Nämn några kändisar från typografins historia och vad de bidragit med.

Johannes Gutenberg var den första som skapade den första tryckmaskinen med lösa tryckbokstäver. Detta skedde mitt
under 1400 talet.
Nicolas Jenson skapade omslaget till biblen året 1477 och även hade han ett typsnitt han använde sig av som heter
Jensons´s font. Det typsnitt som än används idag och som dom flesta känner till heter Antikva och uppfanns år 1 471 av just
Nicolas Jenson
Robin Nicholas & Patricia Saunders skapade år 1982 typsnittet Arial

Vilka begrepp använder man när man talar om mått på ett typsnitt?
H-höjd (Versalhöjd)
Å-höjd (Accen thöjd)
k-höjd (Baslinje/uppstapel)
p-höjd (Övre baslinje/ nerstapel)
x-höjd (Mellan baslinjerna)
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Är 12pt Times New Roman lika stor som 12pt Verdana (motivera)?
Nej varje typsnitt är unikt både i form och storlek.
Roman (12px) - Verdana (12px)

HÅkpx

HÅkpx

Vad är skillnaden mellan ett serifftypsnitt och en sansseriff?
Seriff

- Seriff använder sig av Klackar på slutet eller tvären på varje bokstav.

San Seriff

- San Seriff har inte klackar på varken slutet eller tvären efter en bokstav

Nämn några exempel på hur man kan förstärka den skrivna texten.

Storlek (Grad), du kan ändra storleken på typsnittet för att få det att synas bättre och du kan även använda dig av olika stilar
(Grovlek) såsom Fet stil. Fler exempel nedan:
- Typsnittsfärg & backgrundsfärg
- Avståndet mellan olika tecken, Öka eller förminska beroende på typsnitt
- Använd dig av brusreducering

Vad ger bra läsbarhet av en text?

- Använd dig av ett typsnitt som är lätläst för ögonen ( exempel: Verdana, Myriad Pro )
- Inte för mycket text i sammanhang till det stycke du skriver
- En bra storlek som gör det enklare att läsa
- Markera nyckelord med Fet stil eller kursiv stil
- Punkt eller numrerade listor
- Använd dig av en mjuk kontrast

Välkommen till ALPINA funäsdalen. Med de
höga fjällen, den djupa natursnön, den långa
säsongen och 121 nedfarter – flest på ett
skidpass i Sverige. Lägg till alla barnområden
och fantastisk offpist och du har ett komplett
skidområde där du kan välja dina favoriter.
Läs mer här eller klicka dig vidare till funäsdalens största ALPINA anläggningar.
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Tänndalen
Habus faut in temureciam pulabun terecul icaesi et,
constorum seretrac veret ina, nonsid foraela verunum
tui finites cepote mus cons obserio mantermandi fue
comnic ve, nos halicia? Nos vilius, silicup iortum ficaeque pes? Ebatium ta, con vis es virtius, nossulintiam
patqui pra? O tu ignocchilic fuit consumus

Ramundberget
Habus faut in temureciam pulabun terecul icaesi et,
constorum seretrac veret ina, nonsid foraela verunum
tui finites cepote mus cons obserio mantermandi fue
comnic ve, nos halicia? Nos vilius, silicup iortum ficaeque pes? Ebatium ta, con vis es virtius, nossulintiam
patqui pra? O tu ignocchilic fuit consumus

Funäsdalsberget
Habus faut in temureciam pulabun terecul icaesi et,
constorum seretrac veret ina, nonsid foraela verunum
tui finites cepote mus cons obserio mantermandi fue
comnic ve, nos halicia? Nos vilius, silicup iortum ficaeque pes? Ebatium ta, con vis es virtius, nossulintiam
patqui pra? O tu ignocchilic fuit consumus

Tännäskröket
Habus faut in temureciam pulabun terecul icaesi et,
constorum seretrac veret ina, nonsid foraela verunum
tui finites cepote mus cons obserio mantermandi fue
comnic ve, nos halicia? Nos vilius, silicup iortum ficaeque pes? Ebatium ta, con vis es virtius, nossulintiam
patqui pra? O tu ignocchilic fuit consumus

Tänndalsvallen
Habus faut in temureciam pulabun terecul icaesi et,
constorum seretrac veret ina, nonsid foraela verunum
tui finites cepote mus cons obserio mantermandi fue
comnic ve, nos halicia? Nos vilius, silicup iortum ficaeque pes? Ebatium ta, con vis es virtius, nossulintiam
patqui pra? O tu ignocchilic fuit consumus

