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OEFENING 3
ADVERTENTIE

Met deze opdracht leer je:
• alinea- en tekenstijlen maken (paragraph styles & character styles)
• tekstomloop (text wrap)
• exporteren als interactieve PDF 

DOCUMENT AANMAKEN

• A4 staand
• Single pages (facing pages uitvinken)
• Marges 20mm rondomrond
• 2 kolommen, column gutter (tussenruimte) 10mm

HULPLIJNEN TEKENEN

• Plaats een horizontale guideline op 175mm en 180mm

KLEURSTALEN TOEVOEGEN

• Rood: C0 M90 Y100 K0
• Groen: C80 M0 Y50 K0

TEKST EN BEELD PLAATSEN

• Plaats de foto bord.jpg in ware grootte op je pagina, tegen de bovenmarge, 
in het midden van de pagina.

• Plaats de tekst (smaak-tekst.doc) naast je pagina.
• Knip vanuit dit tekstkader de tekst naar kaders die je op je pagina plaatst. 

In het document wordt het lettertype Century Gothic en Rockwell gebruikt. 
Kijk goed naar het voorbeeld om alle tekst in de juiste vorm te plaatsen.

ALINEASTIJLEN AANMAKEN

• Geef de titel en de (brood)tekst de juiste lettergrootte, gewicht en interlinie 
volgens het voorbeeld.

• Roep het alineastijlenpalet op via Type > Paragraph styles
• Selecteer nu de titel en druk op het plusje in het venster van de para-

graafstijlen. Je zult zien dat er automatisch een ‘Paragraphy Style 1’ wordt 
aangemaakt.

• Dubbelklik om het bijhorende dialoogvenster op te roepen. 
• Wijzig hierbij de naam en controleer of alle paramaters juist zijn ingevuld.
• Dupliceer deze stijl en geef het de naam ‘opsomming’.
• Bij Bullets and Numbering duid je een bullet bolletje aan. 

Bij Tabs zet je X = 4mm.

Omschrijving

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5
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TEKENSTIJLEN AANMAKEN

• Druk op het plusje en benoem deze stijl ‘Groen’.
• Ga naar character colour en duid het groen uit je kleurenstijlen aan.
• Maak nogmaals een tekenstijl aan en deze noem je ‘Groen vet’
• Je kan deze baseren op de vorige (Groen)
• Bij Basic Character Formats typ je ‘bold’ bij Font Styles. 

Je hoeft géén lettertype aan te duiden!
• Selecteer de delen tekst die accenten moeten krijgen zoals in het 

voorbeeld.

TEKST OP ACHTERGRONDKLEUR

• Teken een groene kader als achtergrond voor WIN !: W=60 x H=15mm
• Selecteer de groene én de tekstkader, lijn uit in het midden en groepeer 

deze -> Object > Group
• Stel de rotatie in op 8°
• Herhaal dit voor de witte kader: W=140 x H=15mm, rotatie 4°

TEKSTOMLOOP

• Teken de cirkel: 40 mm, vulkleur groen, geen contourlijn.
• Selecteer deze cirkel en ga naar Text Wrap
• Duid daar de derde optie aan: Wrap around shape
• Top offset: 3mm
• Plaats het EPS bestand ‘bord_mes_vork’. 

Opgelet: niet ìn de kader van de groene cirkel!  
Het bord heeft zijn eigen fotokader nodig,  
anders loopt de wrap niet rond de cirkel!

TEKSTOMLOOP NEGEREN

• Herhaal stap 7 voor het kader en de URL: W=43,5 x H=6,5mm.
• Breng deze naar de voorgrond.
• Verschiet niet, je tekst zal zich niet tonen en je zult een rood plusje zien.
• Ga in je groep en selecteer het tekstkader.
• Rechtermuisklik en ga naar Textframe Options: 

 vink onderaan ‘Ignore Text Wrap’ aan.
• Ziezo, nu staat de tekst er zonder problemen!

EXPORTEREN ALS INTERACTIEVE PDF

• File > Export …
• Format ‘Interactieve PDF’
• Compression: Resolution = 150ppi
• Exporteren en klaar!

Stap 6

Stap 7

Stap 8

Stap 9

Stap 10

W: M / M: M
SHIFT inhouden
W: CTRL+G
M: CMD+G

W: L / M: L

W: CTRL+B
M: CMD+B

W: CTRL+E
M: CMD+E
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-> 10/12pt Bold
-> 9/12pt Regular

-> 10/12pt Regular

-> 10/12pt Bold
-> Stroke 2pt 4/4 dashed
Align stroke: to inside

-> 40/40pt Bold

-> 30/32pt Bold

-> 50/50pt Bold

-> 18/30pt Bold


