118

60

A – område for tittel

B – område for eventuell tilleggstekst hvis sirkel ikke er nok
7

C – hovedområde for grafikk og bilder

Tips
Bruk av tekst i sirkel grupperer
innhold og gjør at titler i toppen
ikke trenger å bli så lange.
Budskapet blir mer tilgjengelig. Hvit
sirkel er et foretrukket grafisk
element på forsider.

15

Dette er
utgangspunkt
for tittelen
Noe i tillegg til tittel om nødvendig – kun på én linje.

Hovedområde v. 1
Ett motiv med profilformer
som ligger over bildet. Hvit
sirkel med tekstinnhold eller
ikon «kiler» litt i kanten
(valgfritt).

Dette er
utgangspunkt
for tittelen
Noe i tillegg til tittel om nødvendig – kun på én linje.

Hovedområde v. 2
To motiver med profilformer.
Sirkel som «kiler» litt i kanten
(valgfritt).

Dette er
utgangspunkt
for tittelen
Noe i tillegg til tittel om nødvendig – kun på én linje.

Hovedområde v. 3
Ett motiv og fargeflate med
profilformer. Sirkel som «kiler»
litt i kanten (valgfritt).

Dette er
utgangspunkt
for tittelen
Noe i tillegg til tittel om nødvendig

Hovedområde v. 4
Profilformer med støttefarge.
Mulighet for tekst eller ikon i
sirkel (valgfritt).

Dette er minste
mulige størrelse på
tittel i en brosjyre
tenk heller oppdeling
Noe i tillegg til tittel om nødvendig

Hovedområde v. 5
Enkel kvadratisk støttefarge
som også kan fylles med foto.
Mulighet for tekst eller ikon i
sirkel (valgfritt).

Dette er
utgangspunkt
for tittelen
Noe i tillegg til tittel om nødvendig – kun på én linje.

Hovedområde v. 6
To stående bildebokser. Én
fylles med bilde og den andre
fylles med støttefarge. Sirkel
som «kiler» litt i kanten
(valgfritt).

Dette er
utgangspunkt
for tittelen
Noe i tillegg til tittel om nødvendig – kun på én linje.

Hovedområde v. 7
To stående bildebokser
som fylles med ulike motov.
Sirkel som «kiler» litt i kanten
(valgfritt).
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Eventuelt tema settes inn her

Innholdsfortegnelse trenger ikke bruke hele
oppslaget. Start gjerne med en heldekkende
side med farge, innholdet vil da komme
bedre frem. Bruk griden på en luftig måte,
vær modig. Her kan det være en luftig
innledning, kortfattet utdrag eller rett og
slett et stort ikon midtstilt på siden.

Innhold
1

3

Elit eum illupti commos est, ut auta quam eiunt, ut
doluptur acepe sitaqui busanimus magnias rem. Ut
aces doloria ne pedis alis dolupit parupta tiost, tem.
Nam harcit
Dist, sed mo mo qui iduciis derit accus aut doluptatis
dollitas moloria aligent faces ratem reptatur aut amet
alignis magnihicat. As eos sim sam a comni atquis
imporeprae si aperibus nos est et, idende porrume
sus.

En publikasjon trenger kanskje litt ekstra info om
bidragsytere, kilder eller lignende.
Elit eum illupti commos est, ut auta quam eiunt, ut
doluptur acepe sitaqui busanimus magnias rem. Ut
aces doloria ne pedis alis dolupit parupta tiost, tem.
Nam harcit
Mellomtittel 3 – 10,5 pt
Dist, sed mo mo qui iduciis derit accus aut doluptatis
dollitas moloria aligent faces ratem reptatur aut amet
alignis magnihicat. As eos sim sam a comni atquis
imporeprae si aperibus nos est et, idende porrume
sus.

4

5

Bildetekst til ikon: Når forsidefoto trenger å omtales

1

1.1

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en, Nunito Sans Light 9 pt..........................................................................

2

1.2

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

3

1.3

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

4

1.3.1

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå to ..........................................................................................................

5

1.3.2

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå to ..........................................................................................................

6

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

7

Innholdsfortegnelse – Kapittel, Nunito Bold 11 pt ................................................................

8

2.1

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

9

2.2

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

10

2.3

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

11

1.4

2

Mellomtittel 3 – 10,5 pt
En publikasjon trenger kanskje litt ekstra info om
bidragsytere, kilder eller lignende.

Innholdsfortegnelse – Kapittel, Nunito Bold 11 pt ................................................................

Innholdsfortegnelse – Kapittel, Nunito Bold 11 pt ................................................................ 12
3.1

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

13

3.2

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

14

3.3

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

15

3.4

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

16

3.5

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

17

3.5.1

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå to...........................................................................................................

19

3.5.2

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå to...........................................................................................................

19

3.5.3

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå to...........................................................................................................

