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1.Før du går i gang

Læs venligst og følg denne vejledning1.1

3

Vi har lavet denne vejledning specielt til dig så det 
er nemmere for dig at lave din trykfil korrekt, så alle 
dine idéer kan realiseres, og filen kan opfylde alle 
vores krav til tryk. Informationen nedenfor dækker 
alle de små detaljer, krav, tips og tricks, så vi vil 
bede dig om at  læse og følge retningslinjerne nøje.

Vi har også et dedikeret, professionelt design-
team, som kan hjælpe dig, hvis du skulle gå i stå 
med det kreative arbejde. Du kan læse mere om 
det på vores hjemmeside. 

Sidst, men ikke mindst, når du har uploadet din 
trykfil i vores system, vil filen blive kontrolleret 
automatisk. Hvis der ikke er nogen fejl, går filen 
videre til produktion med det samme. I modsat fald 
angiver systemet, hvilke problemer der er i filen og 
hvordan de kan rettes. Du er velkommen til at kon-
takte os på info@lprint.com eller via vores Live 
Chat, hvis du har spørgsmål.

Lad os lave nogle flotte poser sammen!



2.Skabeloner

Hvordan vælger man den rigtige skabelon?

Type
Vi har to posetyper - Ståpose (Doypack) og poser med
sidefold (Side Gusset Pouch)

Det er vigtigt at få en god start på dit projekt og 
det kan du gøre ved at vælge den rigtige 
skabelon. Du bliver guidet til den rigtige skabelon, 
hvis du anvender vores konfigurator. Såfremt du 
downloader vores skabelon fra listen (LINK), skal 
du sikre dig  at du bruger den rigtige skabelon.
 
Skabelonerne har allerede den korrekte størrelse, 
lagnavne og rækkefølge, så brug venligst vores 
filer. Vores skabeloner er kun designet til at 
fungere i Illustrator, andre softwareløsninger kan 
skabe problemer.

2.1

1.

Størrelse
Vores poser fås i forskellige størrelser, sørg for at vælge
den rigtige. Bemærk også at de større poser ikke er
tilgængelige i genanvendeligt papir.

2.

Tilvalg
Det kan være afgørende for dig at kende den præcise
placering, hvor tilvalgene skal placeres i layoutet.
Du bør ikke placere vigtige oplysninger ovenover lynlås,
afrundede hjørner, ventil eller eurohuls placering.

3.

4



Oplysninger i skabelonen2.2

Skabeloner indeholder oplysninger om hvor tilval-
gene er placeret, foldelinjer og forseglingszoner. 
Vi anbefaler ikke, at vigtige oplysninger placeres 
på eller tæt på (op til 2 mm) disse elementer/linjer.

Der kræves kun bleeds øverst og nederst (13 mm) 
på artwork.

For at opnå det bedste resultat anbefaler vi at du 
tilpasser højre kant af dit design til venstre kant. 
Det er vigtigt at dine illustrationer flugter korrekt, 
når vi trykker dem. I den sidste fase af produk-
tionen har skærekniven en tolerance på 1 mm og 
kan bevæge sig lidt rundt.
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Korrekt trykfil

Forkert trykfil

Vi har fuld forståelse for at det ikke er altid muligt 
og dette er kun en anbefaling. Hvis dine kanter 
ikke stemmer overens, skal du være opmærksom 
på, at der kan forekomme uoverensstemmelser 
på op til 1 mm i kanter af din pose

Husk venligst at bagsiden af posen er roteret 180°. 
Du er velkommen til at rotere skabelonen, mens du 
arbejder på designet, men roter den tilbage til den 
oprindelige position når du er færdig.

Rotation2.3
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Lagorden3.1

Vores skabeloner er allerede lavet med forskellige 
lag som er oprettet på forhånd. Hvert lag har sit 
formål og de egenskaber, der er nødvendige for 
en hurtig og smidig produktionsproces.

Lagene skal forblive i den samme rækkefølge og 
kan ikke ændres.

Navne på lag3.2

Navne på lag skal forblive de samme og kan ikke 
ændres.

Synlighed af lag3.3

Lagets synlighed kan slås til eller fra ved at trykke 
på "øje"-ikonet i lagsektionen, som vist i ek-
semplet forneden.

3.Lag

7



Info
Dette lag vil indeholde et resumé af alle vigtige 
oplysninger. Når du har læst den, kan du trygt slukke 
for synligheden af dette lag ved at trykke på 
øje-knappen.

