
Grundlæggende kan du udarbejde et bogomslag med et hvil-
ket som helst grafik- eller layoutprogramm, i det omfang du kan 
overføre resultatet til et trykforlæg, der accepteres af BoD.  Det er 
også muligt at an-
vende papirforlæg, 
der scannes ind af 
BoD, men de plejer 
ikke at give nogen 
tilfredsstillende re-
sultater.

Her forklarer vi de 
vigtigste begreber 
rund om cover-
fremstillingen:

Bogryg
Bogryg kaldes den smalle side af omslaget, 
man kan se, når bogen står i reolen. Det er me-
get vigtigt, at du ikke glemmer at sætte skrift 
på bogryggen, for ellers vil din bog nærmest 
være usynlig, når den står på hylden. Når du 

skal udforme bogryggen, skal du først have beregnet bogryg-
gens bredde, som afhænger af bogens sideantal og papirtype.  
Du kan beregne bogrygbredden online på www.bod.dk under  
 Udgive bog  Bogudformning  Omslagskalkulator. Vær op-
mærksom på, at bogryggen skal være bredere end 5 mm for at 
kunne blive forsynet med tekst. Dette er tilfældet, hvis bogen har 
et mindsteomfang på 80 sider. 

Beskæringskant
Ved de fire ydersider på paperback-omslaget 
og på hardcoverudgavens smudsomslag skal 
du beregne en beskæringskant på mindst 5 mm 
(smudsomslag venstre og højre: 2 mm). Denne 

beskæringskant bliver ganske vist skåret væk efter indbindingen af 
bogen, men tjener alligevel et formål: Skulle det ske, at omslaget 
under indbindingen skulle glide en smule, vil der ikke fremkomme 
en synlig, hvid kant uden tryk. 
OBS: Sørg for, at der ikke kan ses nogle skæremærker e.l. i filen.

Omslagskant
I forbindelse med udformningen af bogbin-
det, der ved hardcoverudgaver kacheres fast 
oven på permsiderne, skal der i stedet for en 
beskæringskant beregnes en omslagskant på 

1,7cm. Bogbindets omslagskant limes rundt om permsiderne og 
dækkes på indersiderne med forsatspapir. 

Fals
Falsen i hardcoverudgavens permsider er billed-
ligt talt indbindingens hængsler: Ved denne for-
dybning i begge sider af bogryggen bliver oms-
laget slået om. Når man beregner den samlede 

bredde af den forreste og bageste omslagsside, bør falsen dog 
beregnes særskilt ved udformningen af permsiderne. Skrift og il-
lustrationer bør rykkes lige så langt væk fra falsområdet (8 mm fra 
bogryggen) som fra den yderste kant. Det anbefales også at cen-
trere mellem yderste kant og falskant i stedet for mellem yderste 
og inderste kant.

ISBN & Stregkode
Hvis du bruger et ISBN til din bog, skal det også 
være trykt på omslaget, som oftest nederst på 
bagsiden. Ud over et ISBN genereres og påtryk-
kes også en stregkode, så din bog uden proble-

mer kan læses ved kasser med stregkodescanner. Til stregkoden 
skal der bruges en fri plads på ca. 3 x 4 cm på bagsiden. På grund 
af ISBN-bestemmelserne er fiktive forlagsnavne for øvrigt ikke til-
ladt på omslaget.
 

Farvemodus og 
opløsning
For at sikre det mest 
optimale trykresultat 
har du allerede i 

forbindelse med genereringen af din pdf-fil 
mulighed for at vælge en farveprofil. Hvis du har 
valgt en farveprofil til dine trykfiler, bliver den 
registreret og anvendt, når dine filer trykkes. 
Farvevalget styres, idet du giver dine trykfiler 

henholdsvis en ICC-farveprofil eller et Output Intent.

Dataoverførelse
Coverforlæg kan du stille os til rådighed som 
PDF-fil, men også i TIF-formatet. Den nemmeste 
måde at overføre filerne på, er at uploade dem 
direkte via vores online-portal  myBoD (www.
bod.dk/mybod). Sådan sparer du tid og leve-

ringsomkostninger. Du kan selvfølgelig også sende os dine cover-
filer på et datamedie (CD-rom, dvd, diskette eller USB-nøgle) eller 
per mail til info@bod.dk.