19

3.6

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

20

3.7

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

21

Innholdsfortegnelse – Kapittel, Nunito Bold 11 pt ................................................................ 22
4.1

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

24

4.2

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

25

4.3

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

26

Innholdsfortegnelse – Kapittel, Nunito Bold 11 pt ................................................................ 23
5.1

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

24

5.2

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

25

5.3

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

26

5.4

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

27

5.4.1

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå to...........................................................................................................

19

5.4.2

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå to...........................................................................................................

19

5.4.3

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå to...........................................................................................................

19

10

11

Eventuelt tema settes inn her

Innholdsfortegnelse trenger ikke bruke hele
oppslaget. Start gjerne med en heldekkende
side med farge, innholdet vil da komme
bedre frem. Bruk griden på en luftig måte,
vær modig. Her kan det være en luftig
innledning, kortfattet utdrag eller rett og
slett et stort ikon midtstilt på siden.

Forsidefoto: Navn Navnesen

Innhold
1

3

Elit eum illupti commos est, ut auta quam eiunt, ut
doluptur acepe sitaqui busanimus magnias rem. Ut
aces doloria ne pedis alis dolupit parupta tiost, tem.
Nam harcit
Dist, sed mo mo qui iduciis derit accus aut doluptatis
dollitas moloria aligent faces ratem reptatur aut amet
alignis magnihicat. As eos sim sam a comni atquis
imporeprae si aperibus nos est et, idende porrume
sus.

En publikasjon trenger kanskje litt ekstra info om
bidragsytere, kilder eller lignende.
Elit eum illupti commos est, ut auta quam eiunt, ut
doluptur acepe sitaqui busanimus magnias rem. Ut
aces doloria ne pedis alis dolupit parupta tiost, tem.
Nam harcit
Mellomtittel 3 – 10,5 pt
Dist, sed mo mo qui iduciis derit accus aut doluptatis
dollitas moloria aligent faces ratem reptatur aut amet
alignis magnihicat. As eos sim sam a comni atquis
imporeprae si aperibus nos est et, idende porrume
sus.

1

1.1

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en, Nunito Sans Light 9 pt..........................................................................

2

1.2

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

3

1.3

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

4

1.3.1

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå to ..........................................................................................................

5

1.3.2

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå to ..........................................................................................................

6

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

7

Innholdsfortegnelse – Kapittel, Nunito Bold 11 pt ................................................................

8

2.1

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

9

2.2

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

10

2.3

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

11

1.4

2

Mellomtittel 3 – 10,5 pt
En publikasjon trenger kanskje litt ekstra info om
bidragsytere, kilder eller lignende.

Innholdsfortegnelse – Kapittel, Nunito Bold 11 pt ................................................................

4

5

Innholdsfortegnelse – Kapittel, Nunito Bold 11 pt ................................................................ 12
3.1

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

13

3.2

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

14

3.3

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

15

3.4

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

16

3.5

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

17

3.5.1

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå to...........................................................................................................

19

3.5.2

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå to...........................................................................................................

19

3.5.3

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå to...........................................................................................................

19

3.6

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

20

3.7

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

21

Innholdsfortegnelse – Kapittel, Nunito Bold 11 pt ................................................................ 22
4.1

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

24

4.2

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

25

4.3

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

26

Innholdsfortegnelse – Kapittel, Nunito Bold 11 pt ................................................................ 23
5.1

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

24

5.2

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

25

5.3

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

26

5.4

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå en.........................................................................................................................

27

5.4.1

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå to...........................................................................................................

19

5.4.2

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå to...........................................................................................................

19

5.4.3

Innholdsfortegnelse – Undersider nivå to...........................................................................................................

19

12

13

Eventuelt tema settes inn her

Eksempel
typografiske nivåer
Sirkel med innhold følger
hjelpeliner. Den skal være
trill rund og plasseres helt inntil
marger eller kanter, gjerne stor
størrelse som gir luft. Dermed
står den som et grafisk
element.

Ingress normal størrelse er 14 pt og følger baseline grid på første linje.
Mengde tekst i inngressen avgjør om denne størrelsen passer i layout, eller
om man skal gå opp i størrelse. Linjeavstand skaleres proporsjonalt. Titler
følger ikke baseline grid, her avgjør designer plassering.

Tilgjengelighet er viktig, derfor en ganske stor
brødtekst på 10,5 pt som følger baseline grid.
Teksten har automatisk avstand slik at det skapes et
avsnitt ved bruk av linjeskift. Mellomtittel 1 har ekstra
luft over og under for å utheves. Øvrige mellomtitler
står rett over løpende tekst. Dette markerer
tydeligere nivåene til mellomtitlene.

være rene og luftige og bruk heller dekorelementer
på enkelte oppslag der det har et poeng. Det er lett
å «overdesigne» layout når grafiske elementer er
tilgjengelig. Det beste i design er luft og få former. På
denne siden ser vi en markant form – sirkelen. Den
har en hensikt. Øyet dras raskt til teksten som er i
sirkelen. Flere sirkler på siden gjør effekten mindre og
oppmerksomheten blir fordelt.