3.4.1

Retningslinjer
Dette lag indeholder vigtige oplysninger om, hvor 
designet skal foldes og forsegles, og hvor tilvalg skal 
placeres. Når du er færdig med din filforberedelse, 
skal dette lag slukkes. Du kan altid slå det til igen for at 
kontrollere, om alt står korrekt.

3.4.2

Mærker
Dette lag indeholder særlige mærker, som er nødven-
dige for vores produktion. Dette lag bør ikke ændres 
og skal altid være synligt.

3.4.3

Metaliske/Transparente detaljer
Hvis du opretter en trykfil til genanvendelig metalliser-
et plast eller genanvendelig gennemsigtig plast, inde-
holder dette lag oplysninger om metalelementer. Du 
kan finde flere oplysninger om, hvordan du udfører 
denne opgave (LINKS). Hvis din trykfil bruges til metal-
liserede eller transparente poser, skal dette lag være 
synligt, ellers skal du slå dette lag fra.

3.4.4

Fotocelle
Dette lag indeholder et vigtigt fotocellemærke, som 
er nødvendigt for vores produktion. Dette lag må ikke 
ændres og skal altid være synligt.

3.4.5

Design
Dit design skal placeres på dette lag og dette lag skal 
være slået til (synligt).

3.4.6

Oplysninger om lag3.4
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4.Gennemsigtige detaljer i dit design
 (gælder kun hvis dit materiale er gennemsigtigt genanvendeligt plast)

Der er to måder, hvorpå delvis gennemsigtighed 
kan bruges - din pose er fuldt trykt og har kun et 
gennemsigtigt vindue, eller din pose er gennemsig-
tig og har kun nogle få trykte elementer. I bund og 
grund er det det samme, men vi anbefaler forskel-
lige fremgangsmåder for at lette arbejdsgangen.

Oprettelse af et gennemsigtig vindue, hvor der er
tryk på det meste af posen

Design lag Færdigt resultatMetallic/Transparet lag

4.1

Først skal laget "Metallic/Transparent Elements" 
være slået til.

I laget Metallic/Transparent Elements skal du blot 
tilføje de elementer, der skal være gennemsigtige 
på din færdige pose. Det er vigtigt, at disse ele-
menter har hvid farve (C0, M0, Y0, K0).
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Mest gennemsigtig baggrund med designelementer4.2

Alternativt kan din pose også være mest gennem-
sigtig med nogle få trykte elementer. Alle de 
ikke-gennemsigtige elementer skal i så fald have et 
hvidt lag trykt under dem. 

Den nemmeste måde at gøre det på er at kopiere 
alle dine elementer til laget Metallic/Transparent 
Elements og vælge deres farve til at være 
HPI-White. Denne farve er allerede tilgængelig i 
skabelonen.

Det kan ske, at du får brug for at oprette yderligere 
hvide elementer (f.eks. et rektangel under en 
EAN-stregkode eller QR-kode). Det kan du gøre 
dette ved at tilføje ensfarvede elementer i det 
samme lag Metallic/Transparent Elements og farve 
dem med HPI-White-farven.
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5.Metalliske elementer i dit design
 (gælder kun for genanvendeligt metalliseret plast)

Dette afsnit beskriver, hvordan du kan skabe 
metalliske farveeffekter på dine poser. I princippet 
har posen en metallisk baggrund, og det hvide 
overtryk bestemmer, hvilke dele der skal have den 
metalliske effekt.

Først skal laget "Metallic/Transparent Elements" 
være slået til. 

Når du har besluttet, hvilke elementer der skal have 
metallisk effekt, skal du klippe/klistre disse ele-
menter fra laget "Artwork" til laget "Metallic/Trans-
parent Elements". Du opnår meget bedre resul-
tater, hvis du klipper og indsætter disse elementer 
i stedet for at kopiere og indsætte dem, og vi an-
befaler kraftigt at bruge denne fremgangsmåde.

Og det er det - så enkelt er det.

Artwork lag

Færdigt resultat

Metallic/Transparent lag
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Tip nr 1: Jo lysere farven er, desto mere vil metallisk 
effekt være synlig. Og omvendt, mørkere farver 
har en knap så synlig metallisk effekt. En helt sort 
farve har ingen metallisk effekt.

Tip nr 2: Hvis du ønsker sølvfarve, skal dine tilfø-
jede elementer i laget Metallic/Transparent Ele-
ments have hvid farve.

Tip nr 3: Hvis du ønsker en guldfarve, anbefaler vi 
ud fra vores erfaring, at dine elementer i laget 
Metallic/Transparent Elements skal have farven 
C0 M20 Y60 K0. Dette er dog et spørgsmål om 
smag og præferencer, andre farvekoder kan 
også fungere.
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6.Farver

Vi kan kun trykke i CMYK-farver og det betyder at alle farver i 
trykfilen skal oprettes eller konverteres til CMYK-farver. Der 
må ikke anvendes RGB-farver i filen.

