angive følgende indstillinger:
Tilsidesæt handlingen "Gem" kommandoer Gemmer de behandlede filer i den angivne destinationsmappe og ikke på en placering, der er
optaget i handlingen. Klik på Vælg for at angive destinationsmappen.
Tilsidesæt handlingen "Eksporter" kommandoer Eksporterer de behandlede filer til den angivne destinationsmappe og ikke på en placering,
der er optaget i handlingen. Klik på Vælg for at angive destinationsmappen.
Hvis du vælger Datasæt som Kilde, kan du angive en indstilling til at oprette filnavne, når lagrings- og eksportkommandoer tilsidesættes:
Fil + tal Opretter filnavnet ved at bruge det originale dokuments filnavn, fjerne filtypenavnet og derefter tilføje et trecifret tal, der svarer til
datasættet.
Fil + navn på datasæt Opretter filnavnet ved at bruge det originale dokuments filnavn, fjerne filtypenavnet og derefter tilføje en understregning og
navnet på datasættet.
Navn på datasæt Opretter filnavnet ved at bruge navnet på datasættet.
Flere hjælpeemner
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Automatisering med scripts
Afvikle et script
Installere et script
Når du afvikler et script, udfører computeren en række handlinger. Disse handlinger kan omfatte Illustrator alene, eller de kan omfatte andre
programmer, f.eks. tekstbehandlings-, regnearks- og databaseprogrammer.
Illustrator understøtter flere scriptmiljøer (herunder Microsoft Visual Basic, AppleScript, JavaScript og ExtendScript). Du kan bruge de
standardscripts, der følger med Illustrator, og du kan oprette dine egne scripts og føje dem til undermenuen Scripts.
Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med scripts i Illustrator i den seneste dokumentation på
www.adobe.com/devnet/illustrator/scripting.html. Eksempelscripts installeres i mappen Adobe Illustrator CS5/Scripting.

Til toppen

Afvikle et script
Vælg Filer > Scripts, og vælg et script. Du kan også vælge Filer > Scripts > Andet script og navigere til et script.
Bemærk! Hvis du redigerer et script, mens Illustrator kører, skal du gemme ændringerne, før de aktiveres.

Til toppen

Installere et script
Kopier scriptet til computerens harddisk.
Hvis du placerer scriptet i mappen Adobe Illustrator CS5 Scripts, vises scriptet i undermenuen Filer > Scripts.
Hvis du placerer scriptet et andet sted på harddisken, kan du afvikle scriptet i Illustrator ved at vælge Filer > Scripts > Andet script.

Bemærk! Hvis du placerer et script i mappen Adobe Illustrator CS5 Scripts, mens Illustrator kører, skal du genstarte Illustrator for at få vist scriptet
i undermenuen Scripts.
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Diagrammer
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Oprettelse af diagrammer
Oprettelse af diagrammer
Formatering og tilpasning af diagrammer
Tilføjelse af billeder og symboler i diagrammer

Til toppen

Oprettelse af diagrammer
Med diagrammer kan du formidle statistiske oplysninger visuelt. I Adobe Illustrator kan du oprette ni
forskellige typer diagrammer og tilpasse dem til dine behov. Klik på og hold diagramværktøjet i panelet
Værktøjer for at se de forskellige diagramtyper, du kan oprette.

Oprettelse af et diagram
1. Vælg et diagramværktøj.
Det værktøj, du bruger, bestemmer til at begynde med den type diagram, Illustrator
opretter. Men du kan nemt ændre diagramtypen senere.
2. Definer diagrammets dimensioner på en af følgende måder:
Træk diagonalt fra det hjørne, hvor diagrammet skal begynde, til det modsatte hjørne.
Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk for at tegne diagrammet
fra midtpunktet. Hold Skift nede for at begrænse diagrammet til en firkant.
Klik på det sted, hvor diagrammet skal oprettes. Angiv en bredde og højde til
diagrammet, og klik på OK.
Bemærk: De dimensioner, du definerer, er til selve diagrammet og omfatter ikke
diagrammets etiketter og forklaring.
3. Indsæt data til diagrammet i vinduet Diagramdata.
Bemærk: Diagramdata skal organiseres i en bestemt rækkefølge, der varierer efter
diagramtype. Inden du begynder at indsætte data, skal du sørge for at læse om, hvordan
etiketter og datasæt organiseres i regnearket.
4. Klik på knappen Anvend
diagrammet.

, eller tryk på Enter på det numeriske tastatur for at oprette

Vinduet Diagramdata forbliver åbent, indtil du lukker det. På denne måde kan du nemt
skifte mellem at redigere diagramdata og arbejde på tegnebrættet.

Se også
Galleri med diagramværktøjer

Justering af kolonnebredde eller antal decimaler
Justering af kolonnebredden har ingen indflydelse på kolonnernes bredde i diagrammet, men det gør det
muligt at se flere eller færre cifre i en kolonne.
Med standardværdien på 2 decimaler vises tallet 4 indsat i en celle i vinduet Diagramdata som 4,00, og tallet
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1,55823 indsat i en celle vises som 1,56.

Justering af kolonnebredden
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på knappen Celletypografi
Kolonnebredde.

, og indtast en værdi mellem 0 og 20 i tekstboksen

Placer markøren i kanten af den kolonne, du vil justere. Markøren ændres til en
. Træk derefter håndtaget til den ønskede position.
dobbeltpil

Justering af antal decimaler for celler
Klik på knappen Celletypografi, og indtast en værdi mellem 0 og 10 i tekstboksen Antal
decimaler.

Indtastning af diagramdata
Du bruger vinduet Diagramdata til at indsætte dataene til diagrammet. Vinduet Diagramdata åbnes
automatisk, når du bruger et diagramværktøj, og er åbent, indtil du lukker det.

Vinduet Diagramdata
A. Tekstboks til indtastning B. Importer data C. Transponer række/kolonne D. Skift x/y E. Celletypografi F.
Genindlæs G. Anvend

1. Åbn vinduet Diagramdata til et eksisterende diagram: Marker hele diagrammet med
markeringsværktøjet, og vælg derefter Objekt > Diagram > Data.
2. Indtast data på en af følgende måder:
Marker en celle i regnearket, og indtast dataene i tekstboksen øverst i vinduet. Tryk
på Tab for at indtaste dataene og markere den næste celle i samme række. Tryk på
Enter eller Retur for at indsætte dataene og markere den næste celle i samme
kolonne. Brug piletasterne til at flytte fra celle til celle, eller klik blot på en anden celle
for at markere den.
Kopier data fra et regnearksprogram som f.eks. Lotus® 1-2-3 eller Microsoft Excel.
Klik på den celle i vinduet Diagramdata, som skal være den øverste venstre celle til
de data, du indsætter, og vælg Rediger > Sæt ind.
Brug et tekstbehandlingsprogram til at oprette en tekstfil, hvor dataene til hver celle
er adskilt med en tabulator, og hvor dataene til hver række er adskilt med et
afsnitsskift. Dataene må kun indeholde punktum eller komma som decimaltegn, ellers
afbildes dataene ikke. (Skriv f.eks. 732000, ikke 732.000). Klik på den celle i
vinduet Diagramdata, der skal være den øverste venstre celle til de data, som du
, og marker tekstfilen.
importerer. Klik på knappen Importer data
Bemærk: Hvis du utilsigtet indsætter data forkert (i rækker i stedet for kolonner eller
for at bytte om på dataenes
omvendt), skal du klikke på knappen Transponer
placering i kolonner og rækker. Hvis du vil bytte om på x- og y-aksen i punktdiagrammer,
.
skal du klikke på knappen Skift x/y
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3. Klik på knappen Anvend
diagrammet igen.

, eller tryk på Enter på det numeriske tastatur for at oprette

Brug af diagrametiketter og datasæt
Etiketter er ord eller tal, der beskriver to ting: De datasæt, du vil sammenligne, og de kategorier, som du vil
sammenligne dem på tværs af. Til søjle-, stablede søjle-, bjælke-, stablede bjælke-, kurve-, område- og
radardiagrammer indtaster du etiketter i regnearket som følger:

Etiketter i vinduet Diagramdata
A. Datasætetiketter B. Tom celle C. Kategorietiketter

Indtastning af etiketter
Til søjle-, stablede søjle-, bjælke-, stablede bjælke-, kurve-, område- og radardiagrammer
indtaster du etiketter i regnearket som følger:
Hvis Illustrator skal oprette en forklaring til diagrammet, skal du slette indholdet af
cellen øverst til venstre og lade den være tom.
Indtast etiketter til de forskellige datasæt i cellernes øverste række. Disse etiketter
vises i forklaringen. Hvis Illustrator ikke skal oprette en forklaring, skal du ikke indtaste
etiketter til datasæt.
Indtast etiketter til kategorierne i cellernes venstre kolonne. Kategorier er ofte
tidsenheder, f.eks. dage, måneder eller år. Disse etiketter vises enten langs
diagrammets vandrette eller lodrette akse med undtagelse af radardiagrammer, hvor
hver etiket medfører en separat akse.
Hvis du vil oprette etiketter, der kun består af tal, skal du sætte lige anførselstegn om
tallene. Hvis du f.eks. vil bruge året 1996 som etiket, skal du skrive "1996".
Hvis du vil oprette linjeskift i etiketter, skal du bruge den lodrette streg til at adskille
linjer. Skriv f.eks. Total|abonnementer|1996 for at oprette følgende
diagrametiket:
Total
abonnementer
1996

Indsættelse af datasæt til punktdiagrammer

Et punktdiagram afviger fra de andre diagramtyper ved, at begge akser måler værdier. Der er ingen
kategorier.
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Punktdiagramdata

Indsæt datasætetiketter i hver anden celle langs den øverste række i regnearket, og start
med den første celle. Disse etiketter vises i forklaringen.
Indsæt y-aksedata i første kolonne og x-aksedata i anden kolonne.

Indsættelse af datasæt til lagkagediagrammer

Du organiserer datasæt til lagkagediagrammer på samme måde som andre diagrammer. Men hver række
med data i regnearket genererer et separat diagram.

Lagkagediagramdata

Indsæt datasætetiketter som til søjle-, stablede søjle-, bjælke-, stablede bjælke-, kurve-,
område- og radardiagrammer. Indsæt kategorietiketter, hvis du vil oprette diagramnavne.
Hvis du vil oprette et enkelt lagkagediagram, skal du kun plotte én datarække, enten
udelukkende positive eller udelukkende negative værdier.
Hvis du vil oprette flere lagkagediagrammer, skal du plotte yderligere datarækker, enten
udelukkende positive eller udelukkende negative værdier. Størrelsen på de enkelte
lagkagediagrammer er som standard proportional med totalen af hvert diagrams data.

Indsættelse af datasæt til søjle-, bjælke-, kurve-, område- og radardiagrammer

Når du har indsat etiketterne til diagrammet, er du klar til at indsætte hvert datasæt under den relevante
kolonne.

Søjlediagramdata
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Søjle-, stablede søjle-, bjælke-, stablede bjælkediagrammer Højden på søjlen eller længden på bjælken
svarer til den mængde, der sammenlignes. Til søjle- eller bjælkediagrammer kan du kombinere positive og
negative værdier. Negative værdier vises som søjler under den vandrette akse. Til stablede søjlediagrammer
skal alle tal være positive eller negative.

Kurvediagrammer Hver søjle med data svarer til én kurve i kurvediagrammet. Du kan kombinere positive og
negative værdier i et kurvediagram.

Områdediagrammer Alle værdier skal enten være positive eller negative. Hver række med indtastede data
svarer til et udfyldt område på områdediagrammet. Områdediagrammer lægger hver kolonnes værdier til den
forrige kolonnes totaler. Derfor vil områdediagrammer og kurvediagrammer, der anvender de samme data,
blive vist på meget forskellige måder.