Mellomtittel 1 – 15 pt

Mellomtittel 3 – 10,5 pt
Det er definert et satsspeil (lilla hjelpelinjer) med
seks spalters-grid. Vanlig lesetekst skal bruke to
spalter. Det er mest behagelig for øyet. Men mindre
tekstbolker, som for eksempel i faktabokser eller
oversikt, kan det være tre spalter. 6-spalters gridet
brukes som hjelpelinjer til fargeflater. De må gjerne
krysse et oppslag, for så å skape litt luft og dynamikk.

Dette er eksempel på løpende brødtekst i et avsnitt.
Alle tekststiler ligger ferdig definert i Paragraph
Styles. Når enkeltord skal kursiveres i brødtekst,
velg fra Character Styles. Velg i utgangspunktet
alltid tekststiler fra Paragraph Styles slik at all tekst
er identifisert. Når dokumenter skal eksporteres til
interaktiv PDF, er dette en stor fordel.

Mellomtittel 2 – 12 pt
I Vestfold og Telemark fylkeskommunes visuelle profil
er det muligheter med grafiske elementer. Pass på
at disse blir brukt med forsiktighet. La enkelte sider

Foto: Navn Navnesen

Mellomtittel 4 – 10,5 pt
Brødtekst skal aldri gå utenfor satsspeilet. Paginering
og fotokreditering kan være utenfor. Fotokreditering
settes så langt det er mulig på hvit bakgrunn, helst
ikke oppå bilder.

14

15

Eventuelt tema settes inn her

Stor overskrift
til saken (L)

Sirkel med innhold følger
hjelpeliner. Den skal være
trill rund og plasseres helt inntil
marger eller kanter, gjerne stor
størrelse som gir luft. Dermed
står den som et grafisk
element.

Ingress stor størrelse er 17 pt og følger baseline grid på første
linje. Når det er relativt lite tekst er det fint å få litt størrelse på
ingressen. Layout bør i hovedsak ha luft og hvit bakgrunn.

Dette er eksempel på løpende brødtekst i et avsnitt.
Alle tekststiler ligger ferdig definert i Paragraph
Styles. Når enkeltord skal kursiveres i brødtekst,
velg fra Character Styles. Velg i utgangspunktet
alltid tekststiler fra Paragraph Styles slik at all tekst
er identifisert. Når dokumenter skal eksporteres til
interaktiv PDF, er dette en stor fordel.

Mellomtittel 2 – 12 pt
I Vestfold og Telemark fylkeskommunes visuelle profil
er det muligheter med grafiske elementer. Pass på
at disse blir brukt med forsiktighet. La enkelte sider
være rene og luftige og bruk heller dekorelementer
på enkelte oppslag der det har et poeng. Det er lett
å «overdesigne» layout når grafiske elementer er
tilgjengelig. Det beste i design er luft og få former. På
denne siden ser vi en markant form – sirkelen. Den
har en hensikt. Øyet dras raskt til teksten som er i
sirkelen. Flere sirkler på siden gjør effekten mindre og
oppmerksomheten blir fordelt.

Bildetekst abori doluptas aut et eum fugitatatem si ulpa nobitissit
denihil landellicae. Ollabore et libus sam a nonsent orporer.

Mellomtittel 3 – 10,5 pt
Det er definert et satsspeil (lilla hjelpelinjer) med
seks spalters-grid. Vanlig lesetekst skal bruke to
spalter. Det er mest behagelig for øyet. Men mindre
tekstbolker, som for eksempel i faktabokser eller
oversikt, kan det være tre spalter. 6-spalters gridet
brukes som hjelpelinjer til fargeflater. De må gjerne
krysse et oppslag, for så å skape litt luft og dynamikk.

Foto: Navn Navnesen

Mellomtittel 4 – 10,5 pt
Brødtekst skal aldri gå utenfor satsspeilet. Paginering
og fotokreditering kan være utenfor. Fotokreditering
settes så langt det er mulig på hvit bakgrunn, helst
ikke oppå bilder.

Bildetekst abori doluptas aut et eum fugitatatem si ulpa nobitissit
denihil landellicae. Ollabore et libus sam a nonsent orporer.

Bildetekst abori doluptas aut et eum fugitatatem si ulpa nobitissit
denihil landellicae. Ollabore et libus sam a nonsent orporer.

Foto: Navn Navnesen (når alle bilder i oppslaget er av samme fotograf)
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Eventuelt tema settes inn her

Stor overskrift
til saken (L)
Ingress stor størrelse er 17 pt og følger baseline grid på første
linje. Når det er relativt lite tekst er det fint å få litt størrelse på
ingressen. Layout bør i hovedsak ha luft og hvit bakgrunn.

Medium sirkel følger
to spalter med marg
på 5 mm

Dette er eksempel på løpende brødtekst i et avsnitt.
Alle tekststiler ligger ferdig definert i Paragraph
Styles. Når enkeltord skal kursiveres i brødtekst,
velg fra Character Styles. Velg i utgangspunktet
alltid tekststiler fra Paragraph Styles slik at all tekst
er identifisert. Når dokumenter skal eksporteres til
interaktiv PDF, er dette en stor fordel.

