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Förhöjt tryck
Indesign och illustrator

1. Skapa en ny färgruta 

2. Namnge färgrutan till  
NexPress DryInk raised clear

3. Gör den färgen till 100% magenta

4. Spara som en dekorfärg

5. Markera och kopiera den textruta eller  
det objekt som du vill ha förhöjt tryck på 

(Notera att all text som du önskar förhöjt  
tryck på måste du göra om till textkonturer)

6. Skapa ett nytt lager

7. Gå till det nya lagret

8. Högerklicka och välj ”klistra in på plats”

9. Markera texten eller objektet i det nya lagret 

10. Färglägg med den nya färgen  
NexPress DryInk raised clear.

11. Markera textrutan eller objektet i det nya lagret

12. Välj blandningsläget Multiplicera under Effekter i  
InDesign eller under Genomskinlighet i Illustrator

13. Se till så att båda lagren är aktiva 

14. Exportera till en tryckfärdig pdf utan färgkonvertering. 
 
 
 
 
 

Kontrollera pdf:en i Acrobat Professional

1. Gå in under Avancerat/Tryckproduktion/ 
Förhandsgranska utdata

2. Se till så att det som ska vara i förhöjt tryck innehåller  

 •  dels den färg den ska tryckas i

 •  dels 100% av NexPress DryInk raised clear färgen

Indesign och illustrator  
- text och vektorgrafik
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Förhöjt tryck
Photoshop

 

 

1. Öppna bilden i Photoshop 

2. Gör om den till gråskala  

(för att få den kontrastrik)

3. Spara om den 

 

 

 

 

4. Markera det område i bilden 

som du vill ha förhöjt

5. Titta på tröskelvärdet, det som  

är svart blir förhöjt 

 

 

 

 

6. Ändra bilden till duplexfärg 

Bild/läge/duplexfärg 

 

 

 

7. Välj NexPress DryInk raised clear 

(skapa den om den inte finns). 

8. Spara bilden 

Photoshop - använda bildens 
befintliga textur som upphöjning
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Förhöjt tryck
Photoshop

9. Montera in originalbilden i ett InDesigndokument. 

10. Markera och kopiera bilden som du vill ha förhöjt tryck på

11. Skapa ett nytt lager

12. Gå till det nya lagret och ”klistra in på plats”

13. Länka om originalbilden i det nya lagret till den bild  
som du nyss gjort till duplexfärg i Photoshop.

14. Markera bilden i det nya lagret 

15. Välj blandningsläget Multiplicera under Effekter

16. Se till så att båda lagren är aktiva

17. Exportera till en tryckfärdig pdf utan färgkonvertering 

Kontrollera pdf:en i Acrobat Professional

1. Gå in under Avancerat/Tryckproduktion/ 
Förhandsgranska utdata

2. Se till så att det som ska vara i förhöjt tryck innehåller  

 •  dels den färg den ska tryckas i

 •  dels 100% av NexPress DryInk raised clear färgen