UDFORMNING AF OMSLAGET

Som bekendt bør man ikke bedømme en bog på dens udseende, men det er afgjort en god investering 
også at bruge en god portion arbejde og kreativitet på bogens omslag. Her får du at vide, hvad der er 
vigtigt i denne sammenhæng.
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Vores tip

Udformning af omslaget med
BoD easyCover

Med vores software BoD easyCover kan for-
fattere uden grafisk know-how ved hjælp af 

nogle få klik udforme online et professionelt 
bogomslag ud fra forskellige coverforlæg. 

Fra den passende beskæringskant til barko-
den og  bogrygbredden - det går helt en-

kelt med BoD easyCover. Alle BoD-kunder, 
som er registret i vores online-portal  myBoD 

(www.bod.dk/mybod) har mulighed for at 
bruge BoD easyCover for deres bogprojekt.

Vores tip

Sådan generer du din barkode online
 Hvis du laver dit bogprojekt online via 

vores online-portal myBoD, bliver der 
automatisk genereret  en barkode for 
din bog. Du kan gemmme barkoden 

på din computer og sætte den ind i dit 
coverforlæg.  



Fremstilling af hardcover-omslag
Målene for dit omslag kan du beregne, når
•	 du	kender	det	nøjagtige	sideantal	i	din	bog,
•	 bogformatet	er	valgt,
•	 du	har	valgt	papirfarve	til	bogblokken,
•	 du	har	valgt	mellem	hardcover	med	skåneomlag	og		hardcover	

kacheret.

Der findes en omslagskalkulator på www.bod.dk under  
 Udgive bog  Bogudformning  Omslagskalkulator  Hardco-
ver.

Layoutskema for bogbindet
Hvad enten du har besluttet dig for en bog med skåneomslag eller 
et kacheret hardcover – ved begge to varianter udformer du bog-
bindet, som er forlimet med indbindingen. 
•	 Ved	kacherede	hardcover-bøger	 foregår	udformningen	 i	 farve	

og uden begrænsning mht. placering. 
•	 Ved	hardcover-bøger	med	skåneomslag	bliver	permsiderne	be-

lagt med det farvede omslag. Falsområdet bliver der ikke trykt 
på.

•	 I	 stedet	 for	en	beskæringskant	 skal	der	beregnes	en	omslags-
kant på 1,7 cm.

Layoutskema for skåneomslaget
Hvis du har besluttet dig for at udgive din bog som hardcover med 
skåneomslag, skal der ud over permsiden også laves skåneoms-
laget. Her skal der beregnes en beskæringskant på 5 mm rundt 
omkring bogen.

Fremstilling af paperback-omslag
Målene for dit omslag kan du beregne, når
•	 du	kender	det	nøjagtige	sideantal	i	din	bog,
•	 bogformatet	er	valgt,
•	 du	har	valgt	papirfarve	til	bogblokken.

Du kan beregne målene til dit paperback-omslag på www.bod.dk 
under  Udgive bog  Bogudformning  Omslagskalkulator  Pa-
perback. 

Paperback-omslag bedes udformes efter dette layoutskema, både 
for henholdsvis digitale trykforlæg som én grafik-fil og for papirfor-
læg på et enkelt papirark. 
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Tjekliste

Gennemgå efter udformningen af dit omslag den føl-
gende tjekliste:

 Har du valgt farvemodus RGB?

 Har du placeret stregkoden på omslagets bagside, eller er der 
plads for en stregkode på 4 x 3 cm for at sætte den i senere?

 Har du tilføjet en beskæringskant som er stor nok i bredden?

 Er tekst og billeder langt nok væk fra henholdsvis Beskærings- 
og Omslagskanten?

 Er der titel og forfatternavnet på bogryggen?

	Har din cover-fil en opløsning på mindst 300 dpi?

	Hardcover med skåneomslag: Har du lavet begge to cover-
filer, dvs. permsiden og skåneomslaget?

	Er der et ISBN på omslagets bagside?

	Har du gemt trykforlægget af dit omslag som TIF-, EPS- eller 
PDF-fil?
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