Hvordan lage ditt eget oppsett
Her er en oversikt for deg som ønsker selv å lage ditt eget oppsett og design:

Munnbindene blir sublimasjonstrykket i CMYK og vi anbefaler derfor å lage oppsettet i CMYK.
Pantonefarger kan også brukes. Evnt. oppsett i RGB blir evnt. konvertert til CMYK i trykkprosessen.
Skal du trykke ett bilde anbefaler vi dette i oppløsning på 300 DPI og da som CMYK.
Logoer og tekster bør om mulig helst være i vektorformat for å oppnå best trykkresultat og tekster må
konverteres til kurver. Små tynne streker og liten tekst bør unngås. Husk at resultatet på trykket alltid
gjenspeiler kvaliteten på ﬁlen den trykkes etter.
Foretrukket ﬁlformat er PDF og da uten skjæremerker og sidestørrelse på 195 x 190 mm.
Vi kan selvsagt også trykke jpg, TIF, PSD ﬁler etc. men husk størrelse 195 x 190 mm.
Størrelse på trykket som overføres til tekstilen før kutting er 195 x 190 mm inkl. «bleed» eller «utfall» på norsk.
Bleed eller utfall er kort og godt en sikkerhetsmargin som forhindrer synlige feil ved kutting.
Husk at graﬁkk som strekker seg ut i bleeden vil bli kuttet vekk, så sørg for at den ikke inneholder viktige elementer.
Størrelsen på selve munnbindet før det brettes og sys er ca. 180 x 170 mm. Husk at det kommer sømmer og at øvre og
nedre del brettes inn ca. 10 mm. På sidene er det ikke brettet, men her er det foldet med søm.
Ferdig sydd er munnbindet ca. 180 x 150 mm.
Beste felt for plassering av viktige elementer er midt på i str. 120 x 90 mm. Ønsker du ikke logo eller tekst sentrert midt på munnbindet,
men heller litt på siden kan du trekke dette ut, opp eller ned maks 10 - 12 mm fra dette feltet uten at det kommer inn i foldene
eller midt i en søm.
Har du laget oppsett og vil se hvordan det vil se ut på munnbindet kan du bruke vår generator på www.ﬂexbutikk.no
Der kan du også se munnbindet ditt i 3D! I denne generatoren er de elastiske båndene hvite, men disse kan også bestilles i sort.
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