Mellomtittel 2 – 12 pt

Bildetekst abori doluptas aut et eum fugitatatem si ulpa nobitissit
denihil landellicae. Ollabore et libus sam a nonsent orporer.
Foto: Navn Navnesen

I Vestfold og Telemark fylkeskommunes visuelle profil
er det muligheter med grafiske elementer. Pass på
at disse blir brukt med forsiktighet. La enkelte sider
være rene og luftige og bruk heller dekorelementer
på enkelte oppslag der det har et poeng. Det er lett
å «overdesigne» layout når grafiske elementer er
tilgjengelig. Det beste i design er luft og få former. På
denne siden ser vi en markant form – sirkelen. Den
har en hensikt. Øyet dras raskt til teksten som er i
sirkelen. Flere sirkler på siden gjør effekten mindre og
oppmerksomheten blir fordelt.
Mellomtittel 3 – 10,5 pt
Det er definert et satsspeil (lilla hjelpelinjer) med
seks spalters-grid. Vanlig lesetekst skal bruke to
spalter. Det er mest behagelig for øyet. Men mindre

tekstbolker, som for eksempel i faktabokser eller
oversikt, kan det være tre spalter. 6-spalters gridet
brukes som hjelpelinjer til fargeflater. De må gjerne
krysse et oppslag, for så å skape litt luft og dynamikk.
Mellomtittel 4 – 10,5 pt
Brødtekst skal aldri gå utenfor satsspeilet. Paginering
og fotokreditering kan være utenfor. Fotokreditering
settes så langt det er mulig på hvit bakgrunn, helst
ikke oppå bilder.

Faktaboks
Faktaboks fungerer godt til informasjon man
skal liste opp i en punktliste, men den må
gjerne innledes med et avsnitt vanlig løpende
tekst.

18
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Eventuelt tema settes inn her

Sirkel med innhold følger
hjelpeliner. Den skal være
trill rund og plasseres helt inntil
marger eller kanter, gjerne stor
størrelse som gir luft. Dermed
står den som et grafisk
element.

Bildtekst aquis molorpost, odipsam qui beaqui simillignis cum
facipsam repereic tempor sitio et de quas Aquis molorpost, odipsam
qui beaqui simillignis cum facipsam repereic.
Foto: Navn Navnesen

Foto: Navn Navnesen

Stor overskrift
til saken (L)
Dette er et eksempel på fargeflate som dekker én side i et oppslag.
Dette egner seg best i mindre brosjyrer eller på innledende sider i et
kapittel. Brukes som et «avbrekk», altså ikke generelt bak mye lesetekst.

Aorerite volorro od que pre pliti bere porem di odio.
On cus voloreriat facidem enderch iliquunt. Haris
soluptatem quae dem fugitii ssincia eaquis auta volo
voloriatem cus parit molorit atquis minis dolestios
conse pliamus, vollacea velectas ea sed excest quidis
autaspe rundis as dus voluptat. Sa voluptati netur
simusanimint re, sita si consequi dolorese vellat.
Sanda acescides mos simpori tatio.

Bildtekst aquis molorpost, odipsam qui beaqui simillignis cum
facipsam repereic tempor sitio et de quas Aquis molorpost, odipsam
qui beaqui simillignis cum facipsam repereic.
Foto: Navn Navnesen

Dette er Mellomtittel 2
es dolupti nihilla comnihi llabore, cuptae laborero
odis veliquo molorecum quat es accus molo bea
sanimilique prescius. Pudi volorae ctatemp ereheni
mporeic te cusam am que velest rem necum ium
quate nis sit odiore posae. Aliciet ex es milia dis
delest aceate ra et ape volut quibus ex et.

Dette er et sitat i
layouten som kan gå over
flere linjer
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Eventuelt tema settes inn her
Aquis molorpost, odipsam qui beaqui simillignis
cum facipsam repereic tempor sitio et de qua.
Foto: Navn Navnesen

Aquis molorpost, odipsam qui beaqui simillignis cum facipsam
repereic. Foto: Navn Navnesen

Foto: Navn Navnesen

Dette er en liten
overskrift (S)
Liten ingress 14 pt abori doluptas aut et
eum fugitatatem si ulpa nobitissit denihil
landellicae ollabore et libus sam.

Stram layout er lekkert. Her er det ingen sirkel, men
buet form på faktaboks som har romslig plass. Å dra
faktabokser over bilder skaper dynamikk og variasjon.
Den ene faktaboksen er utfallende.

Faktaboks
Faktaboks fungerer godt til informasjon man
skal liste opp i en punktliste, men den må
gjerne innledes med et avsnitt vanlig løpende
tekst.
Faktabokser kan bruke alle støttefarger.

Faktaboks
Faktaboks fungerer godt til informasjon man
skal liste opp i en punktliste, men den må gjerne
innledes med et avsnitt vanlig løpende tekst.
•
•
•

Dette er et punkt i faktaboksen
Dette er et punkt i faktaboksen
Dette er et punkt i faktaboksen

•
•
•

Dette er et punkt i faktaboksen
Dette er et punkt i faktaboksen
Dette er et punkt i faktaboksen

22
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Eventuelt tema settes inn her

Dette er en medium
overskrift (M)
Dette er en stor ingress (størrelse 17 pt) fordi det er
liten mengde tekst og at den har mye luft rundt seg.