Radardiagrammer Hvert tal afbildes på en akse og forbindes med de øvrige tal på samme akse, så der
oprettes et "net". Du kan kombinere positive og negative værdier i et radardiagram.
Til toppen

Formatering og tilpasning af diagrammer
Diagrammer kan formateres på flere måder. Du kan f.eks. ændre diagramaksernes udseende og placering,
tilføje skyggeeffekter, flytte forklaringen og kombinere forskellige diagramtyper. Du kan få vist
formateringsindstillingerne for et diagram ved at markere diagrammet med markeringsværktøjet og vælge
Objekt > Diagram > Type.
Du kan også tilpasse dit diagram manuelt på flere måder. Du kan ændre farverne på skygger, ændre skriftsnit
og teksttypografi, flytte, spejle, vride, rotere eller skalere nogle eller alle komponenter i diagrammet og
tilpasse kolonne- og mærkedesign. Du kan anvende gennemsigtighed, forløb, blandinger, penselstrøg,
grafikformater og andre effekter på diagrammer. Du bør altid anvende disse typer ændringer til sidst, eftersom
de fjernes, når diagrammet opdateres.
Du kan få ideer til, hvordan du kan tilpasse diagrammer, ved at kikke på eksemplerne i mappen Smarte
ekstrafunktioner/Eksempelfiler/Diagramdesign i programmappen til Illustrator.

Vær opmærksom på, at et diagram er et grupperet objekt, som er knyttet til sine data. Opdel aldrig en
diagramgruppe. Du kan i givet fald ikke ændre diagrammet. Hvis du vil redigere et diagram, skal du markere
de dele, du vil redigere, uden at opdele diagramgruppen, og enten benytte værktøjet Direkte markering eller
Gruppemarkering.
Det er også vigtigt at have kendskab til diagramelementernes indbyrdes forhold. Hele diagrammet og dets
forklaringer er én gruppe. Alle datasættene er en undergruppe til diagrammet, mens hvert enkelt datasæt og
forklaringsrammen er en undergruppe til alle datasættene. Hver værdi er en undergruppe til dets datasæt
osv. Du bør aldrig opdele eller gendanne en objektgruppe i diagrammet.

Ændring af diagramtypen
1. Marker et diagram med markeringsværktøjet.
2. Vælg Objekt > Diagram > Type, eller dobbeltklik på diagramværktøjet i panelet
Værktøjer.
3. Klik på den knap i dialogboksen Diagramtype, der svarer til den ønskede diagramtype,
og klik på OK.
Bemærk: Når diagramobjekter er malet med forløb, kan det medføre uventede
resultater at ændre diagramtyper. Du kan forhindre uønskede resultater ved enten ikke at
anvende forløb, før diagrammet er færdigt, eller bruge værktøjet Direkte markering til at
markere forløbsmalede objekter og male de pågældende objekter med en procesfarve.
Anvend derefter de originale forløb igen.
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Formatering af et diagrams akser
Med undtagelse af lagkagediagrammer har alle diagrammer en værdiakse, som viser diagrammets
måleenhed. Du kan vælge at vise værdiaksen i den ene side af diagrammet eller i begge sider. Bjælke-,
stablede bjælke-, søjle-, stablede søjle-, kurve- og områdediagrammer har også en kategoriakse, som
definerer datakategorierne i diagrammet.
Du kan styre, hvor mange aksemærker der vises på hver akse, ændre længden på aksemærkerne og føje et
præfiks og suffiks til tal på aksen.
1. Marker diagrammet med markeringsværktøjet.
2. Vælg Objekt > Diagram > Type, eller dobbeltklik på diagramværktøjet i panelet
Værktøjer.
3. Hvis du vil ændre værdiaksens placering, skal du vælge en indstilling i menuen
Værdiakse.
4. Hvis du vil formatere aksemærker og etiketter, skal du vælge en akse i pop op-menuen
øverst i dialogboksen og angive følgende indstillinger:

Akseværdier Bestemmer placeringen af aksemærker på værdiakser, venstre akser,
højre akser, nederste akser eller øverste akser. Vælg Tilsidesæt beregnede værdier for
at beregne placeringen af aksemærker manuelt. Accepter enten de indstillede værdier,
da du oprettede diagrammet, eller angiv en minimumværdi, en maksimumværdi og
antallet af opdelinger mellem etiketter.

Aksemærker Bestemmer længden på aksemærker og antallet af aksemærker pr.
opdeling. Vælg Tegn aksemærker mellem etiketter for kategoriakser for at tegne
aksemærker på den ene side af etiketterne eller søjlerne, eller fravælg indstillingen for at
centrere aksemærkerne hen over etiketterne eller søjlerne.

Tilføj etiketter Angiver et præfiks og suffiks for tal på værdiakser, venstre akser, højre
akser, nederste akser eller øverste akser. Du kan f.eks. føje et dollartegn eller
procenttegn til aksetal.

Anvendelse af forskellige skalaer på værdiakserne
Hvis diagrammet har en værdiakse på begge sider, kan du anvende et forskelligt sæt data på hver akse. Det
får Illustrator til at oprette en forskellig skala til hver akse. Denne teknik er særlig praktisk, når du kombinerer
forskellige diagramtyper i det samme diagram.
1. Vælg værktøjet Gruppemarkering

.

2. Klik på forklaringen for det datasæt, du vil knytte til aksen.
3. Klik igen uden at flytte gruppemarkeringsværktøjets markør væk fra forklaringen. Alle de
kolonner, der er grupperet sammen med forklaringen, markeres.
4. Vælg Objekt > Diagram > Type, eller dobbeltklik på diagramværktøjet i panelet
Værktøjer.
5. Vælg den akse, du vil knytte dataene til, i pop op-menuen Værdiakse.
6. Klik på OK.

Se også
Galleri med markeringsværktøjer
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Formatering af søjler, bjælker og kurver
Til søjle-, stablede søjle-, bjælke- og stablede bjælkediagrammer kan du justere afstanden mellem hver søjle
eller bjælke i diagrammet. Du kan også justere afstanden mellem kategorier, eller grupper, af data i
diagrammet. I kurve-, punkt- og radardiagrammer kan du justere stregers og datapunkters udseende.
1. Marker diagrammet med markeringsværktøjet.
2. Vælg Objekt > Diagram > Type, eller dobbeltklik på diagramværktøjet i panelet
Værktøjer.
3. Hvis du vil justere afstanden mellem søjler og bjælker i et søjle-, stablet søjle-, bjælkeeller stablet bjælkediagram, skal du angive en værdi mellem 1% og 1000% i tekstboksen
Søjlebredde, Bjælkebredde eller Gruppebredde.
En værdi over 100% bevirker, at søjler, bjælker eller grupper overlapper hinanden. En
værdi under 100% bevirker, at der er afstand mellem søjler, bjælker eller grupper. En
værdi på 100% bevirker, at søjler, bjælker eller grupper flugter med hinanden.
4. Hvis du vil justere kurver og datapunkter i kurve-, punkt- og radardiagrammer, skal du
angive indstillingerne for Mærke på datapunkter, Forbind datapunkter, Kant-til-kantstreger og Tegn fyldte streger.
5. Hvis du vil ændre, hvordan søjler, bjælker og kurver overlapper hinanden, skal du angive
indstillingerne for Første række forrest og Første kolonne forrest.
Bemærk: Vælg altid Første kolonne forrest til områdediagrammer, ellers risikerer du, at
nogle områder ikke vises.

Generelle diagramindstillinger
Du kan få adgang til generelle diagramindstillinger ved at markere diagrammet med markeringsværktøjet og
dobbeltklikke på diagramværktøjet i panelet Værktøjer.

Værdiakse Bestemmer, hvor værdiaksen (den akse, der viser måleenheden) vises.

Tilføj skyggeeffekt Anvender skyggeeffekter bag søjlerne, bjælkerne eller kurverne i et diagram og på hele
lagkagediagrammer.

Tilføj forklaring foroven Viser forklaringen vandret øverst i diagrammet i stedet for til højre i diagrammet.

Første række forrest Styrer, hvordan kategorierne, eller grupperne, af data i et diagram overlapper, når
gruppebredden er større end 100%. Denne indstilling er mest effektiv, når du arbejder med søjle- og
bjælkediagrammer.

Første kolonne forrest Placerer den søjle, bjælke eller kurve, der svarer til den første kolonne med data i
vinduet Diagramdata, øverst. Denne indstilling bestemmer også, hvilken søjle der placeres øverst i søjle- og
stablede søjlediagrammer med en søjlebredde på over 100%, og hvilken bjælke der placeres øverst i bjælkeog stablede bjælkediagrammer med en bjælkebredde på over 100%.

Mærke på datapunkter Indsætter kvadratiske mærker ved alle datapunkter.

Forbind datapunkter Tegner streger, der gør det nemmere at se forholdet mellem data.

Kant-til-kant-streger Tegner streger hen over diagrammet fra venstre mod højre langs den vandrette (x)
akse. Denne indstilling er ikke tilgængelig for punktdiagrammer.
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Tegn fyldte streger Opretter en bredere streg i henhold til den værdi, du angiver i tekstboksen
Stregtykkelse, og udfylder stregen med maling i henhold til angivelserne for den pågældende dataserie.
Denne indstilling bliver tilgængelig, når du vælger Forbind datapunkter.

Tilføjelse af skyggeeffekter
Du kan anvende skyggeeffekter bag søjlerne, bjælkerne eller kurverne i et diagram og på hele
lagkagediagrammer.
1. Marker et diagram med markeringsværktøjet.
2. Vælg Objekt > Diagram > Type, eller dobbeltklik på diagramværktøjet i panelet
Værktøjer.
3. Vælg Tilføj skyggeeffekt i dialogboksen Diagramtype, og klik på OK.

Ændring af en forklarings placering
Forklaringen vises som standard til højre for diagrammet. Du kan dog vælge at få vist den vandret hen over
toppen af diagrammet.
1. Marker et diagram med markeringsværktøjet.
2. Vælg Objekt > Diagram > Type, eller dobbeltklik på diagramværktøjet i panelet
Værktøjer.
3. Vælg Tilføj forklaring foroven i dialogboksen Diagramtype, og klik på OK.

Formatering af lagkagediagrammer
Du kan ændre forklaringens placering, og hvordan cirkelsegmenter sorteres i lagkagediagrammer. Du kan
også angive, hvordan du vil vise flere lagkagediagrammer.
1. Marker diagrammet med markeringsværktøjet.
2. Vælg Objekt > Diagram > Type, eller dobbeltklik på diagramværktøjet i panelet
Værktøjer.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil ændre placeringen af forklaringen, skal du vælge en indstilling for
Forklaring.
Hvis du vil angive, hvordan flere lagkagediagrammer skal vises, skal du vælge en
indstilling for Placering.
Hvis du vil angive, hvordan cirkelsegmenter skal sorteres, skal du vælge en indstilling
for Sorter.
Tip: Procenttal og forklaringer males som standard sorte. Hvis et diagramsegment
med en mørk baggrund dækker for en forklaring, kan du male den mørke baggrund
igen. Brug gruppemarkeringsværktøjet til at markere de mørke diagramsegmenter, og
mal dem med panelet Farve eller panelet Farveprøver.

Indstillinger for lagkagediagrammer

Forklaring Bestemmer placeringen af forklaringen.
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Standardforklaring Placerer kolonneetiketter uden for diagrammet. Dette er standarden. Brug denne
indstilling, når du kombinerer lagkagediagrammer med andre typer diagrammer.

Forklaringer i cirkelsegmenter Indsætter etiketter i de tilsvarende cirkelsegmenter.

Ingen forklaring Udelader forklaringer fuldstændigt.

Placering Angiver, hvordan flere lagkagediagrammer vises.

Forhold Giver diagrammerne proportional størrelse.

Lige Giver alle diagrammerne samme diameter.

