
Indesign grundkurs 
10 december 13:00-17:00
20 december 08:00-12:00
 
14 januari 13:00-17:00
21 januari 13:00-17:00

Lotta Kempe  
Rebetsky kommunikation och design 

070-763 14 33  
lotta@rebetsky.se

rebetsky.se



Vilka är ni?



Utbildningsmål
Att kunna de viktigaste funktionerna 
i InDesign för framställning av 
trycksaksoriginal eller annan typ av 
informationsmaterial.

Målgrupp
Du som arbetar med formgivning av 
informationsmaterial för tryck eller 
för digital distribution och behöver 
lära dig ett professionellt desktop 
publishingprogram.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande Lexicons 
Windows-kurser samt viss erfarenhet 
av ordbehandling.

Om kursen
I denna utbildning lär du dig att använda InDesign 
och kombinera text, bilder och grafik för enklare 
grafisk produktion som till exempel annonser, 
produktblad, foldrar med mera.
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Innehåll InDesign Grund
• presentation av InDesign
• gränssnittet, hur du hittar bland 

paletter och menyer
• några grundinställningar och 

hjälpmenyer
• ångra och återskapa dokument
• översikt av verktygspalett

Grunderna
• grundläggande verktyg
• om text- och bildramar
• färg, fyllning och linje

Arbeta med text
• skriva och montera text
• om paletterna text och stycke
• typografering av text
• stavningskontroll, sök och ersätt
• tabeller
• importera tabeller från Word/Excel

Bildhantering
• montera bilder
• beskära och storleksändra bilder
• länkar

Skapa olika dokument
• stödlinjer och marginaler
• dokument med uppslag
• paletten sidor, lägga till sidor
• mallsidor och mallobjekt
• automatisk sidnumrering

Grundläggande färghantering
• om paletterna färg och färgrutor
• lägga till färger
• färglägen, RGB, CMYK och 

dekorfärger
• lägga till dekorfärg, färgbibliotek
• genomskinlighet 

Skapa och färglägga grafik
• ritverktygen
• färglägga
• övertoningar
• fler tillval för linjer och ramar

Kombinera text och bilder
• figursätta text
• urklippsbanor, använda och skapa
• förankra bilder i flödande text
• skapa textkonturer

Utskrift och export
• skriva ut
• preflight och packa för tryck
• exportera som PDF
• exportera text

Vad ska vi göra?

Frågor? Nu kör vi!
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Övning: Starta ett A4-dokument och spara på 
skrivbordet. Skriv ditt namn och lägg in en bild på 

dig eller något som får representera dig (plocka 
från nätet). Lek en stund med de olika verktygen. 

Skapa ett dokument
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Vikten av typografi

Vi ses 
ikväll

Vi ses

ikväll
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Sans seriffer (utan fötter)

De flesta typsnitt kostar pengar. Gratis typsnitt finns att ladda ner  
på exempelvis dafont.com och andra siter (men var försiktig)

Filson

Bradley hand Viking

Brix

Helvetica

Market pro Acier BAT

Playfair
Arial

Mocking feel fishy

Garamond

Seriffer (med fötter)

Extremer / dekorativtScripter /handskrift

Typsnitt / teckensnitt
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Övning: Ladda ner textfilen och montera i ett 
nytt dokument. Skapa styckeformatmallar och 
tilldela de olika delarna i texten. Välj typsnitt 

och storlek som du tycker passar. 

portfolio.rebetsky.se/indesignkurs

Att hantera texter
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Att hantera bilder

Övning: Hitta och ladda ner en eller flera gratisbilder.  
Skala upp och ner proportionerligt (ctrl + shift).  

Beskär bilden. Kolla upplösningen. 

Gratissiter för bilder: pixabay.com    pexels.com    unsplash.com
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Att hantera bilder

Övning: Rita figurer och använd banhanteraren. 
Klistra in en bild i din figur. 
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