Du kan kontrollere og konvertere farverne til CMYK på 
følgende måde:

Main menu > File > Document Color Mode > CMYK Color

Særlige farver som Pan-
tone-farver skal også kon-
verteres til CMYK.

100 % sort farve skal ind-
sendes som K100−farve og 
ikke som dyb sort farve.

RGB – Må ikke  bruges CMYK – Skal bruges
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7.Billeder

Hvis du bruger pixelbaserede billeder i dit artwork, skal du sørge 
for, at billederne har en opløsning på 300 dpi. Billeder med lavere 
opløsning vil virke slørede og pixelerede, mens billeder med 
højere opløsning ikke giver bedre resultater, men blot større 
filstørrelser og længere uploadtider.

Link ikke indlejret

Link mangler

Link OK

På et indlejret billede kan du 
altid kontrollere opløsningen 
under fanen Links.

Sørg for at der ikke mangler 
links og at alle filer er 
indlejret. I vinduet Links vil 
du se en advarsel, hvis der 
er problemer med dine 
billeder.
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Du kan indlejre billedet ved at trykke på indlejring-
sknappen i den øverste værktøjslinje. Den viser 
også opløsning af dit billede.

Husk at tjekke og konvertere dine billeder til 
CMYK, hvis det er nødvendigt.
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8.Skrifttyper og linjer

For at undgå ulæselig tekst eller linjer der ikke kan 
trykkes, anbefaler vi, at du holder dig over disse 
værdier:

• Mindste skriftstørrelse er 8pt.
• Mindste linjetykkelse er 0,5pt (0,18mm)

Sørg for at lave ”text outlines” for alle dine tekster. 
Når du har lavet en outlines af teksten, kan du ikke 
redigere den. Vi anbefaler, at du opretter en kopi 
af din fil, hvis du opdager en stavefejl eller har brug 
for at justere teksten, så du ikke behøver at starte 
forfra.

Markér din tekst > tryk på “Type” i menuen for oven 
> “Create Outlines”

Hvordan laver jeg text outlines?
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9.EAN stregkoder / QR koder

Vi anbefaler at du tester, at alle dine stregkoder 
og/eller QR-koder kan scannes og fungerer inden 
du opretter den endelige trykfil.

For at opnå den bedste resultat anbefaler vi, at du 
laver en sort stregkode/QR-kode på en hvid bag-
grund.

Vektorfiler foretrækkes, så du kan skalere streg-
koden efter dit behov, men et 300dpi-billede 
fungerer også.

10.Endelig tjekliste

Har du brugt den rigtige skabelon?
Er dit layout i “Artwork” lag?
Navne på lagene og rækkefælge er ikke blevet 
ændret.
Korrekte lag er  “synlige”:

• Info SLÅET FRA
• Guidelines SLÅET FRA
• Marks SLÅET TIL
• Metallic/Transparent Elements SLÅET TIL for
   metalliserede ellere transparente pose,
   SLÅET FRA for alle andre materialer
• Fotocelle SLÅET TIL
• Artwork SLÅET TIL

Er alle farver i CMYK?
Har alle billeder minimum opløsning på 300dpi?
Er alle grafiske elementer indlejret og har links?
Er alle tekster outlined? 17

Her er den endelige tjekliste, inden du eksporterer din trykfil:



11.Eksport af PDF-fil

Når du er færdig med at arbejde med din trykfil, kan 
du gå til menuen Filer > Gem som og vælge Format > 
Adobe PDF.

Vi anbefaler følgende indstillinger:  Vælg Adobe PDF 
Preset: Illustrator Default som dine grundindstill-
inger. Ændre kompatibilitet til Acrobat 5 (PDF 1.4)
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Tillykke! Din fil er eksporteret og klar til at blive trykt. 
Upload filen i posebyggeren og tjek om alt ser OK 
ud i 3D-fremvisningen. Du kan se hvordan dine 
poser ser ud i AR, sammenlign, hvordan de ser ud 
placeret på hylden og ved siden af dine konkur-
renter. Herefter kan du fortsætte med bestillingen 
og vi går i gang med produktionen straks derefter.

Gå til komprimeringsfane og tilføj disse indstillinger:
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Tak, fordi du valgte Lprint og fulgte denne vejledning.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte os på info@lprint.com eller chatte med 
os på Live Chat-funktionen. 

Vi er her hvis du får brug for vores hjælp.


