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OPGAVEBESKRIVELSE
Workf low process for  F jä l l räven Lookbook,
samt animat ionsgi f  t i l  Ins tagram. 

KREATIVT WORKFLOW

01. Møde med kunden (F jä l l räven).Hvor v i  af ta ler  hv i lken designl in je jeg skal  fø lge.  
 Jeg får adgang t i l  deres bi l ledebank, samt hv i lke fonte de bruger.
02. Research og idégenerer ing. 
03. Designoplæg laves og sendes t i l  kunden.
04. Ef ter  godkendelse, begynder jeg færdiggøre lsen af  opgaven.

DET TEKNISKE WORKFLOW
Det tekniske work f low påbegyndes ef ter  kunden har godkendt des ignet .  Jeg åbner  
Adobe InDesign og opre t ter  e t  dokument med de ønskede inds t i l l inger.  Når jeg er  
færdig med se lve des ignet ,  bruger min egen pref l igh t  t i l  a t  kval i te ts t jekke hæf te t ,  og 
når den v iser  ingen fe j l ,  så er lookbooken k lar  t i l  t r yk.  Deref ter  ekspor terer  jeg den 
med t r ykker ie ts  prof i l  (PDF/X-4:2008).

Ti l  se lve animat ionen bruger jeg Photoshop, og den funk t ion der hedder t ids l in je.  
Animat ionerne skal  bruges t i l  Ins tagram, og skal  der for  fungere som en gi f  der kører i 
loop. Jeg expor tere f i len t i l  web, vælger gi f  og at  den skal  kører uendel ig t .  F i le rne får 
F jä l l räven, hvor de deref ter  l igger dem ud på Ins tagram.

OPGAVE
Design af Lookbook, og opbygning 
af en animat ionsgi f  som skal  fungere 
på Ins tagram. Med henbl ik på at  v ise 
e t  udvalg af  deres nye ef terårs/vin ter 
ko l lek t ion.

PROGRAMMER
Adobe InDesign CC
Adobe Photoshop CC

DE TEKNISKE SPECIF IKATIONER
Produkt :  Lookbook (12 s ider/hæf te )
Format:  210x148 mm. 3mm bleed.
Far ve: CMYK / 300ppi
Mater ia le: Omslag genbrugspapir, 
110g. Indmad 110g mat.
Produk t ion: Ti l  expor ter ingen af 
hæf te t ,bruger jeg prof i len PDF 
/X-4:2008,som af ta l t  med t r ykker ie t .

Produk t :  2 s tk.  Gi f
Format:  612 x 612 px. 72 ppi
Far ve: RGB
Onl ine gi f  t i l  socia le medier.
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BRAINSTORM TIL ANIMATIONARBEJDSPROCESS

KUNDEMØDE

BRAINSTORM 
OG SKITSER DESIGN

LAYOUT SENDES 
T I L  KUNDEN

GODKENDELSE & 
KORREKTUR

TILRETNING OG 
FÆRDIGGØRELSE

DEN ENDEL IG
GODKENDELSE

PDP SENDES T I L 
TRYKKERI

GIF F I L  SENDES 
T I L  KUNDE

LOOKBOOK  
SENDES UD 

ANIMATIONER
BL IVER PUBL ICERET 

Processen f ra s tar t  t i l  s lu t . Ti l  animat ionerne havde jeg s tor t  se t  f r ie hænder,  
de enes te krav var a t  jeg sku l le inddrage deres to nye  
tasker,  og at  det  sku l le henvende s ig målgruppen, hv i lke t 
var de unge.

SKITSE TIL ANIMATION
Jeg v i l le gerne indkorpurere nogle t ing der kunne være i 
tasken, som sku l le bevæg s ig. Hverdagst ing som man  
kunne fors t i l le s ig at  man v i l le have i  s in taske.
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KRAV / DESIGNLINJE / LOOKBOOK
Fjä l l räven har nogle des ignl in jer,  som jeg sku l le fø lge da jeg sku l le lave deres Look -
book. Da der sku l le være en rød t råd t i l  deres udt r yk og brand. 

Jeg f ik  a t  v ide hvi lke varer der sku l le være med, samt teks t .  
Opsætning, valg af  far ver s tod jeg se lv for.

FONTE:

VAGROUNDED BT
VagRounded BT bruger F jä l l räven t i l  både 
deres t r yk te mat r ia le samt på deres webshop.

Adobe Caslon Pro

BILLEDEMATRIALE:
Al le deres bi l leder,  både produkt  og bi l leder f ra photoshoots f ik  jeg adgang t i l  v ia  
deres bi l ledebank. Mange af produkt  bi l leder er  a l le rede f r i lagt  og i  høj  opløsning, så 
det  var en fordel .

