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GRAFISK DESIGN
Web Design — Pellelundberg.dk
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Brief

• KUNDE: Pelle Lundberg – Komiker, 
Podcaster & Tekstforfatter

• PRODUKT: Web Design

• KUNDENS ØNSKER: Autentisk, en-
kelt og personligt design

• LINK: pellelundberg.dk

Designfasen

1. Dialog med kunden: Kundens ønsker var 
at få et enkelt og personligt web design. 
Han henviste bl.a. til Jonatan Spangs 
meget enkle layout, med personligt bille-
de der gik igen på alle sider.

2. Research & Wireframe: Andre eksempler 
fra komiker-branchen researches og der 
udvikles derefter en wireframe i Adobe 
XD.

3. Videreudvikling: Skelettet sættes nu op i 
WordPress CMS-systemet og udvikles.

websites fra andre komikere  —

—
 jonatanspang.dk

—
 nikolajstockholm

.dk
—

 rubensoltoft.dk

— Udpluk af designfasen i Adobe XD m/ final wirefreame
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Stil & Farver

Farver: Sammenspillet mellem de 2 kontrast-
farver på siden. Den orange komplementerer 
bl.a. Pelles skæg rigtigt godt og er derfor med 
til at give siden personlighed.

Typografi : Uncial brugt i body tekster. Fed 
og kursiv grotesk skrift i majuskler, brugt op 
imod en tyndere grotesk skrift.

Komposition: Der bruges en grund komposi-
tion med et fastgjort billede i venstre side, 
som ønskede hos kunden. Indholdet på de 
forskellige sider varierer.
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R = 225 G = 225 B = 225
HEX = #ffffff
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HEX = #F4981A

Pure White
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BOLD ITALIC

Aa
Questrial 
Regular

1. Skitse/Wireframe

2. Færdig web
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Ikoner, billede & grafik

Enkle, letforståelige SoMe ikoner som et 
grafi sk element i Navigationen. 

Podcast covers er også udarbejdet 
i Photoshop samt Call to Action -ikoner.

Podcast tjenesters logo som Call to Action -ikon.

Præsentation af podcasts  —
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Workflow fra start til slut

2.Indsigt i branche

3. Designfasen

4. Kunden modtager designet1. Dialog med kunden om 
ønsker og idéer

5. Dialog med kunden om designet
Evt. tilføjelser eller rettelser

6. Launch
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UX Design

Fastgjort Pelle følger dig rundt på rejsen.
Dertil er et Smooth Scroll plugin, til Word-
Press, aktiveret for at give brugeren en 
lækker oplevelse.

Animationer: Hover-animation på menu-
punkter, Headings og tekster som animeres 
ind når siden loades, skaber liv og giver 
brugeren en levende oplevelse.

Usability

For kunden: Da hjemmesiden er bygget op 
i WordPress CMS-systemet via en visuel 
page-builder, som er et nemt og håndterbart 
værktøj, er det nemt for kunden selv at re-
digere i indhold m.m. efter launch. Han ville 
f.eks. selv have mulighed for at kunne fjerne 
og tilføje nye podcasts, samt nye episoder 
løbende.

For brugeren: Navigationen er fi xed når man 
scroller op ad siden, som gør menuen let 
tilgængelig for brugeren. Hjemmesiden er 
derudover fuldt responsiv. 

Usa

For kunden:
i WordPress CMS-systemet via en visuel 
page-builder, som er et nemt og håndterbart 
værktøj, er det nemt for kunden selv at re-
digere i indhold m.m. efter launch. Han ville 
f.eks. selv have mulighed for at kunne fjerne 
og tilføje nye podcasts, samt nye episoder 
løbende.

