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Emballasjedesign i 
Photoshop

Det finnes en rekke bøker om emballasjedesign på markedet. Mange 
inneholder cd med emballasjemønstre. Mønstrene kan hentes opp 
i Photoshop og danne grunnlag for videre grafisk bearbeiding. 
Det er mange måter å gjøre dette på, her vises en. Lignende frem-
gangsmåter kan også benyttes i andre bildebehandlingsprogram-
mer.

Åpne aktuell fil fra bokas cd i Photoshop. Filene ligger som regel 
på cd- plata i flere formater. Det er viktig å tilpasse oppløsning og 
størrelse til utskriften. Om filen er i vektorformat kan du stille inn 
størrelsen på bildet uten at det går på bekostning av oppløsning. En 
A3 skriver gir større frihet mht størrelse på emballasjen. 

I noen mønstersamlinger er filene allerede laget som sort strek i et 
eget lag mot en transparent bakgrunn. Om det hvite og strekmøn-
steret slik som her, ligger i samme lag, må strekmønsteret skilles 
ut som et eget lag. Åpne ”Background” ved å dobbeltklikke på 
hengelåsen i feltet ”Background” og gi laget et navn. Hengelåsen 
skal nå være borte og det hvite kan fjernes.

Klikk ”Select”/ ”Color Range”, klikk på det hvite og bekreft 
med ”OK”. Nå skal alt det hvite være valgt og du kan slette med  
”Delete”.

  Av Eivind Moe
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Mønsteret står igjen i eget lag mot en transparent bakgrunn.

Åpne bildet du skal bruke til emballasjens overflate. Størrelsen må 
samsvare med eller være større enn størrelsen til strekmønsteret.

Er bildet låst i et bakgrunnslag, åpne det ved å dobbeltklikke på 
hengelåsen i feltet for Background. Bruk ”Moove Tool”, trekk og 
slipp over i bildet med strekmønsteret. Det nye laget legger seg 
som øverste lag. For å legge strekmønsteret øverst, bytt rekkefølge 
i lagene ved å trekke og slippe i vinduet som viser ”Layers”. 
Klikk på laget som inneholder bildet du skal bruke til emballesjens 
overflate. Ved å bruke ”Moove Tool” kan du nå trekke overflaten 
fram og tilbake for å bestemme et utsnitt. Du kan om nødvendig 
også skalere eller rotere ved å trekke i nodene.

Her er strekmønsterets farge endret fra svart til hvitt for bedre å 
kunne se linjene. Velg først laget med strekmønsteret i vinduet 
som viser ”Layers”, velg deretter ”Image”/ ”Adjustments”/ ”In-
vert”.  Å arbeide i lag gjør det enkelt å legge til flere elementer 
som tekst, strekkoder med mer.

For å redusere filstørrelsen og å spare blekk ved utskrift fjernes 
unødvendige fargefelt. Mønsterlaget er greit å bruke for å velge før 
du aktiverer overflatelaget og sletter: 

Klikk først på laget for strekmønsteret, bruk tryllestaven og velg 
feltene som skal fjernes. Du kan legge til felt etter felt ved samti-
dig å klikke på ”Shift” knappen i tastaturet. Ved å gjøre det samme 
med ”Alt” knappen kan du fjerne valgte områder. (Når du leg-
ger til og trekker fra kan du se et lite pluss-eller minustegn ved 
tryllestaven.) Når du har valgt ferdig klikker du på laget som in-
neholder overflatebildet. Nå kan du fjerne de uaktuelle områdene 
fra overflatebildet ved å klikke ”Delete”

Lagre for eksempel som ”JPG”. Utskriften kan limes på kartong 
med en limstift før emballasjen klippes/skjæres, falses og brettes.
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På emballasjefabrikken kan emballasje produseres ved hjelp av 
store stansemaskiner. Stålskiver festes til en plate slik at de til 
sammen danner emballasjemønsteret. Platen monteres i stanse-
maskinen. Stålet kan være skarpt for å kutte helt gjennom karton-
gen, eller butt for å false til en brettekant. Ved å gi ståleggen en 
kamform kan det stanses ut perforeringer. Skumgummi langs stål-
skivene sørger for at kartongen ikke fester seg i verktøyet. Grafisk 
design trykkes før stansing.

Stanset kartong klar til bretting. Falsekantene sørger for pene brette- 
kanter.

Bildene nedenfor er fra emballsjeverkstedet på Nordisk Kurs i Drammen 
2009.

Emballasjedesign utført på Nordisk Kurs i Drammen av Marika Koskela. 
Overflaten er her håndkolorert og ikke et resultat av Photoshop.