Man må ikke alltid ha en tekst i forbindelse med en
sirkel. Når overskriften og løpende tekst sier sitt om
et tema, så vil en sirkel med et ikon være dekorativt.

Dette er Mellomtittel 2
Velg som hovedregel én støttefarge per oppslag. Hvis
det skal være flere sammen må det ha en hensikt.
Skal du variere med fargetoner, veksle først mellom
100 prosent og 60 prosent farge før du vurderer å
trekke inn flere farger.

Faktaboks med svart tekst
Disse kan bruke farger fra støttefargene. Velg
gjerne én farge per tema eller publikasjon.
Man kan mikse farger også hvis det er
hensiktsmessig. Viktig å holde designet ryddig
og tilgjengelig. Er du i tvil? Velg kun én farge.

Overskrift i tabell

Overskrift i tabell

Overskrift i tabell

Overskrift i tabell

Overskrift i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Foto: Navn Navnesen
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Eventuelt tema settes inn her

Dette er en medium
overskrift (M)
Dette er en stor ingress (størrelse 17 pt) fordi det er
liten mengde tekst og at den har mye luft rundt seg.

På denne siden vises det eksempel på der det er
valgt flere støttefarger sammen. Her er hensikten å
differensiere programfag gjennom ikon og farge. Man
kan bruke samme farge bak ikonene, men av og til
forsterker farger forskjellene.
Layout vil variere etter mengde tekst. Følg hjelpelinjer
for å få ting på plass.
Fylkeskommunen lager tilgjengelige publikasjoner, det
vil si at leseteksten er ganske stor. Ikke press alt inn
på få sider - innholdet må naturligvis spres på flere
sider for å kommunisere. Tettpakket innhold virker
mot sin hensikt. Det er mye info der, men egentlig litt
vanskelig å få med seg.

Faktaboks
Faktaboks fungerer godt til informasjon man
skal liste opp i en punktliste, men den må gjerne
innledes med et avsnitt vanlig løpende tekst.
•
•
•

Dette er et punkt i faktaboksen
Dette er et punkt i faktaboksen
Dette er et punkt i faktaboksen

Aquis molorpost, odipsam qui beaqui simillignis cum facipsam
repereic. Foto: Navn Navnesen

Sentrert tittel til ikon

Sentrert tittel til ikon

Sentrert tittel til ikon

Dette er en sentrert tekst
under ikon i sirkel

Dette er en sentrert tekst
under ikon i sirkel

Dette er en sentrert tekst
under ikon i sirkel
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Eventuelt tema settes inn her

Faktaboks

Dette er en medium
overskrift (M)
Dette er en stor ingress på farget bakgrunn. Fargefeltet
følger margene til satsspeilet, men har valgfri høyde.
Pass på at øvrige elementer står godt til størrelsen.
Foto som krediteres følger marger, mens foto som
brukes som dekor kan være utfallende og dypetset.

Faktaboks fungerer godt til
informasjon man skal liste
opp i en punktliste, men
den må gjerne innledes
med et avsnitt vanlig
løpende tekst.

Mellomtittel 3 – 10,5 pt
Dette er et eksempel på en brosjyre som bruker
fargeflater for å markere starten på et tema. Når disse
flatene spiller en stor rolle i oppslaget, og tangerer
med hverandre, er det overflødig å for eksempel
innføre en stor, buet form. Stor sirkel med ikon blir
det største blikkfanget, alle andre effekter må være
underordnet.
Fargeflaten til venstre kan være på en side eller dras
over høyre side, utfallende hvis det er ønskelig med et
mer mettet fargeinntrykk.

Faktaboks fungerer godt til
informasjon man skal liste
opp i en punktliste, men
den må gjerne innledes
med et avsnitt vanlig
løpende tekst.
•
•
•

Dette er et punkt i
faktaboksen
Dette er et punkt i
faktaboksen
Dette er et punkt i
faktaboksen
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Eventuelt tema settes inn her

Dette er en medium
overskrift (M)
Dette er en stor ingress på farget bakgrunn. Fargefeltet
følger margene til satsspeilet, men har valgfri høyde.
Pass på at øvrige elementer står godt til størrelsen.
Foto som krediteres følger marger, mens foto som
brukes som dekor kan være utfallende og dypetset.

Faktaboks
Faktaboks fungerer godt til informasjon man
skal liste opp i en punktliste, men den må gjerne
innledes med et avsnitt vanlig løpende tekst.

Mellomtittel 3 – 10,5 pt
Dette er et eksempel på en brosjyre som bruker
fargeflater for å markere starten på et tema. Når disse
flatene spiller en stor rolle i oppslaget, og tangerer
med hverandre, er det overflødig å for eksempel
innføre en stor, buet form. Stor sirkel med ikon blir
det største blikkfanget, alle andre effekter må være
underordnet.
Fargeflaten til venstre kan være på en side eller dras
over høyre side, utfallende hvis det er ønskelig med et
mer mettet fargeinntrykk.

