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Beräkna
8 mm för ryggdiket (rundad rygg)
11 mm för ryggdiket (rak rygg)
Tänk på att denna del av omslaget minskar något i bredd  
vid bindningen jämfört hur med det ser ut på skärmen.

Ryggbredd

ISBN 978-91-27-42861-4
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Hårdband med tryckt överdrag 
och separat ryggmaterial
Anvisningar
Tryckeriet behöver tre original; framsida, baksida och rygg.

Förslag på arbetssätt:
• Gör ett dokument i Adobe Indesign för hela omslaget. Använd 

sidverktyget och arbeta med uppslag (instruktion för detta finns 
på Frilanswebben). Bifoga en skiss på hela uppslaget som PDF.

• När det är dags för lämning till tryck delas dokumentet upp så 
att det går att spara tre separata PDF-filer. Detta är nödvändigt 
eftersom bak- och framsidan ska ha utfall mot ryggen.

Allmänt
• EAN-kod och mått för ryggens bredd tillhandahålls av redaktör.
• Logotyp och PDF-exportinställningar laddas ner från:  

www.nok.se/frilanswebb
• Ryggpräglingen ska vara gjort med svart och får inte innehålla 

gråtoner. Exakt vilken foliekulör eller screenfärg som ska använ-
das anges sedan i beställningen till tryckeriet.

• Centrera ryggens träd på samma höjd som trädet i logotypen 
på fram- och baksida. Storleken på ryggens träd minskas för 
smalare böcker men kan aldrig vara större än i fram- och bak-
sidans logotyp. 

• Logotypen på bak- och framsida placeras mot ryggen. Ett utfall 
måste skapas mot ryggen.

• EAN-koden placeras två millimeter till vänster om baksidans 
logotyp. Både logotyp och EAN-ruta ska vara 31x15 millimeter. 

• Om ytan omkring logotyperna är röd, svart eller på annat sätt 
väldigt lik logotypen så läggs en 0,5 punkter vit linje runt om.

Tekniska frågor besvaras av Printpool som hanterar kontakten med 
Natur & Kulturs tryckerier: nok@printpool.se
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Avstånd mellan rygg och 
överdrag valfritt mått.

Klot (eller annat ryggmaterial)

Utfall, uppåt, nedåt och utåt 15 mm
(Utfall mot ryggmaterialet 3 mm)

Avstånd från nederkant till logotypen 5 mm

Instruction in Swedish language.

Inlagans bredd
plus 4 mm (rundad rygg)
plus 7 mm (rak rygg)

Vid tryckt omslag behövs utfall mot ryggen 3 mm
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