
Tekniske specifikationer for digitalt artwork 

1. De eneste farveskalaer, vi arbejder med, er CMYK og spot-farver (Pantone, HKS). Alle billeder 

skal være farvetilpasset i CMYK. Ved anvendelse af spot-farver skal antallet af 

farveseparationer passe med det antal, som specificeres i ordrebekræftelsen. 

2. Undlad at sende en farveprofil. Send os heller ikke filer med billedmateriale i 

farveskalaerne RGB eller LAB. 

3. PDF-filer skal være sammensatte kompositfiler i version 1.3 eller 1.4. Vi 

kan også bruge formaterne TIFF og EPS. 

4. For at få det bedste resultat skal opløsningen på billederne være mindst 300 dpi. For 

stregtegnede billeder (line artwork) skal opløsningen være mindst 1200 dpi. En dårligere 

billedopløsning end den, vi beder om, betyder dårligere kvalitet på slutproduktet, mens 

artwork i høj opløsning gør alle glade og tilfredse. 

5. Inden filerne med dit artwork sendes til os til tryk, er det vigtigt at kontrollere dem nøje, så der 

ikke bliver nogen fejl. 

6. Billed- og siderækkefølgen i dokumenter med flere sider skal ligge i samme rækkefølge som 

kortene skal ligge i spillet. Opret ikke flere filer, hvor siderne ligger ved siden af hinanden, 

og tegn ikke dit kort på egen hånd. Brug skabelonerne. Undlad at sammenblande for- og 

bagside i samme fil. Gem dem i stedet separat og nummerér dem gerne. Indholdet i filerne 

skal ligge midt på de respektive sider, og alle sider skal være i samme størrelse. 

7. Hvis teksten ikke er en del af den sammensatte billedfil, skal den udskrives med konturer, 

dvs. uden udfyldning. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for fejlagtigt placeret tekst eller 

eventuelle problemer som følge af skrifttyper, som ikke er godkendt til professionel brug. 

Undgå derfor helst ulicensierede skrifttyper fra de forskellige gratis-websteder i dit artwork, 

hvis du ikke du lægger teksten i billedformat. 

8. Husk at lade dit artwork gå mindst 3 mm uden for den angivne skærelinje, hvad enten det er 

spillekort eller æske. Ved anvendelse af spot-farver, dvs farveseparerede filer i Pantone eller 

HKS, skal skærelinjerne være medtaget med indstillingen “Overprint stroke/outline” aktiveret. 

Vi påtager os ikke ansvar for fejl som følge af skrifttyper, som ikke er beregnet til professionel 

brug. Husk også, at sort tekst skal være 100% sort. 

9. Vigtig tekst og grafiske detaljer skal ligge mindst 3 mm inden for skærelinjen. Standardkort skal 

have en hvid 4 mm bred streg rundt i kanten. 

10. Den mindste tekststørrelse ved enkeltfarvetryk er 6 pkt. Den mindste størrelse for linjer er 0,1 

mm. Alt, som skal trykkes i sort, skal være 100% sort mod den baggrund, den skal trykkes på. I 

modsat fald regnes den ikke for sort. 

11. Den samlede procentuelle værdi af alle farver, som skal bruges, kan ikke overstige 280%. 

12. Kromalintryk kan på anmodning fremstilles mod betaling, inden dit artwork går i trykken. 

13. Filen som sendes til vurdering og godkendelse, er en sammensat PDF. 

OBS! 

De hyppigst forekommende tekniske problemer skyldes følgende: 

- skrifttyper (fonte) er ikke vektoriseret med konturer 

- billeder i lav opløsning 

- artwork er for langt uden eller inden for skærelinjen 

- grafiske illustrationer, der er oprettet i RGB-farver eller andet end CMYK eller Pantone 

- for tynde linjer 

- PDF-filen er oprettet i en forkert version 

 
Følg venligst ovenstående råd og anbefalinger for at få den bedste kvalitet på dit slutprodukt. 