•
•
•
•

Dette er et punkt i faktaboksen
Dette er et punkt i faktaboksen
Dette er et punkt i faktaboksen
Dette er et punkt i faktaboksen
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Eventuelt tema settes inn her

Dette er en medium
overskrift (M)

Sentrert tittel til ikon

Sentrert tittel til ikon

Sentrert tittel til ikon

Dette er en sentrert tekst
under ikon i sirkel

Dette er en sentrert tekst
under ikon i sirkel

Dette er en sentrert tekst
under ikon i sirkel

På denne siden vises det et eksempel der det er mange
ikoner er på en farget bakgrunn. Da er sirkelen bak
ikonene hvite.
Sentrert tittel til ikon

Sentrert tittel til ikon

Sentrert tittel til ikon

Dette er en sentrert tekst
under ikon i sirkel

Dette er en sentrert tekst
under ikon i sirkel

Dette er en sentrert tekst
under ikon i sirkel

Sentrert tittel til ikon

Sentrert tittel til ikon

Sentrert tittel til ikon

Dette er en sentrert tekst
under ikon i sirkel

Dette er en sentrert tekst
under ikon i sirkel

Dette er en sentrert tekst
under ikon i sirkel

Mellomtittel 1
Eksempel på en liten notis som står i farget
boks. Det er ikke en vanlig faktaboks, men
en dekorativ uthevelse av brødtekst.
1.
2.
3.
4.

Nummerert liste
Nummerert liste
Nummerert liste
Nummerert liste

En eventuell ny talliste fortsetter automatisk,
men løses på følgende måte:
1. Sett tekstverktøyet på første punkt i
listen
2. Under menyen «Type» og «Bulleted
& Numbered Lists», velg «Restart
Numbering»

Aquis molorpost, odipsam qui beaqui simillignis cum facipsam
repereic tempor sitio et de qua. Foto: Navn Navnesen

Sentrert tittel til ikon

Sentrert tittel til ikon

Sentrert tittel til ikon

Dette er en sentrert tekst
under ikon i sirkel

Dette er en sentrert tekst
under ikon i sirkel

Dette er en sentrert tekst
under ikon i sirkel
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Eventuelt tema settes inn her

Dette er en medium
overskrift (M)
En form som holder sammen et helt oppslag. Husk at
når en stor form brukes at den må være et bærende
element. Ikke bland flere store former inn i designet.
Bryt heller med et rektangel som vist til høyre.

Dette er Mellomtittel 3
Udiorro eum suntint inimincti consequias as
ut dolorectur archil ipiendaest quodis explique
idemostiam recepud aerspitae dolorio mint ulpa
iducipid ut quam re pa nobis derferi ossedignis
expere ommoluptur sin natem fugitatio estiis saecupt
urerspe namenia spiduci llacid untiis eossed quat.
Facid et, sin pe con erovitatur sed et velis velis
verum qui dolorepro eosam nimolorpori consequ
iaspienime parum aut eniscilique magnat molesequi
officil est hiliqui seditate natur sa volorem et vellat
fugit, quidellabo. Icitatentem a dolendantio. Ut ex es
audaes simolessit acculli tiostio ssitibus.
Dette er Mellomtittel 3
Dunt officil itisquam iscius eatum expliti beratest
arum duciistis es quidit lab inctet, ipsam apictatiosae
eata volor sitatemped ullicime eum aceatem oluptae
quatus aliquodiatis ipsapernatet eic te et que plique
plia quistist et volenditi il ma quia dollaboraes estion
expe volum auta preri aut faccus.
Dette er Mellomtittel 3
Ommolupta explibu sandus, secaborum illorro
vidusam quis eicidus etur sit re ne proviti nihit ant a
sit utateniant rest eos arum aut voluptatiis ditae num
que sum imaximp ellore vene expelictecus est apitist
evero quis vidipid ulles deniantium excerionem sequid
quaecuptae num nihit aspienient.

Sentrert tittel til ikon

Sentrert tittel til ikon

Sentrert tittel til ikon

Dette er en sentrert tekst
under ikon i sirkel

Dette er en sentrert tekst
under ikon i sirkel

Dette er en sentrert tekst
under ikon i sirkel

Dunt officil itisquam iscius eatum expliti beratest
arum duciistis es quidit lab inctet, ipsam apictatiosae
eata volor sitatemped ullicime eum aceatem oluptae.
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Eventuelt tema settes inn her

