
NOTAT 
Farve for påtryk af baner 
 
Stafagefarver 
 
Alle kort blev tidligere mangfoldiggjort ved offsettryk  med det som kaldes staffagefarver. 
Ved trykning med staffagefarver benyttes ”rene” tryksværtet. Hver farve er fremstillet ved nøje 
afmålte portioner af grundfarver og hver farve trykkes i en bestemt rækkefølge oven på hinanden. 
Tryksværterne som anvendes ved trykning af orienteringskort er Pantone Matching System (PMS). 
Dette system går igen i alle kortnormer – også i ISOM 2000 normen, som trykmetoden for 
betydende IOF konkurrencer. 
 
4-farvetryk 
 
I ISOM 2000 åbnes dog også op for 4-farve tryk, et system som alle farvelaserprintere anvender og 
som nu også er almindelig for offsettryk af orienteringskort, da det er meget billigere (men ikke 
giver fuldstændig den samme kvalitet) 
I modsætning til stafage tryk som er ”rene” farver dannes farverne i 4-farvetryk af grundfarverne 
cyan, magenta og gul  i forskellig styrke repræsenteret ved farvede prikker. De tre farver tilsammen 
giver sort, men for at få det fuldstændig sort er farven sort med i systemet, som også kaldes CMYK 
tryk(print) 
 
ISOM 2000 anbefalinger 
 
I ISOM 2000 er medtaget en tabel med PMS farverne omsat til anbefalede CMYK værdier for tryk 
af orienteringskort. 
Anbefalingerne er bredt anerkendte som det bedste og bruges ”world wide”. I version 9 og 10 af 
OCAD er der dog andre værdier for brunt og grønt, men de er lette at ændre og i version 8 og 11 er 
farvesammensætningen den rigtige. Så langt er alt godt her !! 
 
Banepåtryk 
 
Kommer det til farven for banepåtryk har man eksperimenteret meget ved tryk og print på laser 
farveprintere. Det skyldes blandt andet hensynet til farveblinde, hvor rød er en dårlig farve for 
mange især i grønne og kurverige områder. 
ISOM 2000 anbefaler ren magenta som er en klar farve bestående af rød og blå domineret af rød. 
For at gøre trykket tydeligere for farveblinde er det blevet almindeligt at tilføre blåt. 
OCAD bruger som udgangspunkt at blande 30% blåt i magenta og definerer lilla 
banepåtrykningsfarve som CMYK 30-100-0-0 
Jeg vil anbefale at man kommer 20% cyan i den magenta. 
Det vil i CMYK farvetabellen, som anvendes for tryk og print, sige 20-100-0-0 
For Condes som opererer i RGB er det default farven som er 204-0-255 
 
Slangen i paradiset 
 
Desværre er der MEGET STOR forskel på hvor godt de forskellige farvelaserprintere oversætter 
filens farver til printeren og dermed gengiver farverne. Det vil derfor altid være nødvendig at teste 
den printer man vil bruge mod et korrekt print. (et af kortudvalget godkendt print fås ved 
kortkonsulenterne og filen der er anvendt kan downloades fra kortudvalgets hjemmeside) 
Specielt skal man være opmærksom på banepåtrykket samt gult og grønt. 
Se de næste sider hvor farverne sammenlignes. 
Flemming, april 2014 



Condes default  204-0-255 (CMYK 20-100-0-0) Eksempler farver banepåtryk

Vedlagte prøver er exporteret til pdf fra
Condes og CMYK værdierne er målt i den 
exporterede �l

3 fra oven højre kolonne 255-0-128 (CMYK 0-100-50-0)2 fra oven højre kolonne 255-0-255 (CMYK 0-100-0-0)



CMYK:  35-88-0-0 (Pantones de�nition)

Pantone: Purple (dansk Lilla)

IOF - ISOM 2000

Condes

OCAD

Anbefaling

CMYK:  30-100-0-0  

OCAD default: lilla

CMYK:  0-100-0-0  

Magenta anbefalet i  ISOM 2000 for 4-farve tryk (print)

CMYK:  20-100-0-0  (default i Condes)

Det jeg selv anvender ved print og 4-farve tryk i “orientering”

Banepåtrykningsfarve De�nition af purple (dansk lilla) i 4-farve print

ISOM 2000
Anvendes som “ren” 
farve i o�settryk 

Flemming, marts 2014

RGB: 204-0-255 (CMYK: 20-100-0-0)
 

Condes default       

RGB: 255-0-255 (CMYK:  0-100-0-0)
 

Condes nr. 2 fra oven, højre kolonne

RGB: 255-0-128   (CMYK:  0-100-50-0)
 

Condes nr. 3 fra oven, højre kolonne

Til sammenligning rød
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