Stablet Stabler lagkagediagrammerne oven på hinanden og tilpasser størrelsen af de enkelte
diagrammer proportionalt i forhold til hinanden.

Sorter Angiver, hvordan cirkelsegmenter sorteres.

Alle Sorterer segmenterne i de markerede lagkagediagrammer fra højeste til laveste værdi med uret
fra toppen af diagrammet.

Første Sorterer segmenter i de markerede lagkagediagrammer, så den største værdi i det første
diagram placeres i det første cirkelsegment, og de resterende sorteres fra størst til mindst. Alle andre
diagrammer følger rækkefølgen af segmenter i det første diagram.

Ingen Sorterer segmenterne i de markerede lagkagediagrammer i den rækkefølge, som værdierne
er angivet i, med uret fra toppen af diagrammerne.

Kombinering af forskellige diagramtyper
Du kan kombinere forskellige diagramtyper i ét diagram. Du kan f.eks. have brug for, at ét datasæt vises som
et søjlediagram, og andre datasæt vises som et kurvediagram. Du kan kombinere vilkårlige diagramtyper med
undtagelse af punktdiagrammer. Punktdiagrammer kan ikke kombineres med andre diagramtyper.

Kombination af søjler og kurver i ét diagram

1. Vælg værktøjet Gruppemarkering

.

2. Klik på forklaringen til de data, hvis diagramtype du vil ændre.
3. Klik igen uden at flytte gruppemarkeringsværktøjets markør væk fra forklaringen. Alle de
kolonner, der er grupperet sammen med forklaringen, markeres.
4. Vælg Objekt > Diagram > Type, eller dobbeltklik på diagramværktøjet i panelet
Værktøjer.
5. Vælg den diagramtype og de indstillinger, du vil bruge.
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Hvis et diagram bruger mere end én diagramtype, kan du f.eks. have ét datasæt langs
den højre akse og det andet datasæt langs den venstre akse. På denne måde måler
hver akse forskellige data.
Bemærk: Hvis du bruger stablede søjlediagrammer sammen med andre diagramtyper,
skal du sørge for at benytte den samme akse til alle datasæt, der repræsenteres af
stablede søjlediagrammer. Hvis nogle datasæt bruger den højre akse og andre den
venstre, kan søjlehøjderne være misvisende eller overlappe.

Markering af diagramdele
1. Vælg værktøjet Gruppemarkering

.

2. Klik på forklaringen til de kolonner, du vil markere.
3. Klik igen uden at flytte gruppemarkeringsværktøjets markør væk fra forklaringen. Alle de
kolonner, der er grupperet sammen med forklaringen, markeres.
Du kan også markere en gruppe ved at klikke på en af dens komponenter, klikke igen for
at markere de kolonner, der er grupperet sammen med komponenten, og klikke en tredje
gang for at markere forklaringen. Hvert klik føjer endnu et lag af grupperede objekter til
markeringen, og der begyndes med den næste gruppe oppe i hierarkiet. Du kan klikke så
mange gange som det antal grupper, der skal føjes til en markering.
4. Hvis du vil fjerne markeringen af en komponent i en markeret gruppe, skal du vælge
værktøjet Direkte markering

, holde Skift nede og klikke på objektet.

Formatering af teksten i et diagram
Illustrator bruger en standardskrifttype og skriftstørrelse, når teksten til diagrammets etiketter og forklaring
genereres. Du kan dog nemt ændre tekstens formatering for at gøre diagrammet mere spændende.
1. Vælg værktøjet Gruppemarkering

.

2. Klik én gang for at markere grundlinjen i den tekst, du vil ændre. Klik to gange for at
markere hele teksten.
3. Foretag ændringer af tekstegenskaberne efter behov.

Til toppen

Tilføjelse af billeder og symboler i diagrammer

Om diagramdesign
Du bruger diagramdesign til at føje illustrationer til søjler og mærker. Diagramdesign kan være enkle
tegninger, logoer eller andre symboler, som repræsenterer værdier i et diagram. De kan også være
komplekse objekter, som indeholder mønstre og hjælpeobjekter. Illustrator leveres med en række
forudindstillede diagramdesign. Du kan herudover oprette nye diagramdesign og gemme dem i dialogboksen
Diagramdesign.
Du kan anvende diagramdesign på søjler på forskellige måder:

Lodret skaleret design Strækkes eller komprimeres lodret. Bredden ændres ikke.

Ensartet skaleret design Skaleres både lodret og vandret. Designets vandrette afstand justeres ikke efter
bredden.
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Lodret skaleret diagramdesign sammenlignet med ensartet skaleret diagramdesign

Gentagende design Stabler designet, indtil søjlerne er udfyldt. Du kan angive den værdi, som hvert design
skal repræsentere, og du kan vælge at få beskåret eller skaleret design, der repræsenterer enkeltdele.

Gentaget diagram med beskåret design sammenlignet med gentaget diagram med skaleret design

Glidende design Svarer til et lodret skaleret design bortset fra, at du kan angive, hvor i designet det skal
strækkes eller komprimeres. Hvis du f.eks. bruger en person til at repræsentere data, kan du vælge kun at
strække eller komprimere kroppen, men ikke hovedet. Hele personen skaleres, hvis du bruger indstillingen
Skaleret lodret.

Glidende diagramdesign

Import af et søjle- eller mærkedesign
Illustrator leveres med en lang række forudindstillede design, som du kan bruge i dine diagrammer. Du kan
også overføre diagramdesign, du opretter, mellem dokumenter.
1. Vælg Vindue > Farverudebiblioteker > Andet bibliotek.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Hvis du vil importere forudindstillede diagramdesign, skal du navigere til mappen
Smarte ekstrafunktioner/Eksempelfiler/Diagramdesign i programmappen til Illustrator.
Marker derefter en diagramdesignfil, og klik på Åbn.
Marker et dokument, og klik på Åbn, hvis du vil importere diagramdesign fra et andet
dokument.
Til at begynde med vises der kun et nyt panel med farver, forløb og mønstre fra den
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importerede fil. Men de importerede diagramdesign er tilgængelige, når du åbner
dialogboksen Diagramsøjle eller Diagrammærke.

Oprettelse af et søjledesign
1. Opret et rektangel som det bageste objekt i designet. Rektanglet repræsenterer
diagramdesignets grænser.
Kopier og indsæt den mindste søjle i diagrammet for at bruge den som
afgrænsningsrektangel i designet.
2. Mal rektanglet efter behov, eller udfyld og optegn det med indstillingen Ingen, så det
bliver skjult.
3. Opret designet med de ønskede tegneværktøjer, eller indsæt et eksisterende design
foran rektanglet.
4. Brug markeringsværktøjet

til at markere hele designet, herunder rektanglet.

5. Vælg Objekt > Grupper for at gruppere designet.
6. Vælg Objekt > Diagram > Design.
7. Klik på Nyt design. Der vises et eksempel på det valgte design. Kun den del af designet,
som kan være inde i det bageste rektangel, kan ses, men hele designet vises, når det
anvendes i diagrammet.
8. Klik på Omdøb for at navngive designet.
At oprette et diagram svarer til at oprette et mønster.

Se også
Om mønstre

Oprettelse af et glidende søjledesign
1. Opret et rektangel som det bageste objekt i designet. Dette rektangel er grænsen for
diagramdesignet.
2. Opret designet med et af tegneværktøjerne, eller indsæt et eksisterende design foran
rektanglet.
3. Brug penværktøjet
til at tegne en vandret streg for at definere, hvor designet skal
strækkes eller sammentrækkes.
4. Marker alle dele i designet, herunder den vandrette streg.
5. Vælg Objekt > Grupper for at gruppere designet.
til at markere den
6. Brug værktøjet Direkte markering eller Gruppemarkering
vandrette streg. Sørg for kun at markere den vandrette streg.
7. Vælg Vis > Hjælpelinjer > Opret hjælpelinjer.
8. Vælg Vis > Hjælpelinjer > Lås hjælpelinjer for at fjerne afkrydsningen ud for Lås, så du
kan låse hjælpelinjerne op. Flyt designet rundt for at sikre, at hjælpelinjerne flyttes
sammen med designet.
9. Brug markeringsværktøjet

til at markere hele designet.

10. Vælg Objekt > Diagram > Design.
11. Klik på Nyt design. Der vises et eksempel på det valgte design.
12. Klik på Omdøb for at navngive designet.
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Tilføjelse af totaler til et søjledesign
1. Opret søjledesignet.
2. Vælg tekstværktøjet
. Placer markøren det sted, hvor værdien skal vises, nær eller
inde i det rektangel, der definerer designet.
Du kan f.eks. placere værdien i, over, under, til venstre for eller til højre for designet.
3. Klik og skriv et procenttegn (%) efterfulgt af to cifre fra 0 til 9. Cifrene styrer, hvordan
dataene vises.
Det første ciffer bestemmer, hvor mange pladser der vises før decimaltegnet. Hvis
totalen f.eks. var 122, vises der 122, hvis cifferet var 3. Hvis du skriver 0 til det første
ciffer, tilføjer programmet det antal pladser, der er nødvendige til værdien.
Det andet ciffer bestemmer, hvor mange pladser der vises efter decimaltegnet. Nuller
tilføjes som nødvendigt, og værdier rundes op eller ned som nødvendigt. Du kan variere
disse tal, alt efter hvor mange cifre du har brug for.
4. Hvis du vil ændre tekstattributter, skal du vælge Vindue > Tekst > Tegn, angive de
ønskede attributter og derefter lukke panelet.
5. Hvis du vil justere decimaltegnene, skal du vælge Vindue > Tekst > Afsnit og klikke på
knappen Juster til højre.
6. Brug markeringsværktøjet
tekst.

til at markere hele designet, herunder rektanglet og eventuel

7. Vælg Objekt > Grupper for at gruppere designet.
8. Vælg Objekt > Diagram > Design.
9. Klik på Nyt design. Der vises et eksempel på det valgte design.
10. Klik på Omdøb for at navngive designet.

Glidende diagramdesign med søjletotaler

Oprettelse af et mærkedesign
1. Marker og kopier et mærkerektangel fra diagrammet, og indsæt det på det sted, hvor du
vil oprette designet. Det vil være det bageste objekt i diagramdesignet og vil fastlægge
mærkets størrelse.
2. Giv mærket den ønskede størrelse i diagrammet. Det må gerne være større end det
mærkerektangel, du har kopieret.
3. Marker mærkedesignet, når det har det ønskede udseende, vælg Objekt > Diagram >
Design, og klik derefter på Nyt design.
4. Klik på Omdøb for at navngive designet.
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Anvendelse af et søjledesign på et diagram
1. Opret eller importer søjledesignet.
til at markere de søjler eller bjælker, du vil udfylde
2. Brug gruppemarkeringsværktøjet
med designet, eller marker hele diagrammet.
3. Vælg Objekt > Diagram > Søjle.
4. Marker en søjledesigntype.
Hvis du vælger den gentagende søjletype, skal du angive en værdi i tekstboksen Hvert
design repræsenterer. Du skal også vælge, om du vil have beskåret eller skaleret
eventuelle udsnit af designet, i pop op-menuen Til brøker. Beskær design fjerner en lille
del af det øverste design efter behov. Skaler design skalerer det sidste design, så det
kan være i søjlen.
5. Vælg det design, du vil bruge. Der vises et eksempel på det valgte design.
6. Klik på OK.

Anvendelse af et mærkedesign i et kurve- eller punktdiagram
1. Opret eller importer søjledesignet.
til at markere de mærker og forklaringer i
2. Brug værktøjet Gruppemarkering
diagrammet, du vil erstatte med et design. Streger må ikke markeres.
3. Vælg Objekt > Diagram > Mærke. Vælg et design, og klik på OK.
Designet skaleres, så det bageste rektangel i designet får samme størrelse som det
kvadratiske standardmærke i kurve- eller punktdiagrammet.