Kontaktinfo i full bredde

Kontaktinfo i spalte for å gi rom for luft eller annnet innhold

Navn Navnesen

Navn Navnesen

Stilling

Stilling

Sektor / seksjon / fagområde

Sektor / seksjon / fagområde

E-post: navn.etternavnesen@vtfk.no

E-post: navn.etternavnesen@vtfk.no

Telefon: 00 00 00 00

Telefon: 00 00 00 00

Navn Navnesen

Navn Navnesen

Stilling

Stilling

Sektor / seksjon / fagområde

Sektor / seksjon / fagområde

E-post: navn.etternavnesen@vtfk.no

E-post: navn.etternavnesen@vtfk.no

Telefon: 00 00 00 00

Telefon: 00 00 00 00

Navn Navnesen

Navn Navnesen

Stilling

Stilling

Sektor / seksjon / fagområde

Sektor / seksjon / fagområde

E-post: navn.etternavnesen@vtfk.no

E-post: navn.etternavnesen@vtfk.no

Telefon: 00 00 00 00

Telefon: 00 00 00 00

Navn Navnesen

Navn Navnesen

Stilling

Stilling

Sektor / seksjon / fagområde

Sektor / seksjon / fagområde

E-post: navn.etternavnesen@vtfk.no

E-post: navn.etternavnesen@vtfk.no

Telefon: 00 00 00 00

Telefon: 00 00 00 00

Navn Navnesen

Navn Navnesen

Stilling

Stilling

Sektor / seksjon / fagområde

Sektor / seksjon / fagområde

E-post: navn.etternavnesen@vtfk.no

E-post: navn.etternavnesen@vtfk.no

Telefon: 00 00 00 00

Telefon: 00 00 00 00

Vi er her for deg
Dette er en sentrert tekst
over en form.
Å krydre med mennesker
tett på i kommunikasjonen
samsvarer med fotostilen som
skal være «emosjonell».
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Eventuelt tema settes inn her

Elementer til bruk i layout
Notis med farget bakgrunn og bilde

Bilder er firkantet som hovedregel. Krydre av og til med
sirkel på farget bakgrunn. Sirkelen må berør kanten av
farget boks på to eller tre sider. Størrelser kan variere.

Eksempel på en liten notis som står i farget boks. Det er ikke en
vanlig faktaboks, men en dekorativ uthevelse. Teksten følger
vanlig brødtekst. Teksten følger boksen automatisk – bilde må
tilpasses manuelt.

Notis med farget bakgrunn og bilde
Eksempel på en liten notis som står i farget boks. Det er ikke
en vanlig faktaboks, men en dekorativ uthevelse. Teksten
følger vanlig brødtekst. Teksten følger boksen automatisk –
bilde må tilpasses manuelt.

Foto: Navn Navnesen
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Eventuelt tema settes inn her

Prøv å ha faste størrelser på sirkler

Bruk mest stramme faktabokser, krydre av og til med en avrundet form.

Medium sirkel med
marg på 5 mm

Stor sirkel med marg på 10 mm.
Sirkelen er ofte hvit for å skape
luft, men kan også ha farge som
vist her.

Faktaboks

Faktaboks

Faktaboks fungerer godt til
informasjon man skal liste
opp i en punktliste, men
den må gjerne innledes
med et avsnitt vanlig
løpende tekst.

Faktaboks fungerer godt til
informasjon man skal liste
opp i en punktliste, men den
må gjerne innledes med et
avsnitt vanlig løpende tekst.

•
•
•

Minisirkel

Faktaboks

Faktaboks

Faktaboks fungerer godt til informasjon man
skal liste opp i en punktliste, men den må
gjerne innledes med et avsnitt vanlig løpende
tekst.

Faktaboks fungerer godt til informasjon man
skal liste opp i en punktliste, men den må gjerne
innledes med et avsnitt vanlig løpende tekst.
Faktabokser kan bruke alle støttefarger.

Vg1

Dette er et punkt i
faktaboksen
Dette er et punkt i
faktaboksen
Dette er et punkt i
faktaboksen

1. Dette er et punkt i
faktaboksen
2. Dette er et punkt i
faktaboksen
3. Dette er et punkt i
faktaboksen

Faktaboks
Faktaboks fungerer godt til
informasjon man skal liste
opp i en punktliste, men den
må gjerne innledes med et
avsnitt vanlig løpende tekst.

Faktabokser kan bruke alle støttefarger.
•
•
•

Dette er et punkt i faktaboksen
Dette er et punkt i faktaboksen
Dette er et punkt i faktaboksen

•
•
•

Dette er et punkt i faktaboksen
Dette er et punkt i faktaboksen
Dette er et punkt i faktaboksen

•
•
•

Dette er et punkt i
faktaboksen
Dette er et punkt i
faktaboksen
Dette er et punkt i
faktaboksen
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Eventuelt tema settes inn her

Figurer

Alle farger til figurer:

Tabeller

Luft
Korn
Dugg
Varme

Det er to måter å jobbe med tabeller på:
Ta utgangspunkt i tabell i eksempelet under og
rediger, eller skap en tabell fra bunn ved hjelp av
tabellstil. Velg «VTFK TABELL»

