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INLEDNING
Beräkna ditt pris på hemsidan
På tryck.framsteget.net kan du beräkna tryckpriset för just din bok.
Du ser omedelbart priser vid olika antal, storlek, omslag eller sidantal.
Bokstorlek på beställningssidan
Här ska du ange inlagans storlek exklusive utfall.
Mall för omslag »
Skapa streckkod från ISBN »
Så påverkas tryckpriserna
• Papperstyp påverkar inte priset mycket.
• Svartvit bok med färgat omslag eller färgbok gör stor skillnad.
• Storlek - A4 är cirka dubbelt så dyrt som A5. B5 är bara något dyrare än A5.
• Hård pärm/inbundet kostar cirka 10 kr mer per styck.
Tryckfiler
• Tryckfiler ska vara i format PDF och innehålla 3 mm utfall och skärmärken.
• Typsnitt ska vara inbäddade i inlagan.
• CMYK för färg och Gråskala för svartvitt.
• 1 st tryckfil för inlaga och 1 st tryckfil för omslag.
Trådbundet
Vid trådbundet ska inlagans sidantal vara delbart med 4.
Ryggmått
Din boks ryggmått ser du efter att du har fyllt i uppgifter på beställningssidan.
Rund rygg för inbunden bok
Du kan välja rund rygg för inbundet när bokens ryggbredd överstiger 15 mm.
Regler för strecktjocklek
0,2 punkter = 0,071 mm:
Absolut minimalt är 25% i en enda färg - inte 10 + 15 eller 10 + 5 + 5 + 5
0,3 punkter = 0.106 mm:
Absolut minimalt är 15% i en enda färg - men i svart 4-färg är 5 + 5 + 5 + 5 OK!
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FILER TILL BOKPRODUKTION
1. PDF-fil med innehållet (inlagan)
•
•
•
•
•

Sidorna måste vara i följd 1, 2, 3, 4, o s v.
Alla sidor ska ha 3 mm utfall och skärmärken.
Typsnitt ska vara inbäddade.
Färginlaga ska vara CMYK.
Svartvit inlaga ska vara Gråskala.

Exempel storlek inlaga
• Inlaga för pocket/mjuk pärm för en bok med måttet 110x180 mm ska vara 116x186
mm. Detta är inklusive 3 mm utfall.
• Inlaga för inbunden/hård pärm för en bok med måttet 140x220 mm ska vara 140x220
mm. Detta är inklusive 3 mm utfall.

2. PDF-fil med omslaget
•
•
•
•
•

Ska levereras som uppslag.
Se till att ryggtext är centrerad.
CMYK för färgomslag. Gråskala för svartvitt omslag.
PDF ska ha 3 mm utfall och skärmärken.
Vid tryck på omslagets insida ska filen vara på två sidor. Sida 1 är baksida, rygg och
framsida och sida 2 är insidorna på omslaget. På insidorna av omslaget får det inte
vara färg i ryggen och 5 mm från ryggen, eftersom limmet inte fäster så bra på
tryckfärger.

DESIGN OCH LAYOUT
Du kan anlita FramSteget Bokförlag att ta fram omslag och inlaga.
Mejla tryck@framsteget.net och begär offert.
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POCKET/MJUK PÄRM OMSLAG
Om du väljer att göra omslaget till boken själv ska det vara en separat fil. Det betyder att du
kommer att skicka in två separata tryckfiler till oss: bokens innehåll (inlaga) och bokens
omslag.
Sidans format
Omslaget måste göras som en enda fil. Fram- och baksida och bokryggen hänger ihop.
Omslagets fram och baksida måste ha samma format som sidorna i din bok..
Bokryggens bredd beror på hur många sidor boken har och val av papper.
Omslaget ska ha utfall (beskärningskant) på 3 mm hela vägen runt. Viktig information ska inte
placeras i det området eftersom det kommer att skäras bort.
Bakgrunder ska täcka även utfall för att undvika vita kanter.

