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Oefening 5: Folder

OEFENING 5
FOLDER

Met deze opdracht leer je:
• masterpages gebruiken
• automatische paginanummering
• bleed instellen
• exporteren als drukklare pdf
• exporteren als package 

DOCUMENT AANMAKEN

• Formaat A5 (148 x 210mm)
• 4 pagina’s
• Facing pages
• Marges top = 12mm, bottom = 10mm, left & right = 10mm
• Bleed = 3mm rondom

MASTERPAGES OPMAAK

• Ga via je ‘Pagina’s’ paneel naar het bovenste deel waar A-master staat.
• Dubbelklik om deze te gebruiken en je opmaak in op te bouwen. 

• Teken een witte lijn (0,5pt) op de ondermarge, de lengte van deze marge.
• Teken een witte cirkel (5mm diameter) en positioneer deze in het midden 

van de lijn 
Align > Align Objects > Align horizontal centres + Align vertical centres > 
Align To: Key object

• Om beter te zien wat je tekent kan je een zwarte balk tekenen en deze on-
deraan plaatsen zodat de witte elementen zichtbaar zijn. Vergeet niet deze 
achteraf te verwijderen. (of je werkt eerst in het zwart en wisselt naar het 
wit, eens alles goed staat) 

• Plaats een klein tekstkader en ga naar  
Type > Insert Special Character > Markers > Current Page Number. 
Selecteer deze letter en geef volgende kenmerken:  
Impact, Regular, 9pt. Centreer de tekst in het tekstkader. Geef de letter 
deze kleur: CMYK 78 - 42 - 3 - 0 

• Sla deze kleur op bij je swatches (kleurstalen) met de naam ‘Blauw fiets’
• Zorg ervoor dat het tekstkader mooi gecentreerd staat op de cirkel. 

• Shift+alt-sleep de lijn, de bol en het tekstkader  naar de rechterpagina. 

• Selecteer alles wat je hebt getekend op de master pagina
• Ga naar het Layers paneel en creëer een nieuwe layer. Noem deze layer 

“paginanummers”.
• Sleep het blauwe vierkantje naast “Layer 1” (dat aanduidt dat je momenteel in 

deze layer werkt) naar de nieuwe layer “paginanummers” en lock deze layer. 

Omschrijving

Stap 1

Stap 2

Paginanummers

W: CTRL+A
M: CMD+A
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• Verlaat de master pages (dubbelklik op pagina 1 in het Layers Panel) en ga 
naar pagina 1. Merk op dat de paginanummers nu op elke pagina staan.

• Sleep de [None] master op pagina 1 en pagina 4, waar we geen pagina- 
nummers willen zien. 
 
PARAGRAPH EN CHARACTER STYLES AANMAKEN

• Maak per onderdeel een paragraph style met de volgende kenmerken: 

1. Titel 
Basic > Impact, Regular, 38/42pt, Optical, Case: Normal  
Advanced > Language: Dutch 
Indents > Alignment: Left, Space Before = 0mm, Align to Grid:None 
Hypenation > uncheck onderste drie 
Character Colour > Paper

2. Tussentitel 
General > Based On: Titel 
Basic > Impact, Regular, 16/18pt, Optical, Case: Normal 
Advanced > Language: Dutch 
Indents > Alignment: Left, Space Before = 2mm, Align to Grid:None 
Hypenation > uncheck onderste drie 
Character Colour > Blauw Fiets (zelf aangemaakt)

3. Body 
General > Based On: No Paragraph Style  
Basic > Verdana, Regular, 9/12pt, Optical, Case: Normal 
Advanced > Language: Dutch 
Indents > Alignment: Left Justify, Space Before = 2mm, Align to Grid: None  
Hypenation > uncheck onderste drie 
Character Colour > Black

4. Inleiding  
General > Based On: Body 
Basic > Verdana, Regular, 11/14pt, Optical, Case: Normal 
Advanced > Language: Dutch 
Indents > Alignment: Left Justify, Space Before = 0mm, Align to Grid: None 
Hypenation > uncheck onderste drie 
Character Colour > Blauw Fiets

• Maak nu volgende character styles aan: 

1. Italic = Basic > Font Style: Italic
2. Bold = Basic > Font Style: Bold (General > Based On: None)

DESIGN COVER

• Plaats het beeld “fietser_cover.jpg” over de hele pagina, bleed inbegrepen.  

• Plaats het beeld “driehoek.eps” 
Scale: 330%, Rotation angle: 10°, Opacity: 80% 
Plaats ongeveer op de juiste plaats 

• Kopieer de titel “Fietssnelwegen en fietsostrades” uit het word document.
• Plaats in een tekstkader tegen de linker- en bovenmarge
• Geef paragraph style “Titel” 

• Plaats het logo “fietssnelwegen_logo.eps” tegen de rechter- en  
ondermarge. Breedte: 30mm

Stap 3

Stap 4

W: CTRL+D
M: CMD+D

Characterstyles

Paragraph styles
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DESIGN BINNENPAGINA’S

• Plaats het beeld “achtergrondfoto_fietspad_gradient.jpg” over de onderste 
helft van de spread, bleed inbegrepen. 