For brugeren:For brugeren:
scroller op ad siden, som gør menuen let 
tilgængelig for brugeren. Hjemmesiden er 
derudover fuldt responsiv. 
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Custom CSS

Noget styling kan ikke laves i WordPress 
page-builderen. Som løsning på dette bruger 
man custom CSS.
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Style på kontaktformular

Luft mellem some ikonerLuft mellem some ikoner

fastgjort Anker menu på PODCAST -siden

Ingen logo på landing page
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Magasin — Klimamagasinet: Grøn Globe (Fiktivt)
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Brief

• KUNDE: Klimamagasinet Grøn Globe 
(Fiktivt)

• PRODUKT: Magasin

• BESKRIVELSE: Grøn Globe er et 
klimamagasin der samler viden om 
klimaproblemer og samtidig giver 
guides til en bæredygtig hverdag.

Import & Dokument Indstillinger

Da vi ikke er interesseret i at testmaterialet 
beholder formatering fra word-dokumentet, 
slår vi Preserve Overrides i Import Options 
fra.

Artiklers Anatomi

1 Rubrik: Montserrat ExtraBold — 
92,5pt/90pt

2 Underrubrik: Montserrat SemiBold — 
15/18pt (Her bruges uncial med indsat 
hairspage for korrigering af)

3 Brødtekst: Montserrat Regular —
9pt/12pt

4 Mellemrubrik: Montserrat SemiBold — 
11pt/12pt

Import & Dokument Indstillinger

Dertil følger Brødtekst-stylen 
et Baseline Grid med 12pt Increment.

Bleed: 3 mm

23 mm
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Automatisk TOC

TOC er automatiseret med InDesigns TOC 
-funtion. Dertil er der udarbejdet Paragraph 
Styles.

Styles

Paragraph styles er udarbejdet til artikel-
strukturen og m.m.Til tabellerne om fødeva-
rernes klimaaftryk er der udviklet Cell- og 
Table Styles. I Table Stylen er der tilkoblet 
paragraph styles til hhv. Table Header og 
Table Body.

Styles

Table Style options

Paragraph styles
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Anchored Object & Text Wrap

Til små billeder på én spalte integreres i tek-
sten som et Anchored Object, for at sikre, at 
de altid holder samme placering i forhold til 
teksten. Større billeder er integreret i artikler 
med Text Wrap.

Export af trykklar PDF

Trykklar pdf: Press Quality Preset, Compati-
bility: Acrobat 4 (PDF 1.3), Crop Marks, Bleed: 
3mm, Coated FOGRA 39.

Export af trykklar PDF

Anchored Object & Text Wrap
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Brief

• KUNDE: Klimamagasinet Grøn Globe 
(Fiktivt)

• PRODUKT: Billede til artikel 

Inspiration & Moodboard

Målet med billedet var at skabe fokus på kon-
sekvenserne ved klimaforandringerne. Idéen 
var at spille på medlidenhed og temaet; Den 
verden vores børn og børnebørn vokser op i 
og bliver vidne til. Til dette oprettes et mood-
board.

1. Farvekorrigering af ansigt & Ny skjorte

Originalbilledet af drenges ansigt havde en 
gennemgående rød farvetone. Her bruges 
Hue/Saturation og Exposure adjustment lay-
ers med tilhørende masker til hhv. at farve-
korrigere ansigtet og VR-brillens farve.

Inspiration & Moodboard

SIDE 15

Hue/Saturation og Exposure adjustment lay-
ers med tilhørende masker til hhv. at farve-
korrigere ansigtet og VR-brillens farve.
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2. Motiv som Smart Object

For nemt at kunne placere motivet og dren-
gens syn i VR-brillen, bruges et Shape Layer, 
som laves om til et Smart Object. På denne 
måde kan der løbende foretages ændringer 
i motivet uden man skal til at tage direkte 
hensyn til vinkler. Dermed skaber man også 
et ikke destruktivt workfl ow.

3. Smeltende Globus

Appelsin brugt som base.
For at få globussen til at smelte bruges en 
splat-brush som transformeres med Warp. 
Efter genbruges teksturen fra globussen og 
smart fi lteret Wave giver massen et mere 
smeltende udtryk.

4. Effekter uden for VR-brille

Til sidst bruges samme effekter uden for 
VR-brillen.

2. Motiv som Smart Object

3. Smeltende Globus

3.

4.

2.
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Resultatet
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