Kurvediagram med mærkedesign

Genbrug af et diagramdesign
Du kan genbruge et diagramdesign, du har oprettet, og redigere det for at oprette et nyt design. Hvis du har
den oprindelige illustration, kan du ændre den og derefter omdøbe designet i dialogboksen Diagramdesign.
Hvis du ikke har defineret den oprindelige illustration som et diagramdesign, kan du hente originalen ved at
indsætte diagramdesignet i illustrationen.
1. Vælg Marker > Fjern markering for at ophæve markeringen af hele illustrationen.
2. Vælg Objekt > Diagram > Design.
3. Marker det diagramdesign, du vil indsætte i illustrationen, og klik på Indsæt design.
4. Klik på OK. Diagramdesignet indsættes i illustrationen. Du kan nu redigere den og
definere den som et nyt diagramdesign.

Se også
Galleri med diagramværktøjer
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Tastaturgenveje
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Standardtastaturgenveje
Taster til valg af værktøjer
Taster til visning af illustrationer
Taster til tegning
Taster til tegning i perspektiv
Taster til markering
Taster til flytning af markeringer
Taster til redigering af former
Taster til at male objekter
Taster til at arbejde med Dynamisk maling-grupper
Taster til transformering af objekter
Taster til oprettelse af variable breddepunkter
Taster til arbejde med tekst
Taster til brug af paneler
Taster til panelet Handlinger
Taster til panelet Pensler
Taster til panelerne Tegn og Afsnit
Taster til panelet Farve
Taster til panelet Forløb
Taster til panelet Lag
Taster til panelet Farveprøve
Taster til panelet Transformer
Taster til panelet Gennemsigtighed
Funktionstaster

Til toppen

Taster til valg af værktøjer

Resultat

Windows

Mac OS

Værktøjet Tegnebræt

Skift + O

Skift + O

Værktøjet Markering

V

V

Værktøjet Direkte markering

A

A

Værktøjet Tryllestav

Y

Y

Værktøjet Lasso

Q

Q

Værktøjet Pen

P

P

Klatpenselværktøjet

Skift+B

Skift+B

Værktøjet Tilføj ankerpunkt

+ (plus)

+ (plus)
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Værktøjet Slet ankerpunkt

- (minus)

- (minus)

Værktøjet Konverter ankerpunkt

Skift + C

Skift + C

Tekst, værktøj

T

T

Værktøjet Stregsegment

<

<

Værktøjet Rektangel

M

M

Værktøjet Ellipse

L

L

Malerpensel, værktøj

B

B

Værktøjet Blyant

N

N

Rotation, værktøj

R

R

Spejling, værktøj

O

O

Værktøjet Skaler

S

S

Værktøjet Fordrejning

Skift + R

Skift + R

Breddeværktøj

Skift+W

Skift+W

Værktøjet Fri transformering

E

E

Værktøjet Opret form

Skift+M

Skift+M

Værktøjet Perspektivgitter

Skift+P

Skift+P

Værktøjet Perspektivvalg

Skift+V

Skift+V

Symbolsprayer, værktøj

Skift + S

Skift + S

Værktøjet Søjlediagram

J

J

Værktøjet Maske

U

U

Farveforløbsværktøjet

G

G

Værktøjet Pipette

I

I

Værktøjet Blanding

W

W

Værktøjet Dynamisk malerspand

K

K

Værktøjet Markering til Dynamisk maling

Skift + L

Skift + L

Udsnit, værktøj

Skift + K

Skift + K

Viskelæderværktøj

Skift + E

Skift + E

Værktøjet Saks

C

C

Hånd, værktøj

H

H

Zoom, værktøj

Z

Z

Skift til værktøjet Udjævn, mens du bruger værktøjet
Klatpensel

Tryk på
Alt

Tryk på
Alternativ
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Til toppen

Taster til visning af illustrationer
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Skift mellem skærmtilstande:
Normal skærmtilstand,
Fuldskærmstilstand med menulinje,
Fuldskærmstilstand

F

F

Tilpasse udskriftsområdet i vindue

Dobbeltklik på
håndværktøjet

Dobbeltklik på håndværktøjet

Forstørre 100 %

Dobbeltklik på
zoomværktøjet

Dobbeltklik på zoomværktøjet

Skifte til håndværktøjet (uden for
tekstredigeringstilstand)

Mellemrumstast

Mellemrumstast

Skifte til zoomværktøjet i
forstørrelsestilstand

Ctrl +
mellemrumstast

Mellemrum + Kommando

Skifte til zoomværktøjet i
reduktionstilstand

Ctrl + Alt +
mellemrumstast

Mellemrum + Kommando +
Alternativ

Flytte zoommarkeringsramme,
mens der trækkes med
zoomværktøjet

Mellemrumstast

Mellemrumstast

Skjule illustrationer, der ikke er
markerede

Ctrl + Alt + Skift +
3

Kommando + Alternativ + Skift
+3

Konvertering mellem vandret og
lodret hjælpelinje

Hold Alt nede, og
træk i hjælpelinjen

Hold Alternativ nede, og træk i
hjælpelinjen

Slippe hjælpelinjen

Hold Ctrl + Skift
nede, og
dobbeltklik på
hjælpelinjen

Hold Kommando + Skift nede,
og dobbeltklik på hjælpelinjen

Vis/skjul tegnebrætter

Ctrl + Skift + H

Kommando + Skift + H

Vis/skjul tegnebrætslinealer

Ctrl+Alt+R

Kommando + Option + R

Vis alle tegnebrætter i vindue

Ctrl + Alt + 0 (nul)

Kommando + Alternativ + 0
(nul)

Indsæt på stedet på det aktive
tegnebræt

Ctrl+Skift+V

Kommando+Skift+V

Afslut værktøjet Tegnebræt

Esc

Esc

Opret tegnebræt på andet
tegnebræt

Hold Skift nede,
og træk

Hold Skift nede, og træk

Vælg flere tegnebrætter i panelet
Tegnebrætter

Ctrl+klik

Kommando+klik
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Naviger til næste dokument

Skift + Ctrl + F6

Kommando+F6

Naviger til forrige dokument

Ctrl + Skift + F6

Kommando+Skift+F6

Naviger til næste dokumentgruppe

Ctrl + Alt + F6

Kommando+Alternativ+F6

Naviger til forrige dokumentgruppe

Ctrl + Alt + Skift +
F6

Kommando+Alternativ+Skift+F6

Afslut fuldskærmstilstand

Esc

Esc

Gem flere tegnebrætter i Illustrator
CS3- eller tidligere format

Alt + v

Til toppen

Taster til tegning
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Bevare en forms
Hold Skift nede, og træk
proportioner eller retning til:

Mac OS
Hold Skift nede, og træk

Samme højde og
bredde for rektangler,
afrundede rektangler,
ellipser og gitre
Intervaller på 45° for
streg- og
buesegmenter
Oprindelig retning for
polygoner, stjerner og
overstrålinger
Flytte en form, mens du
trækker den

Hold mellemrumstasten
nede, og træk

Hold mellemrumstasten nede,
og træk

Tegne fra midten af en
form (bortset fra polygoner,
stjerner og overstrålinger)

Hold Alt nede, og træk

Hold Alternativ nede, og træk

Øge eller mindske
polygonsider,
stjernepunkter, buevinkler,
spiralvindinger eller
overstråle stråler

Begynd at trække, og tryk
derefter på pil op eller pil
ned

Begynd at trække, og tryk
derefter på pil op eller pil ned

Holde en stjernes indre
radius konstant

Begynd at trække, og hold
derefter Ctrl nede

Begynd at trække, og hold
derefter Kommando nede

Holde en stjernes sider lige

Hold Alt nede, og træk

Hold Alternativ nede, og træk

Skifte mellem en åben og
lukket bue

Begynd at trække, og hold
derefter C nede

Begynd at trække, og hold
derefter C nede

Vippe en bue således, at

Begynd at trække, og hold

Begynd at trække, og hold
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referencepunktet forbliver
konstant

derefter F nede

derefter SF nede

Tilføje eller fratrække
vindinger på en spiral,
samtidig med at spiralens
længde øges

Begynd at trække, derefter
Alt+træk

Begynd at trække, derefter
Alternativ+træk

Ændring af en spirals
henfaldshastighed

Begynd at trække, derefter
Ctrl+træk

Begynd at trække, derefter
Kommando+træk

Tilføje eller fjerne vandrette Begynd at trække, og tryk
linjer fra et rektangulært
derefter på pil op eller pil
gitter eller koncentriske
ned
linjer fra et polært gitter

Begynd at trække, og tryk
derefter på pil op eller pil ned

Tilføje eller fjerne lodrette
linjer fra et rektangulært
gitter eller radiale linjer fra
et polært gitter

Begynd at trække, og tryk
derefter på højre pil eller
venstre pil

Begynd at trække, og tryk
derefter på højre pil eller
venstre pil

Øge hældningsværdien for
vandrette delelinjer i et
rektangulært gitter eller
radiale delelinjer i et polært
gitter med 10 %

Begynd at trække, og tryk
derefter på F

Begynd at trække, og tryk
derefter på F

Mindske hældningsværdien Begynd at trække, og tryk
for vandrette delelinjer i et
derefter på V
rektangulært gitter eller
radiale delelinjer i et polært
gitter med 10 %

Begynd at trække, og tryk
derefter på V

Mindske hældningsværdien Begynd at trække, og tryk
for lodrette delelinjer i et
derefter på X
rektangulært gitter eller
koncentriske delelinjer i et
polært gitter med 10 %

Begynd at trække, og tryk
derefter på X

Øge hældningsværdien for
lodrette delelinjer i et
rektangulært gitter eller
koncentriske delelinjer i et
polært gitter med 10 %

Begynd at trække, og tryk
derefter på C

Begynd at trække, og tryk
derefter på C

Oprettelse af og udvide et
dynamisk
vektoriseringsobjekt i ét trin

Hold Alt nede, og klik på
Dynamisk vektorisering i
kontrolpanelet, eller hold Alt
nede, og vælg en
forudindstilling for
vektorisering.

Hold Alternativ nede, og klik
på Dynamisk vektorisering i
kontrolpanelet, eller hold
Alternativ nede, og vælg en
forudindstilling for
vektorisering.

