
 
 
 
 
 
Hieronder de uitleg voor het aanleveren van de bestanden voor bedrukte plaatjes.  
In het voorbeeld wordt Adobe Illustrator gebruikt. andere programma’s kunnen natuurlijk 
ook gebruikt worden. 
  
 
 
 

1. In Illustrator wordt een nieuw document gemaakt met de breedte en hoogte op het 
formaat wat besteld wordt. De afloop zetten we op 2,5mm rondom zodat het blad 
5mm in de hoogte en breedte groter is dan het plaatje. De kleurmodus wordt 
ingesteld op CMYK en rasterresolutie op 300 ppi zoals in het voorbeeld.  

 Als de software geen optie heeft om een afloop in te stellen kan je de breedte en  
 hoogte plus 5mm doen.  
 

 



 
 
 
 
 

2. Voor het uitsnijden van de plaatjes moeten een paar Contouren aangegeven 
worden. Dit gebeurt door een gesloten contour te tekenen. De lijn moet een 
steunkleur zijn met de naam “cutcontour” kleurmodus CMYK en kleur 100% 
magenta.  

 
Eventuele gaten kunnen aangegeven worden in het plaatje met dezelfde lijnkleur 
met een minimale diameter van 2,1mm.  
 
Het “cutcontour” kan in elke vorm worden gemaakt zolang het binnen het artboard 
blijft en de afmeting gelijk is aan het bestelde formaat. Afgeronde hoeken kunnen 
worden toegepast, binnenhoeken zijn minimaal R1mm, ook als deze rechthoekig 
worden gelaten.  
 

3. Plaats wat bedrukt moet worden in het net getekende contour. 
Zorg ervoor dat dit in een andere laag staat dan de ‘’Cutcontour’’ Deze laag heeft 
geen speciale naam nodig. 
 
Voor het mooiste eindresultaat is het belangrijk dat wat bedrukt moet worden van 
de hoogste kwaliteit is. 
Hoe beter het bestand, hoe mooier de bedrukking. 

 
4. Nu het document klaar is kunnen we het opslaan als een pdf. Ga hiervoor naar het 

menu “Bestand / Opslaan als..” of sneltoets Ctrl +Shift + S navigeer naar de map 
waar u het bestand wilt opslaan en kies een naam voor het bestand.  

 

 

De belangrijkste punten: 

• Kleurmodus CMYK- 100% magenta voor de snijlijnen en eventuele gaten 

• Het document is 2,5mm rondom het plaatje groter. (5mm in hoogte en 5mm in 

breedte) 

• Wat uitgesneden moet worden en wat bedrukt moet worden staat in aparte lagen 

• Wat bedrukt moet worden heeft de hoogst mogelijke kwaliteit voor het beste 

eindresultaat 