Ett exempel
Ovan är exempel på ett pocket standard bokomslag:
Bokens format är 140 mm x 220 mm.
För bokryggen behövs 12 mm.
För beskärning (utfall) behövs 3 mm.
Bredd:
Beskärning:
Boken:
Bokrygg:
Boken:
Beskärning:
Total:

3 mm
140 mm
12 mm
140 mm
3 mm
298 mm

Höjd:
Beskärning: 3 mm
Boken:
220 mm
Beskärning: 3 mm

Total:

226 mm
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POCKET MED FLIKOMSLAG (DANSKT BAND)
Kom ihåg att lämna 3 mm för beskärning. Bokryggens bredd ser du vid beställningssidan på
hemsidan. Tryckfil ska ha skärmärken.
Pocketomslag – standard utan flik
Omslaget görs som ett dokument, där baksidan är till vänster, bokryggen i mitten och
framsidan till höger.
Pocketomslag med flikar (danskt band)
Omslaget görs först som ett standardomslag för pocketbok (se ovan). Sen läggar man till
flikar. Flikbredd brukar vara 80–100 mm, men kan göras upp till 15 mm under bokens bredd.
Vi rekommenderar inte flikar under 75 mm eftersom de då har en tendens att öppna sig på
de färdiga böckerna.
Kom ihåg propagation
Propagation är de 3 mm utöver fram- och baksidans verkliga storlek. Detta är området som
viks. Om du är osäker på vad propagation är så är det god ide att ta fram en bok med
utfällbart omslag och se hur den är gjord (eller se illustrationen nedan).
Lägg märke till vecken på omslaget. Tack vare propagationen måste det vara 143 mm från
bokens rygg på både fram- och baksidan.
Bredd:
Beskärning: 3 mm
Flik:
80 mm
Propagation: 3 mm
Boken:
140 mm
Bokrygg:
12 mm
Boken:
140 mm
Propagation: 3 mm
Flik:
80 mm
Beskärning: 3 mm
Total:
464 mm

Höjd:
Beskärning: 3 mm
Boken:
220 mm
Beskärning: 3 mm

Total:

226 mm
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INBUNDEN/HÅRD PÄRM OMSLAG
Om du är osäker på hur en inbunden bok görs kan du ta ner en från bokhyllan och kolla på
omslaget. Precis som med utfällbara omslag så är det 3 mm propagation (pärmkant) på
inbundna böcker. Men här gäller det inte bara på bredden utan även på höjden.
Det betyder att själva omslaget är 3 mm större än bokens innehåll hela vägen runt. Det är
också 17 mm hela vägen runt efter pärmkanten.

Det gula området är inte synligt från bokens fram eller baksida. Det är ändå en bra idé att låta
grafiken gå hela vägen över bindningen, eftersom det ger en mjukare ingång till själva
bindningen.
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Layout för inbundet omslag
”The downburn” kallas skåran som inbindningen har på både fram- och baksidan precis
innan ryggen. Skåran är vanligtvis 8 mm djup på fram- och baksidan av omslaget. Det är ofta
en bra idé att centrera omslagsdesign efter den här skåran. På så sätt ser den mer centrerad
ut än om du centrerar hela sidformatet. Men det får du såklart bestämma själv, eftersom
vissa designer faktiskt ser mer centrerade ut när man centrerar allt.
Exempel: 140 x 220 mm inbundet omslag med 12 mm rygg.
Bredd:
Beskärning: 3 mm
Böj:
17 mm
Propagation: 3 mm
Boken:
140 mm
Bokryggen: 12 mm
Boken:
140 mm
Propagation: 3 mm
Böj:
17 mm
Beskärning: 3 mm
Total:
334 mm

Höjd:
Beskärning: 3 mm
Böj:
17 mm
Propagation: 3 mm
Boken:
220 mm
Propagation: 3 mm
Böj:
17 mm
Beskärning: 3 mm

Total:

262 mm
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UV-LACK, GULDFOLIE OCH SILVERFOLIE
Information (text/objekt) om UV-lack och folie ska endera ligga i en egen fil eller i egna lager,
helt i pantone/spot-färger med namn efter vad de är för något.
• Döp lager med UV-lack till UV-LACK
• Döp lager med guldfolie till GULDFOLIE
• Döp lager med silverfolie till SILVERFOLIE
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Hos FramSteget Tryck & Reklam trycker du böcker till bra priser.
Beroende på färgval och kvalitetskrav kan du få böcker till mycket
varierande priser. Om du tänker trycka en liten upplaga är det en fördel
att trycka den som digitaltryck. Tänker du trycka en större upplaga är
det bättre att använda offsettryck.
I dag är skillnaden mellan digitaltryck och offset så mikroskopisk liten
att man inte kan se skillnaden mellan de två olika typerna av tryck.
Därför är det inte så viktigt hur många exemplar du ska trycka –
vi anpassar priser efter det som blir billigast för dig.

tryck.framsteget.net
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