Forøg størrelse af
klatpensel

] (højre kantet parentes)

] (højre kantet parentes)

Formindsk størrelse af
klatpensel

] (venstre kantet parentes)

] (venstre kantet parentes)

Begræns klatpenselkurve
vandret eller lodret

Skift

Skift

Skift gennem
tegningstilstande

Skift+D

Skift+D

Sammenføj to eller flere

Marker kurverne, og tryk

Marker kurverne, og tryk
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kurver

derefter på Ctrl+J

derefter på Kommando+J

Opret hjørne eller jævn
sammenføjning

Marker kurverne, og tryk
derefter på Skift+Ctrl+Alt+j

Marker ankerpunkterne, og
tryk derefter på
Skift+Kommando+Alternativ+j

Til toppen

Taster til tegning i perspektiv
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.
Resultater

Windows

Mac OS

Værktøjet
Perspektivgitter

Skift+P

Skift+P

Værktøjet
Perspektivvalg

Skift+V

Skift+V

Perspektivgitter

Ctrl+Shift+I

Kommando+Shift+I

Flyt objekter
vinkelret

Tryk på tallet 5, klik derefter på
objektet, og træk det

Tryk på tallet 5, klik derefter på
objektet, og træk det

Skift
perspektivplan

Brug værktøjet Perspektivvalg, og
tryk derefter på 1 for det venstre
gitter, 2 for det vandrette gitter, 3
for det højre gitter og 4 for intet
aktivt gitter

Brug værktøjet Perspektivvalg, og
tryk derefter på 1 for det venstre
gitter, 2 for det vandrette gitter, 3
for det højre gitter og 4 for intet
aktivt gitter

Kopier objekter i
perspektiv

Ctrl+Alt+træk

Kommando+Alt+træk

Gentag
transformering
af objekter i
perspektiv

Ctrl+D

Kommando+D

Skift mellem
Skift+D
tegningstilstande

Skift+D

Til toppen

Taster til markering
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Skifte til det sidst anvendte markeringsværktøj (værktøjet
Markering, Direkte markering eller Gruppemarkering)

Ctrl

Kommando

Skifte mellem værktøjet Direkte markering og
Gruppemarkering

Alt

Alternativ
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Føje til en markering med værktøjet Markering, Direkte
markering, Gruppemarkering, Dynamisk maling eller
Tryllestav

Hold Skift
nede, og
klik

Hold Skift
nede, og klik

Trække en markering fra med værktøjet Markering, Direkte
markering, Gruppemarkering eller Markering til Dynamisk
maling

Hold Skift
nede, og
klik

Hold Skift
nede, og klik

Trække fra markering med værktøjet Tryllestav

Hold Alt
nede, og
klik

Hold Alternativ
nede, og klik

Føje til markering med værktøjet Lasso

Hold Skift
nede, og
træk

Hold Skift
nede, og træk

Trække fra markering med værktøjet Lasso

Hold Alt
nede, og
træk

Hold Alternativ
nede, og træk

Skift markør til krydsmarkør for værktøjet Lasso

Caps Lock

Caps Lock

Vælg illustration på aktivt tegnebræt

Ctrl + Alt +
A

Kommando +
Option + A

Opret skæremærker omkring et valgt objekt

Alt + c + o

Markere bag et objekt

Tryk på
Ctrl+klik to
gange

Tryk på
Kommando+klik
to gange

Markere bagved i isolationstilstand

Ctrl+klik to
gange

Kommando+klik
to gange

Til toppen

Taster til flytning af markeringer
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Flytte markering i det brugerdefinerede
interval

Højre pil, venstre pil,
pil op eller pil ned

Højre pil, venstre pil,
pil op eller pil ned

Flytte markering i 10 x det
brugerdefinerede interval

Skift + højre pil,
venstre pil, pil op eller
pil ned

Skift + højre pil,
venstre pil, pil op eller
pil ned

Låse alle umarkerede illustrationer

Ctrl + Alt + Skift + 2

Kommando +
Alternativ + Skift + 2

Begrænse bevægelse til en vinkel på 45°
(bortset fra, når værktøjet Spejling
bruges)

Hold Skift nede

Hold Skift nede

Angiv tastaturintervaller under de generelle indstillinger
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Til toppen

Taster til redigering af former
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Skifte fra værktøjet Pen til værktøjet Konverter
ankerpunkt

Alt

Alternativ

Skifte mellem værktøjet Tilføj ankerpunkt og
værktøjet Slet ankerpunkt

Alt

Alternativ

Skifte fra værktøjet Saks til værktøjet Tilføj
ankerpunkt

Alt

Alternativ

Skifte fra værktøjet Blyant til værktøjet Udjævn

Alt

Alternativ

Flytte det aktuelle ankerpunkt, mens der trækkes
med værktøjet Pen

Hold
Hold
mellemrumstasten mellemrumstasten
nede, og træk
nede, og træk

Skære en lige linje med værktøjet Kniv

Hold Alt nede, og
træk

Hold Alternativ
nede, og træk

Skære i en vinkel på 45° eller 90° med værktøjet
Kniv

Hold Skift + Alt
nede, og træk

Hold Skift +
Alternativ nede,
og træk

Bruge formtilstandsknapper i Kurvefinder til at
oprette sammensatte kurver

Alt + Formtilstand

Alternativ +
Formtilstand

Slet uønskede lukkede områder, der er oprettet
med værktøjet Opret form

Alt+klik på det
lukkede område

Alternativ+klik på
det lukkede
område

Vælg værktøjet Opret form

Skift+M

Skift+M

Vis rektangulær markeringsramme til nem
sammenfletning af flere kurver (når værktøjet
Opret form bruges)

Skift+klik+træk

Skift+klik+træk

Til toppen

Taster til at male objekter
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat
Skifte mellem fyld og
streg

Windows
X

Mac OS
X
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Indstille fyld og streg
til standarden

D

D

Bytte om på fyld og
streg

Skift + X

Skift + X

Vælge
forløbsfyldtilstand

>

>

Vælge
farvefyldtilstand

<

<

Vælge ingen streg/fyldtilstand

Skift + 1

Skift + 1

Indsamle farve fra et
Skift + pipetteværktøj
billede eller
mellemfarve fra forløb

Skift + pipetteværktøj

Indsamle typografi og
tilføje det markerede
elements udseende

Hold Alt + Skift nede, og klik +
brug pipetteværktøjet

Hold Alternativ + Skift nede, og
klik + brug pipetteværktøjet

Tilføje nyt fyld

Ctrl + Skift + 7

Kommando + Skift + 7

Tilføje ny streg

Ctrl + Skift + Alt + 7

Kommando + Skift + Alt + 7

Nulstille forløb til sort
og hvid

Hold Ctrl nede, og klik på
farveforløbsknappen i panelet
Værktøjer eller panelet Forløb

Hold Kommando nede, og klik på
farveforløbsknappen i panelet
Værktøjer eller panelet Forløb

Indstillinger for
mosaik til markeret
rasterobjekt

Alt + o + j

Mindsk størrelsen af
børstehårspensel

<

<

Øg størrelsen af
børstehårspensel

,

]

Angiv værdi af
malingsopacitet til
børstehårspensel

Nummertasterne 1 - 0.

Nummertasterne 1 - 0.

Nummertast 1 øger værdien til
10%

Nummertast 1 øger værdien til
10%

Nummertast 0 øger værdien til
100%

Nummertast 0 øger værdien til
100%

Til toppen

Taster til at arbejde med Dynamisk maling-grupper
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat
Skifte til pipetteværktøjet og kopiere
fyld og/eller streg

Windows
Hold Alt nede, og klik
+ brug værktøjet
Dynamisk malerspand

Mac OS
Hold Alternativ nede, og
klik + brug værktøjet
Dynamisk malerspand
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Skifte til pipetteværktøjet og indsamle
farve fra et billede eller mellemfarve
fra et forløb

Hold Alt + Skift nede,
og klik + brug
værktøjet Dynamisk
malerspand

Vælge modsatte indstillinger for
værktøjet Dynamisk malerspand (hvis
Malefyld og Malerstrøg er valgt, skal
du kun skifte til Malefyld)

Hold Skift nede + brug Hold Skift nede + brug
værktøjet Dynamisk
værktøjet Dynamisk
malerspand
malerspand

Fylde på tværs af ikke-udfyldte kanter
til tilgrænsende flader

Dobbeltklik + brug
værktøjet Dynamisk
malerspand

Dobbeltklik + brug
værktøjet Dynamisk
malerspand

Fylde alle flader, som har samme fyld
og strøg, til alle kanter, der har samme
strøg

Klik tre gange + brug
værktøjet Dynamisk
malerspand

Klik tre gange + brug
værktøjet Dynamisk
malerspand

Skifte til pipetteværktøjet og kopiere
fyld og/eller streg

Hold Alt nede, og klik
+ brug værktøjet til
markering til
Dynamisk maling

Hold Alternativ nede, og
klik + brug værktøjet til
markering til Dynamisk
maling

Skifte til pipetteværktøjet og indsamle
farve fra et billede eller mellemfarve
fra et forløb

Hold Alt + Skift nede,
og klik + brug
værktøjet til markering
til Dynamisk maling

Hold Alternativ + Skift
nede, og klik + brug
værktøjet til markering til
Dynamisk maling

Føje til/trække fra en markering

Hold Skift nede, og
klik + brug værktøjet
til markering til
Dynamisk maling

Hold Skift nede, og klik
+ brug værktøjet til
markering til Dynamisk
maling

Markere alle tilknyttede flader/kanter
med samme fyld/streg

Dobbeltklik + brug
værktøjet til markering
til Dynamisk maling

Dobbeltklik + brug
værktøjet til markering til
Dynamisk maling

Markere alle flader/kanter med samme
fyld/streg

Klik tre gange + brug
værktøjet til markering
til Dynamisk maling

Klik tre gange + brug
værktøjet til markering til
Dynamisk maling

Hold Alternativ + Skift
nede, og klik + brug
værktøjet Dynamisk
malerspand

Til toppen

Taster til transformering af objekter
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Angivelse af nulpunkt og åbne dialogboks, når værktøjet
Roter, Skaler, Spejling eller Forskyd bruges

Hold Alt
nede, og klik

Duplikere og transformere markering, når værktøjet
Markering, Skaler, Spejling eller Forskyd bruges

Hold Alt
Hold Alternativ
nede, og træk nede, og træk

Transformere mønster (uafhængigt af objekt), når
værktøjet Markering, Skaler, Spejling eller Forskyd
bruges

Hold tilde (~) Hold tilde (~)
nede, og træk nede, og træk
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Hold Alternativ
nede, og klik

Til toppen

Taster til oprettelse af variable breddepunkter
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.
Resultater

Windows

Mac OS

Marker flere breddepunkter

Skift+klik

Skift+klik

Opret uensartet bredde

Alt+træk

Alternativ+træk

Opret en kopi af breddepunktet

Alt+træk
breddepunktet

Alternativ+træk
breddepunktet

Skift placering af flere
breddepunkter

Skift+træk

Skift+træk

Slet markeret breddepunkt

Delete

Delete

Ophæv markering af et
breddepunkt

Esc

Esc

Til toppen

Taster til arbejde med tekst
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Flytte ét tegn til højre eller venstre

Højre pil eller venstre
pil

Højre pil eller venstre pil

Flytte én linje op eller ned

Pil op eller pil ned

Pil op eller pil ned

Flytte ét ord til højre eller venstre

Ctrl + højre pil eller
venstre pil

Kommando + højre pil eller
venstre pil

Flytte ét afsnit op eller ned

Ctrl + pil op eller pil
ned

Kommando + pil op eller pil
ned

Markere ét ord til højre eller
venstre

Skift + Ctrl + højre pil
eller venstre pil

Skift + Kommando + højre
pil eller venstre pil

Markere ét afsnit før eller efter

Skift + Ctrl + pil op
eller pil ned

Skift + Kommando + pil op
eller pil ned

Udvide eksisterende markering

Hold Skift nede, og klik

Hold Skift nede, og klik

Justere afsnit til venstre, højre eller
centreret

Ctrl + Skift + L, R eller
C

Kommando + Skift + L, R
eller C

Justere afsnit

Ctrl + Skift + J

Kommando + Skift + J
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Indsætte blødt linjeskift

Skift + Enter

Skift + Retur

Fremhæve knibning

Ctrl + Alt + K

Kommando + Alternativ + K

Nulstille vandret skalering til 100%

Ctrl + Skift + X

Kommando + Skift + X

Forøge eller formindske
tekststørrelse

Ctrl + Skift + > eller <

Kommando + Skift + > eller
<

Forøge eller formindske skydning

Alt + pil op eller ned
(vandret tekst) eller
højre eller venstre pil
(lodret tekst)

Alternativ + pil op eller ned
(vandret tekst) eller højre
eller venstre pil (lodret
tekst)

Nulstille spatiering/knibning

Ctrl + Alt + Q

Kommando + Alternativ + Q

Forøge eller formindske knibning
og spatiering

Alt + højre eller venstre
pil (vandret tekst) eller
pil op eller ned (lodret
tekst)

Alternativ + højre eller
venstre pil (vandret tekst)
eller pil op eller ned (lodret
tekst)

Forøge eller formindske knibning
og spatiering fem gange

Ctrl + Alt + højre eller
venstre pil (vandret
tekst) eller pil op eller
ned (lodret tekst)

Kommando + Alternativ +
højre eller venstre pil
(vandret tekst) eller pil op
eller ned (lodret tekst)

Forøge eller formindske
grundlinjeforskydning

Alt + Skift + pil op eller
ned (vandret tekst)
eller højre eller venstre
pil (lodret tekst)

Alternativ + Skift + pil op
eller ned (vandret tekst)
eller højre eller venstre pil
(lodret tekst)

Skifte mellem værktøjet Tekst og
Lodret tekst, Områdetekst og
Lodret områdetekst samt
Kurvetekst og Lodret kurvetekst

Skift

Skift

Skifte mellem Områdetekst og
Kurvetekst, værktøjer til Lodret
områdetekst og Lodret kurvetekst

Alt

Alternativ

Du kan ændre intervalværdien for tekstgenveje ved at vælge Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows)
eller Illustrator > Indstillinger > Tekst (Mac OS). Skriv de ønskede værdier i tekstboksene
Størrelse/skydning, Grundlinjeforskydning og Spatiering, og klik på OK.

