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Opgavebeskrivelse
Emballageprojektet gik ud på at skulle
designe indpakning af et produkt fra
undertøjsvirksomheden ’Inderst Inde’.
Der skulle ydermere designes en folder
og et hængemærke til salg af tøjet uden
for indpakningen. Alt dette skulle designes ud fra en målgruppe, som blev
bestemt i gruppearbejde af to.
Udarbejdelsen af de forskellige elementer måtte foregå i InDesign og Illustrator. Photoshop var ikke en mulighed, da vi ikke måtte benytte billeder,
men derimod stregtegninger af billeder, som laves i Illustrator.
Opgaven skulle indeholde en æske,
en folder, et hængemærke og et slogan.

Afsender, målgruppe, budskab

Afsender
Inderst Inde er en dansk virksomhed,
som producerer undertøj til mænd,
kvinder og børn. De vil skabe produkter
af høj kvalitet med perfekt pasform og
et internationalt look og design, der vil
sikre en god oplevelse af produkterne.

Målgruppe
Den bestemte målgruppe for dette
projekt er kvinder i alderen 20-45 år.
Det spænder bredt, men dette er for
at gøre produktet tilgængeligt for den
gængse dansker. Disse kvinder er i kontakt med deres feminine side og går op i
deres udseende. De bruger ikke mange
penge på undertøj, men går heller ikke
på kompromis og køber det billigste.
Budskab
Emballagen på produktet skal udstråle
sensualitet og kvalitet uden at se for
dyrt ud. Det skal være en fornøjelse at
bære produktet heraf min gruppes valg
af slogan ”Pleasure. For everyone, everywear”.

Valg af produkt

Det valgte produkt til projektet er et par
trusser, der har formen ’hipster’. Dette
er valgt da, der er bedre muligheder for
emballage hertil end for eks. en BH, da
den oftes hænger på bøjle og sjældent
pakket ind i en kasse.

De grafiske designparametre

Form
Æsken til trussen er firkantet med en
kvadratisk overflade. Der er udstanset

en firkant til et ’kighul’ i gennem plastik.
Æsken er let og økonomisk at transportere, da den kan foldes ud, blive helt flad
og derved ikke transportere luft.
Typografi
Der forefindes kun to fonte – ’Helvitica’
og ’abeatbykai’ – på æsken, for at holde
et enkelt og roligt udseende. De har
begge en stram form, som gør den neutral og passende.
Illustration
Stregtegningerne til æsken, folderen og
hængemærket er holdt i samme enkle
stil, som valget af fonte. Dette giver en
klar fornemmelse af hvilket produkt,
der er tale om.
Farve
Baggrundsfarven på æsken er holdt i en
meget mørk farve med lys tekst og illustrationer over hele produktionen. De
signalerer et stilrent og tidløst design.

Procesbeskrivelse

Processen ved dette projekt startede
ud med gruppearbejde to og to for at
bestemme målgruppe, navn til det valgte
produkt, logotype, lille slogan, tekst til
folder, udvælgelse af mulige illustrationer og diskussion om layoutmuligheder.
Dernæst arbejdes hver for sig og her

skulle der udvikles formen på æsken,
farvevalg, idéer og hele idéudviklingen.
Til produceres produkterne.

Kvalitetsvurdering

Det endelige produkt er endt med at
være et meget vellykket projekt og jeg
er overordnet tilfreds. Jeg synes, der er
et godt sammenspil i produkterne og
den valgte målgruppe, og en rød tråd
mellem de tre produkter; æske, folder
og hængemærke.
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Folder

I denne del af opgaven var kriterierne at
folderen skulle have målene 240x100 og
at den skulle være en trebrudsportfals.
Ydermere skulle der være en størrelsesoversigt i form af en tabel.
Her har jeg også brugt stregtegningen fra
æsken, men også en anden stregtegning
af en fuld krop til folderens midtersider.

Emballage
inderst inde
•

Tapet & stregtegning

Tapet
Til tapetet valgte jeg en blomster-brush
i Illustrator, som havde en fin og enkel
udseende. For hver gang man trykker
med brushen, kommer der forskellige
blomster ud, så jeg valgte den der tiltalte
mig mest og dublicerede den til et helt
mønster.

Stregtegning

To af kriterierne for opgaven, var at
æsken har et mønster og en stregtegning af krop med undertøjet på.
Her tegnede jeg kroppen op med pen
tool i Illustrator. Jeg startede med at
ligge et billede nederst og derefter tegne
rundt om, så der dannede sig en silhuet.
Derefter tegnede jeg trussen, som jeg
gav en kraftigere streg end kroppen, for
at de var mere tydelige.
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Det endelig produkt
En æske, der kan hænges op, et
hængemærke til undertøjet i butikken
og en folder, som ligges i æsken sammen
med undertøjet.

