
- en del af GP-Tryk

be'skære l verb:	 	 beskar,  beskåret,
  (beskårne) : -ing; beskæring af en 
  bogs blade   :	afskæring	af	kanterne
	 ved	indbinding.

Beskæring / Bleed
Er hvis man har en farve eller et billede 
som skal gå helt til kanten af papiret. 
Da skal man lade det gå 3 mm ud over 
kanten af papiret, sådan at man har en 
lille margin, når papiret renskæres. Ellers 
risikerer man en hvid streg i kanten af 
papiret.

Skæremærker
Indikerer hvor man ønsker at tryksagen 
skal skæres. Det er egentlig bare en 
lille tynd streg som typisk er 3 mm 
lang og befinder sig 3 mm fra formatet. 
Programmer som eks. Indesign, 
Photoshop, og Illustrator kan tilføje disse, 
når man eksporterer til PDF.

� Citeret�fra�gp-guiden

http://billigtryksag.dk
http://billigtryksag.dk/pro-bruger/gp-guide
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Denne�sorte�streg�indikerer�det�endelige�
format�og�er�der�hvor�tryksagen�bliver�skåret�
efter�tryk�/�print.�–�Her�visitkort�85x55�mm

Denne�lilla�streg�indikerer�en�margin�på�
3mm�inde�i�dokumentet.

-��Se�på�billedet�til�venstre,�hvor�du�indstiller�
din�margin.

-��Vi�fraråder�at�placere�elementer,�tættere�på�
kanten�end�dét.

-��Det�samme�er�gældende�hvis�man�f.eks.�
vil�lave�en�hvid�ramme�hele�vejen�rundt.�������
(Lav�den�min.�3�mm,�gerne�5�mm�eller�mere)

Visitkort.indd

INDESIGN (eks. visitkort)

Denne�røde�streg�indikerer�hvor�de�3�mm�til�
beskæring�/�bleed�er.

Se�på�billedet�hvordan�du�sætter�beskæring�
på�i�dit�Indesign-dokument.

http://billigtryksag.dk
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Benyt disse indstillinger.

Eller download vores PDF-Eksportsettings 
fra hjemmesiden under fanen:

Farveprofiler�/�Eksportsettings

Farveprofiler
Vi konverterer altid eks. RGB og LAB til CMYK, når vi 
trykker eller printer.  –  Derfor er det ligemeget for 
os, om du vælger “No colour conversion”, eller om 
du vælger en farveprofil, når du eksporterer til PDF. 

Hvis du vælger en profil, skal du benytte FOGRA39 
til bestrøget papir og FOGRA47 til ubestrøget 
papir.

- Profilerne kan du hente her.

OBS!   Du skal være opmærksom på, at hvis du væl-
ger “no colour conversion”, og eks. efterføl-
gende sender en PDF korrektur, kan der være 
RBG og LAB i filen som evt. kan se anderledes  
ud når det konverteres til CMYK.

Visitkort.pdf
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Skæremærker�/�crop�marks

PDF

http://billigtryksag.dk
http://billigtryksag.dk/opsaetning/farveprosiler-/-eksportsettings
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Vi håber denne guide til beskæring og 
skæremærker har hjulpet dig videre.

Du er naturligvis altid velkommen til at 
kontakte os, hvis du har brug for hjælp.

Gå til:
billigtryksag.dk

Klik�her

Send e-mail:
Klik�her

Eller�ring�på�telefon�86�32�30�33

Venlig hilsen
GP-Tryk A/S / Billigtryksag.dk

http://billigtryksag.dk
http://billigtryksag.dk
http://billigtryksag.dk
http://billigtryksag.dk
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