Til toppen

Taster til brug af paneler
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Angivelse af indstillinger (bortset fra panelerne
Handlinger, Pensler, Farveprøver og Symboler)

Hold Alt nede,
og klik på
knappen Ny

Hold Alternativ
nede, og klik på
knappen Ny

Slette uden bekræftelse (bortset fra panelet Lag)

Hold Alt nede,
og klik på
knappen Slet

Hold Alternativ
nede, og klik på
knappen Slet
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Anvendelse af værdi og holde tekstboksen aktiv

Skift + Enter

Skift + Retur

Markere sammenhængende handlinger, pensler,
lag, lænker, formater eller farveprøver

Hold Skift nede,
og klik

Hold Skift nede, og
klik

Markere usammenhængende handlinger, pensler,
lag (kun på samme niveau), lænker, formater eller
farveprøver

Hold Ctrl nede,
og klik

Hold Kommando
nede, og klik

Vise/skjule alle paneler

Tabulator

Tabulator

Vise/skjule alle paneler, bortset fra panelet
Værktøjer og kontrolpanelet

Skift +
Tabulator

Skift + Tabulator

Til toppen

Taster til panelet Handlinger
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Udvide/skjule hele
hierarkiet for et
handlingssæt

Hold Alt nede, og klik på
udvidelsestrekanten

Hold Alternativ nede, og klik på
udvidelsestrekanten

Angivelse af indstillinger
for et handlingssæt

Dobbeltklik på
mappesymbolet

Dobbeltklik på mappesymbolet

Afspille en enkelt
kommando

Ctrl+klik knappen til
afspilning af det aktuelle
valg

Kommando+klik knappen til
afspilning af det aktuelle valg

Begynde at optage
handlinger uden
bekræftelse

Hold Alt nede, og klik på
knappen Ny handling

Hold Alternativ nede, og klik på
knappen Ny handling

Til toppen

Taster til panelet Pensler
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Åbne dialogboksen
Penselindstillinger

Dobbeltklik på penslen

Dobbeltklik på penslen

Duplikere penslen

Træk penslen til knappen
Ny pensel

Træk penslen til knappen
Ny pensel
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Taster til panelerne Tegn og Afsnit
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Forøge/formindske den valgte værdi med
et lille interval

Pil op eller pil ned

Pil op eller pil ned

Forøge/formindske den valgte værdi med
et stort interval

Skift + pil op eller
pil ned

Skift + pil op eller pil ned

Fremhæve feltet med skrifttypenavnet i
panelet Tegn

Ctrl + Alt + Skift +
F

Kommando + Alternativ +
Skift + F

Til toppen

Taster til panelet Farve
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Vælge komplementærfarven
til den aktuelle fyld/stregfarve

Hold Ctrl nede, og klik på Hold Kommando nede, og klik
farvekontrolstriben
på farvekontrolstriben

Ændring af fyld/streg, der
ikke er aktiv

Hold Alt nede, og klik på
farvekontrolstriben

Hold Alternativ nede, og klik på
farvekontrolstriben

Vælge komplementet til det
inaktive fyld/den inaktive
streg

Hold Ctrl og Alt nede, og
klik på
farvekontrolstriben

Hold Kommando + Alternativ
nede, og klik på
farvekontrolstriben

Vælge det inverterede til det
aktuelle fyld eller den
aktuelle streg

Hold Ctrl og Skift nede,
og klik på
farvekontrolstriben

Hold Kommando og Skift nede,
og klik på farvekontrolstriben

Vælge det inverterede til det
inaktive fyld/den inaktive
streg

Hold Ctrl + Skift + Alt
nede, og klik på
farvekontrolstriben

Hold Kommando + Skift +
Alternativ nede, og klik på
farvekontrolstriben

Ændring af farvetilstanden

Hold Skift nede, og klik
på farvekontrolstriben

Hold Skift nede, og klik på
farvekontrolstriben

Flytte farveskydekontroller
sammen

Hold Skift nede, og træk
farveskydekontrollen

Hold Skift nede, og træk
farveskydekontrollen

Skifte mellem
procentangivelse og 0-255
værdier for RGB

Dobbeltklik til højre for et
numerisk felt

Dobbeltklik til højre for et
numerisk felt
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Taster til panelet Forløb
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Duplikere farvestop

Hold Alt nede, og træk

Hold Alternativ nede, og
træk

Bytte om på farvestop

Hold Alt nede, og træk
farvestoppet til et andet
stop

Hold Alternativ nede, og
træk farvestoppet til et andet
stop

Anvendelse af farven fra
farveprøven på det aktive (eller
markerede) farvestop

Hold Alt nede, og klik på
farveprøven i panelet
Farveprøver

Hold Alternativ nede, og klik
på farveprøven i panelet
Farveprøver

Nulstille forløbsfyldet til sort og
hvidt lineært standardforløb

Hold Ctrl nede, og klik
på boksen Forløbsfyld i
panelet Forløb

Hold Kommando nede, og
klik på boksen Forløbsfyld i
panelet Forløb

Vis/skjul farveforløbspil

Ctrl+Alt+G

Kommando+Alternativ+G

Rediger vinkel og slutpunkt
sammen

Hold Alt nede, og træk
slutpunkt for
farveforløbsannotator

Hold Alternativ nede, og
træk slutpunkt for
farveforløbsannotator

Begræns farveforløbsværktøj
eller farveforløbsannotator,
mens du trækker

Hold Skift nede, og træk

Hold Skift nede, og træk

Visning af farveforløbsannotator
i markeret farveforløbsudfyldt
objekt

G

G

Til toppen

Taster til panelet Lag
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Markere alle objekter på
laget

Hold Alt nede, og klik på
lagets navn

Hold Alternativ nede, og klik på
lagets navn

Vise/skjule alle lag med
undtagelse af det
markerede

Hold Alt nede, og klik på
øjeikonet

Hold Alternativ nede, og klik på
øjesymbolet

Vælge kontur/eksempelvisning til det
markerede lag

Hold Ctrl nede, og klik på
øjeikonet

Hold Kommando nede, og klik på
øjesymbolet
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Vælge kontur/eksempelvisning til alle
andre lag

Hold Ctrl + Alt nede, og
klik på øjeikonet

Hold Kommando + Alternativ
nede, og klik på øjesymbolet

Låse alle andre lag og låse Hold Alt nede, og klik på
dem op
låseikonet

Hold Alternativ nede, og klik på
låsesymbolet

Udvide alle underlag og
vise hele hierarkiet

Hold Alt nede, og klik på
udvidelsestrekanten

Hold Alternativ nede, og klik på
udvidelsestrekanten

Angivelse af indstillinger,
mens du opretter nyt lag

Hold Alt nede, og klik på
knappen Nyt lag

Hold Alternativ nede, og klik på
knappen Nyt lag

Angivelse af indstillinger,
mens du opretter nyt
underlag

Hold Alt nede, og klik på
knappen Nyt underlag

Hold Alternativ nede, og klik på
knappen Nyt underlag

Placere nyt underlag
nederst på laglisten

Hold Ctrl + Alt nede, og
klik på knappen Nyt
underlag

Hold Kommando + Alternativ
nede, og klik på knappen Nyt
underlag

Placere lag øverst på
laglisten

Hold Ctrl nede, og klik på
knappen Nyt lag

Hold Kommando nede, og klik på
knappen Nyt lag

Placere lag under det
markerede lag

Hold Ctrl + Alt nede, og
klik på knappen Nyt lag

Hold Kommando + Alternativ
nede, og klik på knappen Nyt lag

Kopiere markeringen til et
lag, underlag eller en
gruppe

Hold Alt nede, og træk
markeringen

Hold Alternativ nede, og træk
markeringen

Til toppen

Taster til panelet Farveprøve
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Oprettelse af en ny
staffagefarve

Hold Ctrl nede, og klik på
knappen Ny farverude

Hold Kommando nede, og klik på
knappen Ny farverude

Oprettelse af ny
global procesfarve

Hold Ctrl og Skift nede, og klik
på Ny farverude

Hold Kommando og Skift nede, og
klik på knappen Ny farverude

Erstatte en
farveprøve med en
anden

Hold Alt nede, og træk en
farveprøve hen over en anden

Hold Alternativ nede, og træk en
farveprøve hen over en anden

Til toppen

Taster til panelet Transformer
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.
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Resultat

Windows

Mac OS

Anvendelse af en værdi og beholde fokus i redigeringsfeltet

Skift +
Enter

Skift + Retur

Anvendelse af en værdi og kopiere objekt

Alt +
Enter

Alternativ +
Retur

Anvendelse af en værdi og skaleringsindstilling proportionalt
for bredde og højde

Ctrl +
Enter

Kommando +
Retur

Til toppen

Taster til panelet Gennemsigtighed
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Ændring af maske til
gråtonebillede til
redigering

Hold Alt nede, og klik på
maskens miniature

Hold Alternativ nede, og klik
på maskens miniature

Deaktivere
ugennemsigtig maske

Hold Skift nede, og klik på
maskens miniature

Hold Skift nede, og klik på
maskens miniature

Aktivere uigennemsigtig
maske igen

Hold Skift nede, og klik på
deaktiveret maskeminiature

Hold Skift nede, og klik på
deaktiveret maskeminiature

Forøge/formindske
ugennemsigtighed i
intervaller på 1%

Klik på ugennemsigtighedsfelt
+ pil op eller pil ned

Klik på ugennemsigtighedsfelt
+ pil op eller pil ned

Forøge/formindske
ugennemsigtighed i
intervaller på 10%

Hold Skift nede, og klik på
Hold Skift nede, og klik på
ugennemsigtighedsfelt + pil op ugennemsigtighedsfelt + pil op
eller pil ned
eller pil ned

Til toppen

Funktionstaster
Dette er ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. I denne tabel vises kun de genveje, der ikke er vist i
menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Aktivere Hjælp

F1

F1

Klippe

F2

F2

Kopiere

F3

F3
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Sætte ind

F4

F4

Vise/skjule panelet Pensler

F5

F5

Vise/skjule panelet Farve

F6

F6

Vise/skjule panelet Lag

F7

F7

Oprettelse af nyt symbol

F8

F8

Vise/skjule infopanelet

Ctrl + F8

Kommando + F8

Vise/skjule panelet Forløb

Ctrl + F9

Kommando + F9

Vise/skjule panelet Streg

Ctrl + F10

Kommando + F10

Vise/skjule panelet Attributter

Skift + Ctrl + F11

Skift + Kommando + F11

Genindlæs

Skift + Ctrl + F12

Skift + Ctrl + F12

Vise/skjule panelet Grafikformater

Skift + F5

Skift + F5

Vise/skjule panelet Udseende

Skift + F6

Skift + F6

Vise/skjule panelet Juster

Skift + F7

Skift + F7

Vise/skjule panelet Transformer

Skift + F8

Skift + F8

Vise/skjule panelet Kurvefinder

Skift + Ctrl + F9

Skift + Kommando + F9

Vise/skjule panelet Gennemsigtighed

Skift + Ctrl + F10

Skift + Kommando + F10

Vise/skjule panelet Symboler

Ctrl + F11

Kommando + F11

Vise/skjule perspektivgitter

Ctrl+Shift+I

Kommando+Shift+I
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Tilpasning af tastaturgenveje
Tilpasse tastaturgenveje
Med tastaturgenveje bliver du mere produktiv i Illustrator. Du kan benytte de standardgenveje, der findes i Illustrator, eller tilføje og tilpasse
genveje efter behov.

