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Långrandigt?



Långrandigt?



 linjer, ränder, linjera,

långsmalt, rektangel, stolpe, 

pinne, tråd, linjär, rakt, spik, stickor, 

strimmor, rader, parallellogram…



Parallell



Människoögat ser strukturer gärna i form av linjer. 

En harmonisk och läsbar text byggs av parallella 

linjer – rader. En stilren grafisk design blir bäst 

och vackrast när den följer ett visst mönster av linjer, 

det främjar överskådligheten. Även en typiskt rörig 

utformning har ett mönster, en parallell till någonting, 

som följer en sorts given linje. 



Inspiration
Jag har inga direkta idoler men en källa 

till intensiv beundran och inspiration hittar jag i 

Pat Metheny och hans musik, så även i detta fall. 

Hans signum har blivit randiga tröjor, trots att han

 påstår (har jag läst) att detta är bara en slump... 

Well, ett smart drag oavsett slump eller inte. 

Och det gav iallafall mig inspiration till temat 

i min presentation om mig.



Au Lait – Pat Metheny Group
I en recension liknas melodin med en avdankad gammal glömd turistort 

i södra Spanien. Och visst är det så! Tonen är melankolisk och stilla som i 

en sömnig tango. Jag ser en tidig morgon, caféet har just öppnat, cafë-

ägaren städar av trottoaren, ställer fram borden och stolarna. Luften är 

ännu sval och fuktig. Men in i halva melodin ändrar den form och får en 

positiv känsla. Man blir nästan religiös, tacksam, glad.

(Lyssna själv på youtube.com)

Au Lait



Matvägar

Vi promenerade i de gamla kvarteren i Lissabon. Man hade varnat för 

snatteri så vi hade bara lite fickpengar på oss. Eftermiddagen övergick 

till kväll och det började dofta mat ifrån varje vrå i de smala gränderna. 

Det lokala haket hade skickat ut en liten trädgårdsgrill på trottoaren, 

det grillades sardiner. Ett dussin nygrillade sardiner för 6€ var priset.  

Det hade vi ju inte. Nåväl, vi lyckade muta till oss fyra sardiner för de tre 

euros vi hade kvar. Det var de godaste sardinerna jag någonsin ätit. 

Och det är det första som jag associerar till Portugal.

Mat är en annan inspiration! 
Att resa utan att smaka inhemska maträtter 

är ingen riktig resa!



Prrr!



Lip stick



Make-up har alltid roat mig, 

det är så fantastiskt kul med färger!



S



trömlinjer

En mäklarbyrå behövde uppdatera 

sin profil och vi fick uppdraget. 

Företagspresentation, hemsida, visitkort, 

inreda kontoret och skyltar med mera

skulle uppdateras och strömlinjeformas givetvis. 



Mina spår

Hemma igen!

Nu är vi tillbaka i egen regi igen! 

En mäklarbyrå startade om sitt företag och vi fick äran att ta hand om 
hela deras nya profil. Allt från uppdaterad logo, företagspresentation, 
skyltmaterial, inreda butiken, grafisk profil, formge deras hemsida mm. 

Jag är förtjust i tidningar så deras företagspresentation fick en känsla 
av inredningstidning. 

Hemsidan är eh randig! I huvudet rullar en flash med motiv 
från Limhamn med randiga bildövergångar. Se själv på gafab.se





www.gafab.se





Mina spår

En mekanisk verkstad uppdaterade sin företagspresentation hos oss.
Deras signum är extrem precision. Ett tryggt företag som alltid levererar 
i tid och skapar lösningar specifikt för deras respektive kunder. 
Om inte de goda egenskaperna är i harmoni finns heller ingen balans.
Ingen kunskap, ingen noggrannhet, ingen ordning...





Mina spår



Till ett bostadsbolag gjorde vi en fastighetskatalog och presenterade bolagets 
fördelar med illustrationer. I detta fall gällde det tillgång till övernattningslägenheter 
för släkten eller vännerna.



Mina spår

Psoriasisförbundet i Malmö hade lagt fokus på sin utrustning 
i deras tidigare presentationer. Vi tyckte de borde presentera 
deras mänskliga värden istället med kunnig personal etc. 
Broschyren blev informativ och fick underfundiga rubriker.





Mina spår

Ecolux. Ett företag som producerar ljusarmatur till kontor, skolor, 
restauranger, industrilokaler etc. Vi fick i uppdrag att utforma en produktkatalog. 
De ville ha en mer informativ katalog och det är vad urvalet av dessa skisser 
svarade till.





Mina spår

På Invima får man verkligen utlopp för sitt färgseende!
Oftast är vi med vid fotograferingar för att kunna medverka 
i att färger, speglingar. ljus etc faller rätt. 
Annonser, skyltmaterial, foldrar mm formges och produceras inhouse 
för den svenska och utländska marknaden.
Illustration för hur ögonskuggor kan läggas. Dagmake-up resp kvällsmake-up.





Jag vill ha påfyllning, jag vill kunna mer. Jag har inte studerat på ett tag 

och känner att jag behöver få bekräftat mina erfarenheter likaväl som jag 

förväntar mig att få uppadeterat mina färdigheter i de verktyg jag jobbar i 

(InDesign, PhotoShop, Illustrator).

Jag vill också lära mig allt om webbdesign. Behovet är stort. En hel vild värld 

där ute bara väntar på att bli formgiven och strukturerad. 

ingrita
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Min randiga själ



Ingrid Guillermo 640812

Norrevångsgatan 20

23536 Vellinge 

ingridcerise@hotmail.com

0709 136912

yrke: Art director/webmaster/Illustratör

Intressen: Allt om design!

Musik: Modern jazz 

Gillar : Randiga tröjor!

Äter : Italienskt, japanskt

Läser : Facklitteratur

Tränar : Poweryoga, styrketräning

Typsnitt: Avenir

Favoritreklamfilm: Ving





Hejdå!


