
 

Riktlinjer och hjälp vid design av Profilkondomer 

Design – generellt 
Du kan använda vilken grafik som helst på ditt tryck. Foton, webbilder, ikoner eller vad du nu har på 

hårddisken. Men det finns en viktig sak du ska tänka på. Du ska inte designa kant i kant. Det kan 

tänkas snygg att lägga en logga eller bild som exakt täcker framsidan, men det går inte. Stansen, den 

som stämplar ut själva förpackningen från arket, kan vandra ett par millimeter i alla riktningar. Det 

betyder att resultatet kanske inte blir som du tänkt dig. 

 

Drag & Drop 
Designverktyget styrs med drag & drop-teknik. Det betyder att du klickar på ett objekt i 

vänstermenyn, håller ned musknappen, och sedan släpper det på ritytan genom att dra muspekaren 

dit och sedan släppa musknappen.  

Bildkvalitet (!) 
Det du skapar kanske inte blir som du tänkt dig om du inte tänker på följande: 

Du kan inte skala upp ett foto(göra den större) utan att den förlorar i kvalitet och blir suddig. 

Ponera följande: Du fotar något roligt du vill ha på dina Profilkondomer. Lägger den på hårddisken 

och laddar sedan upp den i vårt designverktyg. Du drar och släpper den på ritytan och ser att den är 

alldeles för liten. Den naturliga är ju här att helt enkelt skala upp den (vilket går alldeles utmärkt i 

vårt designverktyg). Bilden kommer till en början se hel ok ut men faktum är att tryckresultatet inte 

blir knipskarpt (vilket man även ser om man zoomar in). 

http://www.profilkondomer.se/design


För att komma förbi detta måste du ta bilder med högre upplösning. 2 megapixels är tillräckligt. 

Megapixels på Wikipedia. 

RGB vs CMYK 

Allt tryck görs i CMYK. Det är inte samma sak som RBG (vilket används för webben). Laddar du upp 

ett foto är det alltså inte säkert att bilden återges färgmässigt till 100% som ditt original. Du kan testa 

online hur en bild du har på datorn blir i tryck med denna gratis RGB till CMYK-konverterare.  

Spara 
När du är klar med din design klickar du på Spara. Då läggs din fil på vår server. För att sedan beställa 

denna klickar du på Beställ i toppmenyn. Vi vet vilka designs du gjort och du ser dem listade på 

beställningssidan. Där kan du välja att beställa en eller flera av dina designs. 

Designmallar  
Du måste inte använda vårt verktyg för design av Profilkondomer. Det går lika bra att ladda ned 

designmallar och göra dem i ditt favoritgrafikverktyg som t ex Photoshop. Dessa mejlar du sedan till 

oss i efterhand. 
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http://sv.wikipedia.org/wiki/Pixel
http://www.rgb2cmyk.org/
http://www.profilkondomer.se/bestall
http://www.profilkondomer.se/design/wallet-template-sv.zip
http://www.profilkondomer.se/design/wallet-template-sv.zip
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