Til toppen

Tilpasse tastaturgenveje

Du kan se en liste over alle tastaturgenveje i Illustrator og redigere eller oprette genveje. Dialogboksen Tastaturgenveje fungerer som en
genvejseditor. Den indeholder alle kommandoer, som understøtter genveje, hvoraf nogle ikke findes i sættet af standardgenveje.
Du kan definere dine egne genvejssæt, ændre genveje i et sæt enkeltvis og skifte mellem genvejssæt. Du kan f.eks. oprette separate sæt til
forskellige arbejdsrum, som vælges i menuen Vindue > Arbejdsrum.
Hvis du tidligere har gemt et andet sæt tastaturgenveje end standard, gemmes tastaturgenvejene i en .kys-fil i Illustrators mappe med indstillinger.
Du kan kopiere denne fil til den samme placering (i Ai-mappen med indstillinger) på den nye computer. Derefter kan du vælge dette sæt i
dialogboksen Tastaturgenveje i Illustrator.
Du kan bruge den samme .kys-fil på tværs af platforme, blot de ændrede genveje er gyldige platformene.
Brugerdefinerede tastaturgenveje i Illustrator gemmes som standard på følgende placeringer:
Mac OS:
1

user/Library/Preferences/Illustrator CS5 Settings/[language]/mycustomshortcut.kys

Windows Vista og Windows 7
1
2

<rootdir>\Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe <span class="uicontrol">Illustrator
CS5 Settings\</span>[language]\mycustomshortcut.kys

Win XP
1
2

<rootdir>\Document and Settings\<user name>\Application <span class="uicontrol">Data\Adobe\Adobe
Illustrator CS5 Settings\</span>[language]\mycustomshortcut.kys

Ud over at bruge tastaturgenveje kan du få adgang til mange kommandoer ved hjælp af kontekstafhængige menuer. Kontekstafhængige
menuer indeholder kommandoer, der er relevante for det aktive værktøj, den aktive markering eller det aktive panel. Hvis du vil have vist en
kontekstafhængig menu, skal du højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) i dokumentvinduet eller i panelet.
1. Vælg Rediger > Tastaturgenveje.
2. Vælg et sæt genveje i menuen Sæt øverst i dialogboksen Tastaturgenveje.
3. Vælg en genvejstype (menukommandoer eller værktøjer) i menuen over genvejsvisningen.
4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på OK for at aktivere genvejssættet.
Hvis du vil ændre en genvej, skal du klikke på genvejskolonnen på rullelisten og skrive en ny genvej. Hvis du angiver en
genvej, som i forvejen er tilknyttet en anden kommando eller et andet værktøj, vises der en meddelelse nederst i
dialogboksen. Klik på Fortryd for at annullere ændringen, eller klik på Gå til for at gå til en anden kommando eller et andet
værktøj og knytte en ny genvej til kommandoen eller værktøjet. Skriv i kolonnen Symbol det symbol, der skal vises i
menuen eller værktøjstippet til kommandoen eller værktøjet. Du kan bruge alle de tegn, der er tilladt i kolonnen Genvej.
Bemærk! Under Mac OS kan du ikke tildele Kommando+Alternativ+8 som en menugenvej.
Du gemmer ændringer af det gældende genvejssæt ved at klikke på OK. (Du kan ikke gemme ændringer af sættet
Illustrator-standarder).
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Du gemmer et nyt sæt genveje ved at klikke på Gem. Skriv et navn til det nye sæt, og klik på OK. Det nye sæt vises i pop
op-menuen med det nye navn.
Du kan slette genvejssættet ved at klikke på OK. (Du kan ikke slette ændringer af sættet Illustrator-standarder).
Hvis du vil eksportere det viste sæt genveje til en tekstfil, skal du klikke på Eksporter tekst. Skriv et filnavn til den
tastkombination, du gemmer, og klik på Gem i dialogboksen Gem tastkombinationsfilen som. Du kan bruge denne tekstfil
til at udskrive en kopi af tastaturgenvejene.
Flere hjælpeemner
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Systemkrav
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Systemkrav | Illustrator
Systemkrav til Illustrator
Illustrator CC (2015) – systemkrav og sprogversioner
Systemkrav til Illustrator CC (2014)
Systemkrav til Illustrator CC
Systemkrav til Illustrator CS6
Ældre versioner

Til toppen

Illustrator CC (2015) – systemkrav og sprogversioner

Windows
Intel Pentium 4 eller AMD Athlon 64-processor
Microsoft Windows 7 med Service Pack 1, Windows 8.1 eller Windows 10
1 GB RAM (3 GB anbefales) til 32 bit, 2 GB RAM (8 GB anbefales) til 64 bit
2 GB ledig plads på harddisken til installation, kræver yderligere ledig plads under
installation (kan ikke installeres på flytbare flash-baserede lagerenheder)
Skærm på 1.024 × 768 (1.280 × 800 anbefales)
Du kan kun se Illustrator i HiDPI-tilstand, hvis din skærm understøtter en opløsning på
1.920 x 1.080 eller derover.
OpenGL 4.x
Hvis du vil bruge det nye Touch-arbejdsrum i Illustrator, skal du have en tablet/monitor
med berøringsskærm, som kører Windows 8.1 eller Windows 10 (Microsoft Surface Pro 3
anbefales).
Valgfrit: Hvis du vil bruge GPU-ydeevnefunktioner: Et Intel-, NVIDIA- eller AMDskærmkort fra de nedenfor viste (middelhøj/høj ydeevne anbefales), 1 GB VRAM (2 GB
anbefales) og de nyeste drivere, som sikrer optimal ydeevne
Følgende videoadapterserie understøtter de nye Windows GPU Performance-funktioner i
Illustrator:

NVIDIA
NVIDIA Quadro K-serien
NVIDIA Quadro 6xxx
NVIDIA Quadro 5xxx
NVIDIA Quadro 4xxx
NVIDIA Quadro 2xxx
NVIDIA Quadro 2xxxD
NVIDIA Quadro 6xx
NVIDIA GeForce GTX-serien (4xx, 5xx, 6xx, 7xx, 9xx, Titan)
NVIDIA Quadro M-serien
Vigtigt! Microsoft Windows registrerer muligvis ikke tilgængeligheden af de seneste enhedsdrivere for
NVIDIA GPU-kort. Hent de seneste GPU-kortenhedsdrivere:
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- Quadro-serien
- Andre serier

Intel
Intel HD Graphics 4600-serien
Intel HD Graphics 5000-serien
Intel HD Graphics 6000-serien
Intel Iris Graphics 5000-serien
Intel Iris Pro Graphics 5000-serien
Intel Iris Graphics 6000-serien

AMD
Følgende serier understøttes kun i Windows 8 eller nyere:
Grafikadapter i AMD Radeon R9-serien
Grafikadapter i AMD Radeon R7-serien
Grafikadapter i AMD Radeon HD 7000-serien
Grafikadapter i AMD Radeon HD 8000-serien
Grafikadapter i AMD FirePro V-serien
Grafikadapter i AMD FirePro W-serien
Sørg for, at du har de seneste drivere til dit GPU-kort. Se Illustrator GPU-ydeevne | Driver-opdateringer.

Internetforbindelse og registrering kræves til påkrævet softwareaktivering, validering af
abonnementer og adgang til onlinetjenester.*

Mac OS
Multicore Intel-processor med 64-bit-understøttelse
Mac OS X-versionerne 10.9, 10.10 eller 10.11) (anbefales)
2 GB RAM (8 GB anbefales)
2 GB tilgængelig harddisk plads til installation, kræver yderligere ledig plads under
installation (kan ikke installeres på et drev, som bruger et filsystem, der skelner mellem
store og små bogstaver eller på flytbare flash-baserede lagerenheder)
Skærm på 1.024 × 768 (1.280 × 800 anbefales)
Valgfrit: Hvis du vil udnytte GPU'ens ydeevne: Din Mac skal have mindst 512 MB VRAM
(2 GB anbefales), og computeren skal understøtte OpenGL version 4.0 eller nyere.
Sådan kontrollerer du VRAM-værdierne:
Mac 10.9:Vælg Mac > Om denne Mac > Flere oplysninger (Grafikoplysninger).
Mac 10.10, 10.11: Vælg Mac > Om denne Mac (grafikoplysninger).
Du kan finde ud af, om din computer understøtter det krævede OpenGL (4.0 eller
nyere), i dette Apple Support-dokument.
Internetforbindelse og registrering kræves til påkrævet softwareaktivering, validering af
abonnementer og adgang til onlinetjenester.*

* BEMÆRKNING TIL BRUGERNE! Internetforbindelse, Adobe-id og accept af licensaftalen er påkrævet for at
kunne aktivere og bruge dette produkt. Dette produkt kan måske integreres med eller give adgang til visse af
Adobes eller tredjeparters onlineværtstjenester. Adobe-tjenester er kun tilgængelige for brugere, der er
mindst 13 år gamle, og kræver samtykke til yderligere vilkår for brug og Adobes politik til beskyttelse af
personlige oplysninger. Programmer og tjenester er måske ikke tilgængelige i alle lande eller på alle sprog og
kan ændres eller ophøre uden varsel. Der kan blive opkrævet yderligere gebyrer eller abonnementsafgifter.
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Tilgængelige sprog
Illustrator CC er tilgængelig på følgende sprog:

Dansk

Italiano

Русский

Deutsch

Nederlands

*

English

Polish

日本語

Español

Português (Brasil)

简体中文

Français

Svenska

繁體中文

Français*

Tyrkisk

한국어

Hebraisk*

Ukrainsk

Ungarsk

čeština

* Arabisk og hebraisk understøttes i den mellemøstlige version med fuld højre mod venstresprogunderstøttelse, arabiske/hebraiske funktioner og en engelsk grænseflade også på nordafrikansk fransk
(Francais*) version med fuld højre mod venstre-sprogunderstøttelse, arabiske/hebraiske funktioner og en
fransk brugerflade.

