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Adobe Illustrator, distans
Grundkurs i programmet, med handledning.

Illustrator är ett vektorbaserat ritprogram som kan räknas som branschstandard inom graﬁsk design, webb, mode etc. Den här kursen ger en
introduktion och grundkunskap i programvaran. Inga förkunskaper krävs.

Kursen passar dig som:
…vill arbeta med graﬁsk design, formgivning och digitalt skapande, samt produktion av
graﬁskt material. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om programmet Illustrator.
Det är en bra grund för dig som vill komma igång med Illustrator om du saknar tidigare
erfarenheter inom programvaran.
Kursens huvudmoment:
I denna kursen kommer du få gå igenom grunderna i programvaran. Några av de
viktigaste verktygen och funktioner: ritstiftet, formverktyget, skapa vektorformer, fyllnad,
linje, lager, montera bild, kopiera, klistra in på plats, gruppera, banhanteraren mm.
Du kommer också få en genomgång hur man skapar en enklare produkt i programvaran.
Upplägg:
Kursen är en kortkurs baserat på 10st korta videoklipp, där varje del är från ca 5-15
minuter lång. Varje del innehåller fokus på en speciell funktion, verktyg eller moment.
Inom kurslängden kommer du ha möjlighet att se om ﬁlmerna, pausa och repetera.
Kursen ﬁnns tillgänglig i 10 veckor från det datum du anmäler dig till kursen. Du kommer
få handledning och uppgifter att genomföra. Du behöver en dator med internetuppkoppling för att skicka in dina arbetsuppgifter samt för kommunikation med kursledare
och utbildningskoordinator. Din kursledare förser dig med din individuella kursplan
baserat på ditt valda kursstartsdatum.
Kursstart: löpande
Sista anmälningsdag: ingen
Studieort: valfritt
Omfattning: 10 delar, 10 veckor från
kursstart.
Kursavgift: 8 800:- ink moms

Utbildningen kan delbetalas.
Om delbetalning önskas, kontakta
ekonomi@nordiskatextilakademin.se
Utbildningen ger ej rätt till studiestöd från
CSN.
Utbildningen ges på svenska. Facktermer
och uttryck på engelska förekommer.
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