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Inställningar
Dokumentinställningar
Innan du börjar arbeta i Illustrator är det en del inställningar som du ska göra.
Den första inställningen är att bestämma storleken på det dokument som du
ska arbeta med.
1.

Starta Illustrator. Stäng välkomstdialogrutan om den öppnas.

2.

Välj Arkiv, Nytt. Det gör du för att lägga ett nytt tomt ”papper” på arbetsytan. Nedanstående dialogruta visas alltid när du begär Arkiv, Nytt.
Efter Ny dokumentprofil kan
du välja förinställningar för
utskrift, webb, mobila enheter,
samt för video och film. Du
kan även skapa egna förinställningar för dina dokument i
Illustrator. Samtliga dokumentprofiler innehåller förinställda
värden som är tänkt att passa
det planerade slutresultatet.

I dialogrutan Nytt dokument kan du själv bestämma storleken på dokumentet.
Antingen anger du en standardstorlek vid Storlek eller så skriver du in egna
mått vid Bredd respektive Höjd. Du bestämmer också om dokumentet ska vara
stående eller liggande vid Orientering. Om du klickar på pilen efter Avancerat
kan du själv välja färgläge, rastereffekter och förhandsvisningsläge. Du väljer
färgläget CMYK om dokumentet ska tryckas eller RGB om det ska visas på
bildskärm eller skrivas ut på t.ex. bläckstråleskrivare eller laser.
3.

Låt de förvalda värdena stå och klicka på knappen OK.
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4.

Välj Arkiv, Dokumentformat.
I dialogrutan Dokumentformat väljer du Rityta.

Här har du möjlighet att ändra
de uppgifter du accepterade i den
första dialogrutan (föregående sida
steg 3).
Det största dokument du kan ha är ungefär 1024 × 767 cm, vilket är ett rätt
stort papper. I rutan Enheter anger du vilken måttenhet du vill använda.
Kryssrutan Visa bilder i konturläge tar bort all färg och
visar enbart bildens konturer, se exemplet här bredvid.
5.

Klicka på knappen Nästa för att byta sida i dialogrutan. Nedanstående dialogruta för text visas.

I dialogrutan Text ställer du in om du vill att ev. ersatta teckensnitt och
specialtecken framhävs.
Lämpligt är att ange vilket språk du vill att använda liksom vilken typ av citattecken du vill ha. Rutan Använd typografiska citattecken ska naturligtvis
markeras.
I rutan Alternativ kan du ändra storlek på upphöjda-, och nedsänkta tecken,
deras position samt storleken på kapitäler. Ändra ingenting i alternativrutan.
6.
6

Klicka på knappen Nästa för att visa Genomskinlighet. (Se nästa sida.)
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Här anger man storlek och färg på stödraster. Använder du färgat papper kan
du aktivera kryssrutan Simulera färgat papper och välja pappersfärg genom
att klicka på den översta färgrutan (vanligtvis vit) varvid Färgväljaren visas.

7.

Klicka på knappen Anpassa
visas dialogrutan nedan till
höger.

Här anger du önskad
upplösning, samt balansen mellan vektor/rastergrafik. Med reglaget
längst till höger (Vektorer
100) behandlas allting i
dokumentet som vektorer. Med reglaget längst
till vänster mot Raster
(Vektorer 0) rastereras allt i dokumentet vilket medför snabbare utskrift men
med lägre kvalitet. Du kan även välja att göra text/streck till konturer.
8.

Klicka på knappen Avbryt och sedan OK. Inställningarna för dokumentet
är nu klara.
inställningar du gör med ett dokument på bordet gäller enbart
´ De
detta dokument. Vill du att dina inställningar i fortsättningen ska gälla 		
alla dokument gör du inställningarna med tomt redigeringsbord dvs. 		
inget ”papper” på bordet.

Allmänna inställningar
Alla övriga inställningar för Illustrator CS3 hittar
du under Redigera och Inställningar. Bredvidstående meny visas via den ställer du in hur du
vill ha din personliga arbetsmiljö i Illustrator.
Följande inställningarna är de vanligaste du kan
göra men givetvis ställer du in dem som du själv
vill ha det.
© Skandinaviska Databöcker AB
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1.

Välj Redigera, Inställningar och Allmänna. Dialogrutan nedan visas.

I rutan Tangentsteg ställer du in hur mycket ett objekt ska flyttas för varje
knapptryckning på någon av piltangenterna. (Det är betydligt lättare att
använda piltangenterna för att flytta ett markerat objekt än att använda
musen). Du kan använda ett värde mindre än 1 millimeter om du vill.
Vill du ange avståndet i punkter istället, ändrar du det
via Redigera, Inställningar, Enheter och visningsprestanda där du väljer måttenhet efter etiketten Allmänna.
Begränsa vinkel (vid Redigera, Inställningar, Allmänna) innebär att allt du gör, efter att ha ändrat i

denna ruta, kommer att luta i den vinkel från horisontalplanet du angett. Se bilden nedan till höger.

I exemplet till höger har jag angett 30o och därefter ritat
en kvadrat och skrivit in en text. Allt lutar med 30o vinkel.
Kan vara mycket användbart om man t.ex. har en lutande
logotyp.
Hörnradie innebär helt enkelt hur pass runda hörnen ska bli när

du ritar en rektangel med rundade hörn. Låt grundinställningen
vara tills vidare. Det finns enklare sätt att ändra hörnradien på
än via denna inställningsruta. I dialogrutans nedre del finns ett
antal alternativ som kan väljas genom att man bockar för dem.

Avaktivera automatiskt tillägg/borttagning gör att inga fästpunkter läggs till
eller tas bort automatiskt. Illustrator kommer automatiskt att ta fram Lägg till
fästpunktverktyget /Ta bort fästpunktverktyget när programmet tror att du

behöver dem.
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Använd exakta markörer visar det valda verktyget som ett
kryss istället för en bild av det verktyg du använder. Det
är bättre att i början använda verktygssymbolerna. Vill du
ändå få fram exakta markörer vid något tillfälle, trycker
du bara ned tangenten Caps Lock.

Exakt markör
Verktygsmarkör

Visa verktygstips innebär att om du håller muspekaren ett ögonblick över en
verktygsknapp visas verktygets namn samt dess snabbkommando. Låt detta
alternativ vara förbockat tills du blivit ordentligt van vid Illustrator.
Kantutjämnad teckning visar streck och linjer jämnare på skärmen. Vill du ha
samma styrka (ton) på alla färger i din teckning markerar du rutan Välj samma
nyans %. (Men det är det sällan man vill.)
Lägg till [Konverterad] vid öppning av äldre filer lägger till ordet konverterad

i filnamnen till alla äldre filer gjorda i Illustrator 10 eller tidigare. Avmarkera
kryssrutan för att ta bort det ordet.

Dubbelklicka om du vill isolera är en funktion, som aktiverad, innebär att du
kan isolera vissa delar i en bild genom att dubbelklicka på dem. En isolerad del
i en bild kan inte ändras av misstag när du redigerar.
Använd japanska skärmärken skapar små märken som visar hur teckningen

ska skäras på det sätt som de är vana vid i Japan.

Omforma mönsterrutor innebär att om ett objekt som är fyllt med ett mönster roteras, roteras också mönstret. Om denna ruta inte är markerad kommer
mönstret att stå kvar, se figurerna nedan.

Figur 1. Omforma mönsterrutor
är ej förbockat. Mönstret står
stilla.
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Figur 2. Omforma mönsterrutor
är förbockat. Även mönstret
roteras.
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