Att tänka på vid tryck
Vektorgrafik
Original skapade i Illustrator eller Freehand som är
vektoriserade ger överlägset bäst resultat. Tänk på att
alla textlager måste konverteras till banor.
För att göra detta i Adobe Illustrator högerklickar du på
texten och väljer "Create Outline" eller "Skapa textkonturer".
Välj färger från färgbiblioteket "PANTONE Solid Coated"

Rastergrafik
Vi kan även ta emot rasterbaserad grafik skapad i tex.
Adobe Photoshop®. Detta förutsätter dock att ditt
original skall gå att göra en enkel färgseparation på.
Filen skall ha en verklig dokumentstorlek i 1:1 och en
upplösning på 300 DPI.
Lägg om ni kan INTE samman era lager i Photopshop.
Detta för att underlätta när vi separerar färgerna.
Om originalet ej uppfyller dessa krav, kan vi inte garantera ett bra tryckresultat.
Vi godkänner inte heller... "Original" som är skapade i Word, Open Office, Excel,
Powerpoint eller liknande.

Vilken storlek?
Vi kan trycka maximalt 38x50cm, en storlek som täcker de allra flesta behov. Tänk dock
på att trycket skall få plats på tröjan så att trycket inte hamnar över sömmarna. På
tygkassar är maxstorleken på tryck 26x28cm.

Färger
För att få fram exakt vilken färg ni vill trycka ber vi er att ange en "PANTONE Solid
coated" färg (PMS). Detta nummer slår vi sedan upp i vår färgkarta. PMS färgnummer
går att få fram både i Illustrator och Photoshop. Observera dock att alla datorskärmar
INTE har samma färg-inställningar, vilket gör att färgen kanske inte är 100% identisk på
er skärm och vår. Har ni inte möjlighet att få fram ett färgnummer så går det såklart bra
utan. Vi utgår från ert original och tar färger så nära som möjligt.

Skicka tryckfiler till oss?
Ni kan maila filer direkt till oss textiltryck@vagenut.coop Om filerna är för stora för att
mailas rekommenderar vi Sprend som är en gratis-tjänst för att skicka stora filer.

