Adobe Illustrator
Arbetsmarknadsutbildning

Alma folkhögskola erbjuder en arbetsmarknadsutbildning inom programmen Adobe Illustrator.
Kursen riktar sig till personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen Kultur.

Du får lära dig:

Att skapa olika sorters illustrationer såsom logotyper, kartor, symboler och diagram. Du lär dig arbeta med
lager, övertoningar och filter, allt för publicering i olika typer av media, både inom webb och print. Du får
helt enkelt lära dig principerna för Adobe Illustrator och hur det kan hjälpa dig till att bli en bättre illustratör
med alla dess hjälpmedel.

Målgrupp:

Den som vill lära sig Illustrator arbetar vanligen med logotyper och illustrationer av olika slag. Illustrator är
ett program som anses ha relativt brant inlärningskurva men vi ger dig en stabil grund att stå på. Kursen
vänder sig även till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom vektorbaserad grafik för publicering i den
digitala världen.

Mål:

Målet är att deltagaren ska kunna skapa olika sorters illustrationer såsom logotyper, kartor, symboler och
diagram. Deltagaren lär sig att arbeta med lager, övertoningar och filter, allt för publicering i olika typer av
media, både inom webb och print.

Utbildningens upplägg:

Utbildningen är en workshop, där du får lära dig att designa och rita utifrån de uppgifter som
kursledaren lägger fram, det kommer även att finnas tid för eget kreativt arbete, tillsammans med
kursledarens hjälpande hand. Undervisningen är uppbyggd kring praktiska övningar med
inflätade teoretiska moment. Målet med uppgifterna är att de ska kunna skapa logotype, illustrationer,
vektorbaserade bilder, annonser, foldrar, inbjudningskort, affischer, m.m.

Förkunskaper:
Datorvana krävs.

Utbildningsform: Lärarledd
Omfattning: 100%
Kurslängd: 5 dagar
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Presentation av Illustrator
skärmbildens utseende
paletter
verktygslådan
menyer och kommandon
om objektorienterad vektorgrafik
Skapa och markera objekt
objekt verktygen
markeringsverktygen
fyllning och linje
lås, gruppera
rita och omforma objekt
ritverktyg
omformningsram och direktmarkering
omformningsverktygen
Färger
färger och färgrutor
olika färgsystem
mönster
övertoningar
Skapa objekt effektivare
Pathfinder
skapa kontur av linje m.fl.
stanser och masker
lager
kalkera/rita av
pipett
Textfunktioner i Illustrator
skapa texter
typografera
textkonturer
Filter och effekter
arbeta med olika filter
rastrera, “pixla” objekt
genomskinlighet
gå igenom palettens utseende
förstå symboler
utskrift och export
skriva ut
filformat och versioner
spara för webben
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