Derudover bruger de Adobe Caslon Pro t i l  
deres t r yk te mater ia ler,  og der for  sku l le jeg 
se lv fø lgel ig også bruge den t i l  deres look -
book.

ANIMATION
Fjä l l räven v i l le gerne v ise deres nye tasker f rem på de socia le medier,  for  a t  få nogle 
af  de unge med. Valget  fa ld t  på Ins tagram, og jeg synes det  kunne være spændende at 
lave en animat ion. Vi  udvalgte to tasker f ra den nye kol lek t ion. En gul  og blå (e f te r  det 
svenske f lag). 

Bi l lede af hvordan de to 
animat ioner ser  ud på en 

mobi l .

Jeg lavede animat ionen inde i  Photoshop ved brug af t ids l in je, der f ra kan man bes tem-
mer hv i lke bi l leder skal  komme ef ter  hvad og hvor hur t ig. Værk tøje t  er  en hur t ig og ef -
f ik t iv  møde at  lave en l i l le gi f  animat ion på.
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LOOKBOOK WORKSPACE
Produkt :  Lookbook (hæf te )
Format:  210x148 mm. (A5) 3mm bleed.
Anta l  s ider:  12

Inspi ra t ion t i l  ops lag  
i  hæf te, f ra deres eget kata log.
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Et med naturen
Naturen er en del af os og er vigtigere end noget 
 andet, siger Elísabet Elfa, designeren, der føler sig 
bedst tilpas, når hun er udendørs. Hun kommer fra 
 Island, men bor nu i Stockholm og ville ønske, at der 

var mere vild natur i nærheden af hendes hjem. 

At være udendørs er 
afgørende for Elísabet 
Elfa. Hun trives bedst, 
når hun er omgivet af 

uberørt og frodig natur. Hun elsker 
udfordringen ved bjergbestigning, 
at stå på ski på en løjpe, som hun 
selv er klatret op på, eller at vandre 
og campere i det fri. Men først og 
fremmest er naturen blot et sted 
at være.

”Jeg vil virkelig gerne være tættere 
på naturen, og den fornemmelse 
begyndte at vokse i mig, da jeg 
blev bybo for næsten ti år siden. I 
Reykjavik i Island kan man se havet 
og bjergene direkte fra byen, og det 
tager kun et kvarter at nå ud til foden 
af bjergene.”

Selvom hun godt kan lide at være 
aktiv, når hun er udenfor, f.eks. ved at 
vandre fra sted til sted med rygsæk og 

støvler, er det vigtigste for Elísabet 
bare at være udendørs. Helst hver 
eneste dag, ofte med andre, men hun 
vil lige så gerne bare være alene og 
sidde på en klippe med en skitsebog. 
Det er nemlig der, at hun føler, at 
inspirationen flyder. Det kan være 
begyndelsen på et nyt stykke tøj 
eller et nyt produkt. Eller måske er 
det blot en fornemmelse, der tager 
form på papiret. 

”Naturen og mennesket er for-
bundne”, siger Elísabet. ”Det er 
måske derfor, at jeg føler mig så 
fri, når jeg er ude i naturen. Jeg er 
mere ‘mig selv’, når jeg er derude.” 

Elísabet mener, at forbindelsen 
mellem naturen og mennesket er 
givet, og hun synes, at flere af os bør 
tænke mere over vores indvirkning 
på vores nærmiljø og på det globale 
klima. 

”Vi må lære at forstå, at alt er for-
bundet, at økosystemet og naturen er 
en del af os som mennesker. Jo flere 
folk, der kommer ud og opdager, 
hvad det er, vi skal drage omsorg 
for, desto bedre chancer har vi for 
at foretage de rigtige ændringer.” 

Elísabet har også en stærk og 
personlig forbindelse til naturen, 
som er mindre håndgribelig og 
sværere at forklare, men som ikke 
desto mindre er særdeles virkelig 
for hende. Fornemmelsen kommer 
ofte, når hun befinder sig langt fra 
bylivet og civilisationen: 

”Nogle gange er jeg nødt til at 
flytte over på en anden klippe, fordi 
jeg fornemmer, at jeg forstyrrer et 
eller andet”, siger Elísabet med et 
smil. ”Jeg ved godt, at det lyder 
mærkeligt, men når jeg er ude i det 
fri, fornemmer jeg en tilstedeværelse, 

tekst & foto: håkan wike 

Naturen  
og mennesket er 

forbundet.

”
WITHOUT NATURE WE’RE NOTHING
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Se hele Keb-serien  

på www.fjallraven.dk

Størrelser: Mænd: 44-60 Kvinder: 34-48 
Varenr: Mænd: 82830 Kvinder: 89235. Vægt: Mænd: 625 g i str. 48 Kvinder: 555 g i str. 38 

Materiale*: G-1000 HeavyDuty: 65% polyester, 35% bomuld. G-1000 Eco: 65% polyester, 35% bomuld.  
Stretch: 63% polyamid, 26% polyester, 11% elastan. 