• Plaats het beeld “driehoek.eps” 
Scale: 385%, Rotation angle: -90°, Opacity: 20% 
Plaats ongeveer op de juiste plaats

• Selecteer de foto en de driehoek en lock beide 

• Creëer een handig grid van hulplijnen 
Layout > create guidelines > vink preview aan zodat je ziet wat er gebeurt 
Rows: Number: 4, Gutter: 5mm, Columns: Number: 4, Gutter: 5mm 
Fit guides to margins

• Plaats de hele tekst van het worddocument naast je artboard 

• Teken een tekstkader op de linkerpagina, van de bovenste marge tot de eer-
ste horizontale hulplijn, en tussen de linker- en rechtermarge

• Copy-paste de titel in het tekstkader
• Geef paragraph style “Titel” en verander de kleur naar ‘Blauw Fiets’
• rechtermuisklik > Tekst Frame Options > Align Centre 

• Plaats het logo “fietssnelwegen_logo.eps”, ter breedte van 1 kolom, en met 
de bovenkant tegen de 2e horizontale hulplijn.

• Teken een tekstkader voor de inleiding, in de 2e en 3e kolom, en beginnend 
op dezelfde hoogte als het logo

• Copy-paste de tekst van de inleiding. Geef paragraph style “Inleiding” 

• Plaats de kaart “fietssnelwegen_kaart.png” op 200mm breedte tegen de 
linkermarge, en met de bovenkant op Y: 113mm 

• Plaats het beeld “kleine_foto_1.jpg” op de rechterpagina in de bovenste rij 
over kolom 1 en 2

• Plaats het beeld “kleine_foto_2.jpg” op de rechterpagina in de tweerde rij 
over kolom 1 en 2 

• Sleep een nieuwe horizontale hulplijn tegen de bovenzijde van het woord 
“Fietssnelwegen”, merk op dat wanneer je de hulplijn op een pagina sleept, 
ze enkel zichtbaar is binnen deze pagina. Als je ze in het grijs buiten de con-
touren van de pagina sleept, loopt de hulplijn over de hele spread door.

• Teken een nieuw tekstkader op de rechterpagina met de bovenzijde tegen 
de nieuwe hulplijn, en ter breedte van de 3e en 4e kolom

• Copy-paste de tekst vanaf “Een verbindend netwerk” tem “die al voor meer 
dan 95% gerealiseerd zijn.”

• Geef paragraph style “Body” aan de hele tekst
• Selecteer de tussentitels en geef ze de bijpassende paragraph style 
• Selecteer de paragraaf “Bezocht je een proefproject? ...” en geef de 

Character Style “Italic”, Tracking: -30 

• Sleep een nieuwe verticale hulplijn op 291mm
• Teken een witte rechthoek vanaf de rechter onderhoek van het beeld met 

de 3 fietsers tot aan de nieuwe hulplijn die je net maakte
• Selecteer  het tekstkader dat nu half verborgen zit en rechtermuisklik  

> Arrange > Bring to front 

• Gebruik de Line Tool om een horizontale blauwe lijn (1pt) te tekenen boven 
en onder de paragraaf “Bezocht je een proefproject? ...”

Stap 5

W: CTRL+D
M: CMD+D

W: CTRL+L
M: CMD+L

W: CTRL+L
M: CMD+L

W: CTRL+B
M: CMD+B
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DESIGN BACKCOVER

• Creëer een nieuw grid van hulplijnen 
Layout > create guidelines > vink preview aan zodat je ziet wat er gebeurt 
Rows: Number: 4, Gutter: 5mm, Columns: Number: 4, Gutter: 5mm 
Fit guides to margins

• Plaats het beeld “fietser_backcover.jpg” bovenaan de pagina, bleed inbe-
grepen, tot aan de eerste horizontale hulplijn.  

• Kopieer het beeld “driehoek.eps” van de cover, en paste-in-place op de 
backcover zodat de vorm van de driehoek doorloopt. 

• Teken een tekstkader van de linker- tot de rechtermarge en copy-paste de 
tekst van de titel uit het Word document

• Geef paragraph style “Tussentitels”
• Centreer de tekst 

• Teken een tekstkader ter breedte van de 2 rechterkolommen
• Copy-paste de contactgegevens van de provincies
• Geef paragraph style “Body”
• Verklein de Space Before tot 0mm
• Fit frame to content, laat ook de breedte van het tekstkader precies passen 

door te dubbelklikken op het witte vierkantje in het midden van de rechter-
zijde van het tekstkader

• Plaats alle logo’s van de provincies ter breedte van 1 kolom  
(voor het gemak: neem de 2e kolom) 
Ter info: je kan meerdere beelden plaatsen door ze allemaal te selecteren 
met de CMD/CTRL toets ingedrukt

• Positioneer de logo’s ter hoogte van de juiste provincie
• Maak het logo van Vlaams Brabant iets kleiner (indien gewenst) :) 

• Selecteer alle logo’s en het bijhorende tekstkader en groepeer
• Aligneer de groep met het midden van de pagina 

Align > Align Objects > Align horizontal centres > Align To: page 

• Teken een tekstkader van de linker- tot de rechtermarge en copy-paste de 
websites

• Geef paragraph style “Body”
• Geef character style “Bold”
• Centreer de tekst en lijn uit op de onderste marge 

 

DRUKKLARE PDF

• File > Export > Adobe PDF (Print)
• Adobe PDF Preset:  Press Quality
• Marks and Bleeds:  Crop Marks aanvinken 

 Bleed and Slug: Use document bleed settings
 

PACKAGE

• File > Package > Oké!
• AND YOU’RE DONE!

Stap 6

W: CTRL+Shift+Alt+V
M: CMD+Shift+Alt+V

W: CTRL+Alt+C
M: CMD+Alt+C

W: CTRL+G
M: CMD+G


