
 

Adobe Illustrator grundkurs 2 dagar 

 

Kursbeskrivning: 

Efter 2 dagar med vår kurs i Illustrator behärskar du grunderna i det vektorbaserade ritprogrammet 

för såväl tryckta som digitala medier. Du förstår Adobe Illustrators möjligheter och begränsningar, du 

vet hur en vektorbaserad bild är uppbyggd och lär dig givetvis att skapa illustrationer och logotyper. 

Dessutom lär du dig att planera ett arbete på ett effektivt sätt och att arbeta i programmet i 

kombination med andra program. Du lär dig menysystemet, grafiska grundformer, färghantering, 

kalkering, olika effekter och filter, lagerteknik och export/import av olika format. 

 

Målgrupp 

För dig som vill kunna förbättra befintliga vektorbilder eller skapa egna illustrationer, logotyper och 

vektorbaserade bilder. Anpassa för tryck, webb och sociala medier i högsta möjliga kvalité. 

 

Förkunskaper 

Du har god datorvana, inga andra förkunskapskrav. 

 

Mål 

Efter kursen förstår du skillnaden mellan vektorbilder och pixeluppbyggda bilder. Du kan själv 

bedöma när du bör använda vektorbilder och när du ska välja pixeluppbyggda bilder. Du kan själv 

redigera dina och andras teckningar, kartor, ritningar eller logotyper i vektorformatet. 

 

Kursinnehåll under 2 dagar 

• Paneler, navigering och menyer 

• Grafiska grundformer (Live Shape m.m.) 

• Vektorgrafik vs Pixelgrafik 

• Direktkalkering av foto bilder (vektorisera) 

• Direktfärg, färglägg praktiskt (LiveColor) 

• Verktygen Bredd, Tänj och Formbyggare 

• Skapa egna banor och kalkera manuellt 

• Praktiska övningar (på eget material om du vill)  

• Suddgummit (mer än bara ta bort) 

• Färger, fyllningar och linjer 

• Text och typografiverktyg 

• Export och import av olika format 

• Webb, digital och tryck publicering  

• Smarta stödlinjer och stödraster 

• Lagerhantering och logisk uppbyggnad 
 

http://projektmedvind.se/om-projektet/esf/


 

 

 

 

Efter avslutad utbildning  

Efter avslutad utbildning får samtliga godkända deltagare intyg, med minst 80 % närvaro. 

Antal deltagare. 

Max antal deltagare: 8 

 

Omfattning 

2 dagar 

Kallelse till deltagarna 

Kallelse skickas till deltagare ca 15 dagar innan utbildningens start. 

Utbildningsleverantör 

Dean & Thomas Företagsutbildning AB 

https://dot-foretagsutbildning.se

Kontaktuppgifter lärare:  

Namn: Kenneth Thomas 

E-post: kenneth@dot-foretagsutbildning.se 

Telefon: 08-702 25 99 eller 070-766 25 99 

 
 
 

 

”Projektets mål är att bistå med verktyg och kompetensutveckling 

Om-För-I digitalisering för att stärka konkurrenskraften hos 

deltagande verksamheter och dess anställda genom Effektiva och 

Flexibla lärformer” 
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