Vejl. pris: 1699 dkk 

*Indeholder ikke tekstildele af animalsk oprindelse

KEB TROUSERS

Fluorocarbon-free
impregnation

Organic 
cotton

Recycled
polyester

Slidstærkt 4-vejs-stretch, 
som giver dig maksimal 

bevægelsesfrihed.

Fremrykkede  
sømme, som mindsker  
risikoen for irritation af 
huden på indersiden  
af benene.

Ventilationsåbninger med 
lynlås fra hofte til knæ og 
langs læggene.

Slidstærkt, vindtæt og 
vandafvisende G-1000 
Eco (genbrugspolyester 
og økologisk bomuld) på 
bukse bagen, forsiden af 
lårene og læggene.

Justeringsstropper  
med knapper i  
 benafslutningerne.

Støvlekroge, som  holder 
benafslutningerne fast 

på støvlerne.

Åbninger ved knæene 
til knæbeskyttere, der 
fås som ekstraudstyr.

Anatomisk formede  
knæ og buksebag.

Højt placerede forlom-
mer, som sikrer, at 
indholdet ikke falder ud.

Store benlommer med 
klap, den ene med en 

indvendig netlomme til 
en mobiltelefon.

Taljen er højt skåret 
bagtil og lavere foran, så 

buksen sidder bekvemt 
under en rygsæk.

215-030 326-325 525-520 550-030 630-610 646-555215-030 246-633 525-520 550 550-030 555-520 630-610 646-555

Keb Eco-Shell  
Jacket W  

Keb Fleece Hoodie W  Keb Gaiter  
Trousers W  

Keb Eco-Shell  
Trousers W  Kaipak 38 W  Kaipak 58 W  

Keb Fleece Hat

Keb Trekking Belt Keb Fleece Neck Gaiter

Keb Stormblocker Beanie 

Keb Eco-Shell  
Anorak W  

Keb Jacket W  Keb Padded Jacket W  Keb Padded Hoodie W  

Keb Eco-Shell Parka  

Keb Fleece Jacket  Keb Eco-Shell Trousers  Keb Gaiter Trousers  Keb Eco-Shell Bib Trousers  

Keb Jacket  Keb Eco-Shell Anorak  Keb Eco-Shell Jacket  Keb Padded Jacket  

by a ppoit m e n t t o
h.m t h e k i ng of s w e de n

I 1960 grundlagde Åke Nordin 
virksomheden Fjällräven hjemme i sin kælder i 
den nordsvenske by Örnsköldsvik. Lysten til at 

udvikle tidløst, funktionelt og holdbart friluftsudstyr, 
handle ansvarligt over for mennesker, dyr og natur 

samt viljen til at opretholde interessen for 
friluftsliv driver os den dag i dag.

Mit InDesign workspace er opt imere t  med de 
v induer jeg bruger mes t  gennem designet  af 
F jä l l räven lookbook.

Logo, samt nogle af  de bi l leder 
der sku l le med. Al le bi l leder er  i  CMYK, 
med 300ppi.

PREFLIGHT / LOOKBOOK

PREFL IGHT MED ADVARSEL PREFL IGHT UDEN ADVARSEL

Som en del  af  min kval i te tss ik r ing af lookbooken, bruger jeg Pref l igh t  funk t ionen. Jeg 
laver min egen Pref l igh t -prof i l ,  som hele t iden for tæl ler  mig, om og hvis der sku l le 
være eventue l le fe j l  og mangler.  Jeg kan f .eks.  t jekke om mine bi l leder har den r ig t ige 
opløsning, e l le r  om jeg mangler l inks osv.
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EKSPORTERING AF PDF
Når lookbooken er færdige og godkendte og jeg har har a l le mine kval i te tss ik r inger 
i  orden, ekspor terer  jeg min t r ykk lare PDF. På t r ykker ie ts  h jemmeside, downloader jeg 
deres prof i l ,  så min PDF får nøjagt ig de speci f ika t ioner pr in teren skal  have. Prof i len 
er PDF/X-4:2008. Da omslaget skal  t r ykkes på noget andet papi r  end indmaden, så 
laver jeg to pdf ’er.

Marks and Bleeds: Den får cropmarks på, så det  er  tydel ig t  a t  se hvad der skal  
skæres af .  Den får 3 mm. bleed, så t r ykkerenal t id har noget a t  gøre godt med t i l  
beskæring. Output :  Jeg skal  manuel t  ind og vælge FOGRA39 som t r ykker ie ts  maskiner 
bruger.
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