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Opmaak steunkleuren tbv snijpaden Adobe Illustrator & Indesign

Snijden, Rillen, KissCut, Vgroef

Voeg de file Rijnja stalen toe aan uw staalbibliotheek

Maak een nieuwe laag aan, in de instellingen geeft u aan dat deze niet afgedrukt mag  
worden. Gebruik makend van de eerder geladen stalen en onderstaand overzicht maakt  
u het pad aan dat u wilt snijden.

Throughcut (Snijpad)

Crease (Ril)

Spot 1 (Wit)

KissCut

VGroove (Vgroef)

Spot 2
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Opmaak steunkleuren tbv witte inkt Adobe Illustrator & Indesign

Witte inkt

Voeg de file Rijnja stalen toe aan uw staalbibliotheek

Maak een nieuwe bovenstaande laag aan, deze moet op afdrukken staan. Gebruik makend 
van de eerder geladen stalen en onderstaand overzicht maakt u het onderdeel aan dat u 
wilt afdrukken in wit. Overduk van lijn en vulling moeten aan staan.
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Opmaak steunkleuren tbv witte inkt Adobe Photoshop

Witte inkt

Open het gewenste bestand in Photoshop. Indien het bestand RGB is aangeleverd dient u 
het te converteren naar CMYK.
Opmerking: Voor de beste resultaten in text en lijnen bevelen we aan de opmaak in een 
vector georienteerd programma zoals Adobe Illustrator te maken.

Open het tabblad kanalen & maak een nieuwe spotkleur aan in 100% magenta met de 
naam Spot 1. (Let op de spatie!)
Het beeld dat u wilt drukken maakt u op in deze spotkleur. Indien de laag onder een full 
color beeld geprint moet worden raden wij aan dit deel enkele pixels te verkleinen.

Spot 1 (Wit)
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Aanmaak PDF files 

PDF files

Drag & drop bijgeleverde Procut joboptions in Acrobat Distiller.

Bewaar uw file als een PDF met deze Procut joboptions. 
De exportresolutie en afloop dient u zelf aan te passen.  
Voor een optimale kwaliteit afdruk is een resolutie nodig van 200dpi op het te printen  
formaat. In het algemeen is een afloop van 3mm voldoende.

p5



v1.6

Aan deze gebruiksaanwijzing is veel tijd en aandacht besteed. Mocht u desondanks vragen 
of opmerkingen horen wij het graag!

Rijnja Projecten Amsterdam
Mattijs Janssen
Zekeringstraat 46
1014 BT Amsterdam
020-5650407

projecten_amsterdam@rijnja.nl 
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