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Uke 

44
Kundemøte

Informere om prosjektet, få info fra kunden 

om deres produkter og tjenester, og annet 

jeg trenger til prosjektbeskrivelsen

Utført 2.november

Uke 

45+46

Prosjekt-

beskrivelse

Utarbeide prosjektbeskrivelsen, levere. 

Bearbeide beskrivelsen, lage en 

framdriftsplan og levere på nytt til 

godkjennelse

Prosjekt-

beskrivelse 

ferdig

Utført 3.november og 

levert 4.november. 

Bearbeidelse utført 

12.november og levert 

13.november

21.11 Research

Låne bøker på Stovner bibliotek; om logo, 

visuelt materiale, grafisk designere, 

klesdesign, denim, klesproduksjon i Japan 

m.m. Scanne

Stovner bibliotek og 

hovedbibliotek i Oslo. 

Bøker om logo, design, 

vintage, klesmote

22.11 Research

Internett; konkurrenter, design, Japan, 

klesproduksjon, denim, formatstørrelser, 

trykkerier; tjenester og priser. Lese i 

forretningsplanen til kunden

Leste i utlånte bøker, 

samt egne bøker. 

Internett research etter 

relevant informasjon. 

Blogg - intro + 

beskrivelse av kunde

23.11 Research

Samle all informasjon og inspirasjon, lage 

moodboards av det jeg vil ha med, begynne 

på analyse/research i rapporten

Fortsettelse med 

research arbeid, 

innhente og kartlegge 

informasjon. Moodboard 

1 & 2. Blogg - denim, og 

jeans, internett og 

bokkilder

24.11
Idèutvikling og 

skisser

Begynne på idéfasen; idémyldring, notater, 

skisser. Hva slags stil, farger og font ønsker 

kunden? Kontakte kunde

Moodboard 

ferdig

Moodboard 3 & 4. Blogg - 

moodboards, hva de 

viser og hvordan de 

inspirerer meg til 

prosjektet

25.11
Idèutvikling og 

skisser

Fortsette idéutvikling av logo og visuelt 

materiale, analoge skisser. Minst 25 ulike 

forslag

Research ferdig

Kontaktet mange ulike 

trykkerier ang. 

trykksaken. Startet 

skissering av logo. Blogg - 

logo, visuelt materiale, 

formatstørrelse, 

konkurrenter, 

inspirasjon, trykkeri, 

private brand

28.11
Idèutvikling og 

skisser

Fortsette idèutviklingen, bearbeide skissene, 

bruke farger?

Helgen ble flittig brukt til 

skissering av logo. Startet 

å skisse visittkort, 

brevpapir og konvolutt. 

Blogg - Idéutvikling og 

skisser av logo.



29.11
Digitalisering av 

skisser

Scanne alle skisser, bearbeide skisser i 

Illustrator, og evt. andre Adobe programmer

Analoge skisser 

ferdig

Digitalisering av skisser. 

Jobbet videre med 3 

ulike forslag i Illustrator, 

jeans former. Blogg - 

skisser av trykksaker

30.11
Digitalisering av 

skisser

Fortsette bearbeidelse av skisser, gjøre de 

vektorisert. Digitale skisser, prøve font og 

farge

Digitalisering av skisser. 

Jobbet med sirkel 

elementer i Illustrator, 

inspirasjon: topp knapper

1.12 Fotoshoot
Bygge opp materiale som evt. trengs til 

visittkort. Etterarbeid av bilder i Photoshop

Digitalisering av 

skisser ferdig

Fotoshoot flyttet til 

6.des. Jobbet videre med 

logo; font, farge, form. 

Blogg - digitale skisser og 

prosess.

2.12 Logo Jobbe med logo i Illustrator, evt. Photoshop

Møte med kunde, 

diskusjon av logo. Jobbet 

med logoens størrelse og 

elementer, samt font. 

Nye skisser.

5.12 Logo Jobbe med logo i Illustrator, evt. Photoshop Logo ferdig

Lørdag fri, søndag 

ferdigstille logo. Blogg - 

utarbeidelse og ferdig 

logo, samt konklusjon av 

research. Jobbet med 

visittkort i InDesign, samt 

font. Blogg - Visittkort, 

inspirasjon og prosess.

6.12 Visittkort Jobbe med visittkort i InDesign

Fotoshoot til trykksak, 

jeans og detaljer. 

Bearbeidelse av bilder. 

Jobbet med konvolutt i 

InDesign. Blogg - 

slideshow av utvalgte 

bilder fra fotoshoot.

7.12
Brevpapir og 

konvolutt
Jobbe med brevpapir og konvolutt i InDesign Visittkort ferdig

Jobbet med brevpapir i 

InDesign. Sendte 

visittkort til trykkeri. 

Blogg - ferdig visittkort, 

valgt trykkeri, 

prissammenligning, 

stempel.

8.12
Ferdigstillelse for 

trykk

Gå gjennom arbeidet, sjekke at alt er klart for 

trykk og at alt er tatt hensyn til

Visittkort ferdig 

trykt, 150 stk

Hentet prøvetrykk hos 

Createurene Trykk AS. 

Fikk være med og se 

prosessen av de 150 

visittkortene, veldig 

lærerikt. Startet med 

profilmanual i InDesign.



9.12
Sende til 

trykkeriet

Bruke det trykkeriet jeg kontaktet for 2 uker 

siden og sende PDF til dem

Startet med rapport, 

oppsett og inndeling i 

InDesign. Sendte logo i 

høy oppløsning til Foldal 

Stempel AS for 

produksjon.

12.12 Profilmanual
Jobbe med profilmanualen til kunden i 

InDesign

Brevpapir og 

konvolutt 

ferdig

Jobbet med rapporten 

hele helgen. Lørdag, 

blogg - slideshow fra 

utvalgte bilder av 

visittkort, samt 

prosessen. Jobbet videre 

med rapport. Blogg - 

brevpapir og konvolutt, 

eksempler og mal, samt 

oppdatering.

13.12 Profilmanual
Fortsette på profilmanualen, og gjøre den 

ferdig

Rapport ferdig 

og stempel 

mottat

Jobbet videre med 

profilmanual. Mottak 

stempel i posten. Blogg - 

slideshow fra utvalgte 

bilder av stempel og 

første "trykk".

14.12 Rapport
Fortsette på rapport og ferdigstille den etter 

malen

Jobbet videre med 

profilmanual, fin 

justeringer og retting.

15.12 Rapport
Få noen til å lese gjennom rapporten, 

forandre på skrivefeil og annet

Profilmanual 

ferdig, samt 

oppdatering av 

frem-

driftsplanen.

Jobbet med å oppdatere 

fremdriftsplanen og gjøre 

den fullstendig og 

utfyllende. Se gjennom 

alt som er produsert. 

Navngi filene riktig.

16.12 Levering
Levere oppgaven på Moodle, presentere det 

ferdige produktet for kunde

Bøker levert 

tilbake, 

eksamen levert