Til toppen

Systemkrav til Illustrator CC (2014)

Windows
Intel Pentium 4 eller AMD Athlon 64-processor
Microsoft Windows 7 med Service Pack 1, Windows 8 eller Windows 8.1
1 GB RAM (3 GB anbefales) til 32 bit, 2 GB RAM (8 GB anbefales) til 64 bit
2 GB ledig plads på harddisken til installation, kræver yderligere ledig plads under
installation (kan ikke installeres på flytbare flash-baserede lagerenheder)
Skærm på 1.024 × 768 (1.280 × 800 anbefales)
Du kan kun se Illustrator i HiDPI-tilstand, hvis din skærm understøtter en opløsning på
1.920 x 1.080 eller derover. Du kan finde flere oplysninger i Forbedret Windowsunderstøttelse: HiDPI-enheder.
Hvis du vil bruge det nye Touch-arbejdsrum i Illustrator, skal du have en tablet/monitor
med berøringsskærm, som kører Windows 8.1 (Microsoft Surface Pro 3 anbefales).
Valgfrit: Brug af GPU-ydeevne: (NVIDIA-videoadapter angivet nedenfor (medium/høj
ydeevne anbefales), 1 GB VRAM (2 GB anbefales) og de seneste NVIDIA-drivere til
optimal ydeevne (vi anbefaler driverversion 335.23 eller senere til GeForce-serien og
version 332.76 eller senere til Quadro-serien)
Følgende NVIDIA-videoadapterserie understøtter de nye Windows GPU Performancefunktioner i Illustrator:
Quadro K-serien
Quadro 6xxx
Quadro 5xxx
Quadro 4xxx
Quadro 2xxx
Quadro 2xxxD
Quadro 6xx
GeForce GTX-serien (4xx, 5xx, 6xx, 7xx, Titan)
Internetforbindelse og registrering kræves til påkrævet softwareaktivering, validering af
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abonnementer og adgang til onlinetjenester.*

Mac OS
Multicore Intel-processor med 64-bit-understøttelse
Mac OS X v10.7, v10.8, v10.9 eller v10.10
2 GB RAM (8 GB anbefales)
2 GB tilgængelig harddisk plads til installation, kræver yderligere ledig plads under
installation (kan ikke installeres på et drev, som bruger et filsystem, der skelner mellem
store og små bogstaver eller på flytbare flash-baserede lagerenheder)
Skærm på 1.024 × 768 (1.280 × 800 anbefales)
Internetforbindelse og registrering kræves til påkrævet softwareaktivering, validering af
abonnementer og adgang til onlinetjenester.*

Til toppen

Systemkrav til Illustrator CC

Windows
Intel® Pentium® 4- eller AMD Athlon® 64-processor
Microsoft® Windows® 7 med Service Pack 1 eller Windows 8 eller Windows 8.1
1 GB RAM (3 GB anbefales) til 32 bit; 2 GB RAM (8 GB anbefales) til 64 bit
2 GB ledig plads på harddisken til installation, kræver yderligere ledig plads under
installation (kan ikke installeres på flytbare flash-baserede lagerenheder)
Skærm på 1.024 × 768 (1.280 × 800 anbefales)
Internetforbindelse og registrering kræves til den nødvendige software-aktivering, kontrol
af medlemskab og adgang til onlinetjenesterne.*

Mac OS
Multicore Intel-processor med 64-bit-understøttelse
Mac OS X v10.6.8, v10.7, v10.8 eller v10.9
2 GB RAM (8 GB anbefales)
2 GB tilgængelig harddisk plads til installation, kræver yderligere ledig plads under
installation (kan ikke installeres på et drev, som bruger et filsystem, der skelner mellem
store og små bogstaver eller på flytbare flash-baserede lagerenheder)
Skærm på 1.024 × 768 (1.280 × 800 anbefales)
Internetforbindelse og registrering kræves til den nødvendige software-aktivering, kontrol
af medlemskab og adgang til onlinetjenesterne.*

* Dette produkt kan måske integreres med eller give adgang til visse af Adobes eller tredjeparters
onlineværtstjenester. Adobes online tjenester, inklusive Adobe® Creative Cloud™, er kun tilgængelige for
brugere, der er mindst 13 år gamle, og kræver samtykke til yderligere vilkår og Adobes online politik til
beskyttelse af personlige oplysninger. Programmerne og onlinetjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande
eller på alle sprog, kan kræve brugerregistrering og kan ændres eller ophøre uden varsel. Der kan blive
opkrævet yderligere gebyrer eller abonnementsafgifter.

Til toppen
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Systemkrav til Illustrator CS6

Windows
Intel® Pentium® 4- eller AMD Athlon® 64-processor
Microsoft® Windows® XP med Service Pack 3 eller Windows 7 med Service Pack 1.
Adobe® Creative Suite® 5.5- og CS6-programmer understøtter også Windows 8 og
Windows 8.1. Se CS6 Ofte stillede spørgsmål for at få flere oplysninger om
understøttelse af Windows 8.
1 GB RAM (3 GB anbefales) til 32 bit, 2 GB RAM (8 GB anbefales) til 64 bit
2 GB ledig plads på harddisken til installation, kræver yderligere ledig plads under
installation (kan ikke installeres på flytbare flash-baserede lagerenheder)
1.024 x 768 skærm (1.280 x 800 anbefales) med 16-bit grafikadapter
DVD-ROM-drev kompatibelt med dobbeltlags DVD'er
Nogle 3D-funktioner i Adobe® Bridge kræver en DirectX 9-kompatibelt videoadapter med
mindst 64 MB VRAM
Denne software virker ikke uden aktivering. Bredbåndsinternetforbindelse og registrering
kræves til softwareaktivering, validering af abonnementer og adgang til onlinetjenester.†
Det er ikke muligt at aktivere via telefonen.

Mac OS
Multicore Intel-processor med 64-bit-understøttelse
Mac OS X v10.6.8 eller v10.7. Adobe Creative Suite 5, CS5.5 og CS6 understøtter Mac
OS X v10.8 og v10.9, når de er installeret på Intel-baserede systemer.*
2 GB RAM (8 GB anbefales)
2 GB tilgængelig harddisk plads til installation, kræver yderligere ledig plads under
installation (kan ikke installeres på et drev, som bruger et filsystem, der skelner mellem
store og små bogstaver eller på flytbare flash-baserede lagerenheder)
Skærm på 1.024 × 768 (1.280 x 800 anbefales) med 16-bit videokort
DVD-ROM-drev kompatibelt med dobbeltlags DVD'er
Denne software virker ikke uden aktivering. Bredbåndsinternetforbindelse og registrering
kræves til softwareaktivering, validering af abonnementer og adgang til onlinetjenester.†
Det er ikke muligt at aktivere via telefonen.
* Få mere at vide om understøttelse af Mac OS X Mavericks .
† Dette produkt kan integreres med eller tillade adgang til bestemte onlinetjenester, som hostes af Adobe
eller tredjepart ("Onlinetjenester"). Online Services er kun tilgængelig for brugere, der er fyldt 13 år, og
kræver accept af yderligere betingelser for brug og Adobes politik om beskyttelse af personlige oplysninger
online. Onlinetjenester er ikke tilgængelige i alle lande eller på alle sprog, kan kræve brugerregistrering og
kan ændres eller ophøre uden varsel. Yderligere gebyrer eller abonnementsbetaling kan forekomme.

Til toppen

Ældre versioner

Systemkrav til Illustrator CS5

Windows
Intel® Pentium® 4- eller AMD Athlon® 64-processor
Microsoft® Windows® XP med Service Pack 3, Windows Vista® Home Premium,
Business, Ultimate eller Enterprise med Service Pack 1 eller Windows 7
1 GB RAM
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2 GB ledig plads på harddisken til installation, yderligere ledig plads under installation
(kan ikke installeres på flytbare flash-baserede lagerenheder)
1.024 x 768 skærm (1.280 x 800 anbefales) med 16-bit grafikadapter
Dvd-rom-drev*
Kræver internetforbindelse med bredbånd til onlinetjenester†

Mac OS
Intel-processor
Mac OS X v10.5.7 eller v10.6
1 GB RAM
2 GB ledig plads på harddisken, yderligere ledig plads kræves under installation (kan ikke
installeres på et drev, som bruger et filsystem, der skelner mellem store og små
bogstaver eller på flytbare flash-baserede lagerenheder)
1.024 x 768 skærm (1.280 x 800 anbefales) med 16-bit grafikadapter
Dvd-rom-drev*
Kræver internetforbindelse med bredbånd til onlinetjenester
* Med dette produkt kan du udvide funktionaliteten ved at anvende bestemte funktioner, der hostes online,
herunder CS Live online ("Onlinetjenester"). Det forudsætter dog, at du har en hurtig internetforbindelse.
Onlinetjenesterne og visse funktioner er ikke tilgængelig i alle lande, på alle sprog eller i alle valutaer og kan
ophøre helt eller delvist uden varsel. Brugen af disse onlinetjenester er underlagt særlige betingelser for brug
samt politik om beskyttelse af personlige oplysninger online. Adgang til nogle tjenester kræver sommetider
brugerregistrering. Nogle onlinetjenester, herunder tjenester der oprindeligt tilbydes gratis, kan være underlagt
ekstra gebyrer og kræver et separat abonnement.

Systemkrav til Illustrator CS4

Windows
2 GHz eller hurtigere processor
Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 (Service Pack 3 anbefales) eller Windows
Vista® Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise med Service Pack 1
(certificeret til 32-bit Windows XP eller Windows Vista)
512 MB RAM (1 GB anbefales)
2 GB ledig diskplads til installation, der kræves yderligere ledig plads under installation
(kan ikke installeres på Flash-baserede lagerenheder)
1.024 x 768 skærm (1.280 x 800 anbefales) med 16-bit grafikadapter
Dvd-rom-drev
Kræver internetforbindelse med bredbånd til onlinetjenester*

Mac OS
PowerPC® G4 eller G5 eller Intel® processor
Mac OS X version 10.4.11–10.5.4
512 MB RAM (1 GB anbefales)
2 GB ledig plads på harddisken, ekstra ledig plads kræves under installation (kan ikke
installeres på en udgave, som bruger et filsystem, der skelner mellem store og små
bogstaver eller på flash-baserede lagerenheder)
1.024 x 768 skærm (1.280 x 800 anbefales) med 16-bit grafikadapter
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Dvd-rom-drev
QuickTime 7-softwaren kræves til multimediefunktioner
Kræver internetforbindelse med bredbånd til onlinetjenester*
* Dette produkt kan give dig adgang til bestemte funktioner, der hostes online ("onlinetjenester"). Det
forudsætter dog, at du har en hurtig internetforbindelse. Onlinetjenesterne og visse funktioner er ikke
tilgængelig i alle lande, på alle sprog eller i alle valutaer og kan ophøre helt eller delvist uden varsel. Brugen
af disse onlinetjenester er underlagt særlige betingelser samt Adobes politik om beskyttelse af personlige
oplysninger online. Adgang til disse tjenester kræver sommetider brugerregistrering. Nogle onlinetjenester,
herunder tjenester der oprindeligt tilbydes gratis, kan være underlagt ekstra gebyrer. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger eller gerne vil læse de gældende vilkår for brug og politik til beskyttelse af personlige
oplysninger online, kan du besøge www.adobe.com/dk.

Systemkrav til Illustrator CS3

Windows
Intel Pentium 4, Intel Centrino, Intel Xeon eller Intel Core Duo (eller kompatibel) processor
Microsoft Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Vista Home Premium,
Business, Ultimate eller Enterprise (certificeret til 32-bit udgaver)
512 MB RAM (1 GB anbefales)
2 GB ledig diskplads (kræver yderligere ledig plads under installation)
1.024 x 768 monitoropløsning med 16-bit grafikadapter
Dvd-rom-drev
QuickTime 7-softwaren kræves til multimediefunktioner
Internet- eller telefonforbindelse er nødvendig for produktaktivering
Det kræves bredbåndsforbindelse til Adobe Stock Photos* og andre tjenester

Mac OS
PowerPC G4 eller G5 eller multicore Intel-processor
Mac OS X v10.4.810.5 (Leopard)
512 MB RAM (1 GB anbefales)
2,5 GB ledig diskplads (kræver yderligere ledig plads under installation)
1.024 x 768 monitoropløsning med 16-bit grafikadapter
Dvd-rom-drev
QuickTime 7-softwaren kræves til multimediefunktioner
Internet- eller telefonforbindelse er nødvendig for produktaktivering
Det kræves bredbåndsforbindelse til Adobe Stock Photos* og andre tjenester
* Online tjenester, herunder, men ikke begrænset til, Adobe Stock Photos og Adobe Connect er muligvis ikke
tilgængelige i alle lande, på alle sprog og i alle valutaer. Tilgængeligheden af tjenesterne kan ændres.
Brugen af online tjenester er underlagt vilkår og betingelser i en separat aftale og kan pålægges ekstra
gebyrer.

Se også
Understøttede produktversioner

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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