Berg
Nype

Overskrift i tabell

Overskrift i tabell

Overskrift i tabell

Overskrift i tabell

Overskrift i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Sand

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Siv

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Overskrift i tabell

Overskrift i tabell

Overskrift i tabell

Overskrift i tabell

Overskrift i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Tekst i tabell

Røsslyng

Himmel
Lavendel
Gress
Stein
Nøytral
Vann

6
5
4
3
2
1
0

For å endre farge i tabellen hold tekstverktøyet over
høyre hjørne slik at en svart pil dukker opp. Klikker
du, blir hele tabellen valgt. Velg så en farge fra
paletten.
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Vestfold og Telemark fylkeskommune
vtfk.no

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresser:
Fylkesbakken 6, Skien
Svend Foynsgate 9, Tønsberg

Kontakt:
35 91 70 00
post@vtfk.no

Vestfold og Telemark fylkeskommune
vtfk.no

I samarbeid med:

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresser:
Fylkesbakken 6, Skien
Svend Foynsgate 9, Tønsberg

Kontakt:
35 91 70 00
post@vtfk.no

Vestfold og Telemark fylkeskommune
vtfk.no

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresser:
Fylkesbakken 6, Skien
Svend Foynsgate 9, Tønsberg

Kontakt:
35 91 70 00
post@vtfk.no

Oppsett av logo følger
vanlige layoutprinsipper
I denne brosjyremalen er Vestfold og Telemark
fylkeskommune hovedavsender. Gode samarbeid
synliggjøres gjennom tekst og logoer i et
samlende felt.

Vanlige layoutprinsipper?
Ja, logoer behandles som vanlig bilde- og
tekstinnhold i brosjyren til Vestfold og Telemark
fylkeskommune. Plasser det pent innenfor marger og
bruk hvit eller nøytral bakgrunn.
Prøv å ha så fast oppsett som mulig, men variasjoner
vil kunne skje hvis det er få eller mange logoer og de
skal stå sammen med annet innhold.

Eventuell kontaktinfo
til samarbeidspartner

Eventuell kontaktinfo
til samarbeidspartner

Eventuell kontaktinfo
til samarbeidspartner

Eventuell kontaktinfo
til samarbeidspartner

Vestfold og Telemark fylkeskommune
vtfk.no

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresser:
Fylkesbakken 6, Skien
Svend Foynsgate 9, Tønsberg

Kontakt:
35 91 70 00
post@vtfk.no

Vestfold og Telemark fylkeskommune
vtfk.no

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresser:
Fylkesbakken 6, Skien
Svend Foynsgate 9, Tønsberg

Kontakt:
35 91 70 00
post@vtfk.no

Dette er en medium
overskrift (M)
Ingress Normal – abori doluptas aut et eum fugitatatem si ulpa
nobitissit denihil landellicae. Ollabore et libus sam a nonsent orporer
iaeceperum estibus dolore que. volorepe volori.

Brødtekst lenis dolestis sitin nonsed quam apitiae
minusam imo odigenest voluptat. Ullesti isseque
accae mil in cum esque net ut quos commolu
ptatendam faccabo reptat ipsapere.
Dette er Mellomtittel 3
Aorerite volorro od que pre pliti bere porem di odio.
On cus voloreriat facidem enderch iliquunt. Haris
soluptatem quae dem fugitii ssincia eaquis auta volo
voloriatem cus parit molorit atquis minis dolestios
conse pliamus, vollacea velectas ea sed excest quidis
autaspe rundis as dus voluptat. Sa voluptati netur
simusanimint re, sita si consequi dolorese vellat.
Sanda acescides mos simpori tatio. Nonem si
Dette er Mellomtittel 3
es dolupti nihilla comnihi llabore, cuptae laborero
odis veliquo molorecum quat es accus molo bea
sanimilique prescius.
Pudi volorae ctatemp ereheni mporeic te cusam am
que velest rem necum ium quate nis sit odiore posae.
Equis ped quiae lam quis int quis intiore optatiisqui
corro minvendunt ut quam, aliciet ex es milia dis
delest aceate ra et ape volut q

Faktaboks med
svart tekst
Disse kan bruke farger
fra støttefargene. Velg
gjerne én farge per tema
eller publikasjon. Man kan
mikse farger også hvis det
er hensiktsmessig. Viktig
å holde designet ryddig og
tilgjengelig.

Vestfold og Telemark fylkeskommune
vtfk.no

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresser:
Fylkesbakken 6, Skien
Svend Foynsgate 9, Tønsberg

Kontakt:
35 91 70 00
post@vtfk.no

Dette er en liten overskrift (S)
Ingress abori doluptas aut et eum
fugitatatem si ulpa nobitissit denihil
landellicae.

Brødtekst lenis dolestis sitin nonsed quam apitiae
minusam imo odigenest voluptat. Ullesti isseque
accae mil in cum estio quo in ratia es et omnis
eaqui re sum sitaspe rumque net ut quos commolu
ptatendam faccabo reptat ipsapere.

Faktaboks med svart tekst
Disse kan bruke farger fra støttefargene. Velg
gjerne én farge per tema eller publikasjon.
Man kan mikse farger også hvis det er
hensiktsmessig. Viktig å holde designet ryddig
og tilgjengelig.

