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Handleiding: Grafityp All Colour Swatches voor Adobe Illustrator. 

 

Wat zijn Grafityp Swatches? 

Grafityp biedt nu ook al haar kleuren in de vorm van kleurenstalen (swatches) aan. Dit zeer gebruiksvriendelijk 

gereedschap laat iedere Adobe Illustrator gebruiker toe zijn ontwerp van de juiste Grafityp kleuren te voorzien. Een 

vergissing bij het uitsnijden van een tekst wordt nu vermeden. Bij elke kleur staat immers het Grafityp 

referentienummer vermeld. Alle Grafityp snijfolies staan per serie gerangschikt. Door gebruik te maken van deze 

digitale swatches heb je dus steeds de juiste referentie bij de hand. 

De digitale kleurenstalen omvatten alle Grafityp Selfadhesive Products snijfolies met hun referentienummer en zijn 

gratis te downloaden. 

Eenmaal gedownload kan de Ai versie steeds toegepast worden in Adobe Illustrator. 

Opgelet: omwille van schermbeperkingen en verschillende calibraties geven digitale kleurenkaarten niet steeds de 

exacte kleur weer. Controleer de juiste kleur op een echte kleurenkaart. Die is steeds bij uw distributeur te bestellen. 

Hoe Grafityp digitale  colour swatches downloaden en gebruiken: 

1. Open www.grafityp.com 
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2. Ga naar “download”

 
3. Selecteer “Colour Charts”
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4. Download “All Digital Colour Swatches 2015 (Ai) 

 
5. Open uw ontwerpprogramma (Adobe Illustrator) 

6. In dat programma open je het gedownload Grafityp bestand. De volgende tekening opent 

zich.
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7. Open “window” 

 
8. Ga naar “swatches”
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9. Nu zie je een apart kader verschijnen. Daarin staan alle Grafityp snijfolies per serie en hun 

kleuren gerangschikt. Elk mapje geeft een volledige serie weer.

 
10. Activeer een deel van het ontwerp om het een referentiekleur te geven.
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11. Klik met je cursor op de gewenste serie (in dit voorbeeld de Grafitack serie 200-300)

 
12. Bepaal daarna de gewenste kleur in deze serie (b.v. 224 medium green glossy).  Zo werk je 

verder tot elke kleur van uw ontwerp zijn referentie heeft. Eenmaal je ontwerp op deze 

manier ingekleurd weet je steeds welk materiaal er gebruikt wordt.
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13. Als je nu eender welk deel van je ontwerp aanklikt licht er bij de “stalen” steeds 1 kleur op, 

de kleur met de juiste referentie.

 
14. “Save” je ontwerp zodat je later steeds de juiste referenties bij de hand hebt.  
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15. .Je kunt deze tabellen ook permanent aan je stalenbibliotheek toevoegen. Daardoor hoef je 

niet steeds de aangeboden “stalen” opnieuw te downloaden. Ga daarvoor naar de rechter 

bovenhoek van je Grafityp stalentabel.

 
16. Klik op “save swatch library as AI” en bewaar. Dan zijn deze tabellen steeds beschikbaar.
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17. Om ze nadien te gebruiken open je een nieuw project en in “window” open je de “swatch 

libraries” Ga vervolgens door naar “User defined”. Daar krijg je dan een overzicht van al de 

door u geïmporteerde stalen. In dit geval is dat dus ”Grafityp All Colour Swatches 2015”.

 
18. De Grafityp All Colour Swatches tabel verschijnt op je werkblad.
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19. Klik nu op de serie waarvan je de kleuren wil gebruiken in je volgend ontwerp. Ze worden 

onmiddellijk overgebracht naar de “stalen” aan de rechterkant van je scherm. Je kunt vanaf 

nu weer verder werken aan je ontwerp. Nadien zal er nooit meer twijfel zijn over de 

gebruikte kleuren.

 


