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Introduktion til designguiden

På de følgende sider, bliver du introduceret til brugen af de designelementer, der anvendes  
til udgivelser, samt i forbindelse med formidling og omtale af projektet.

Formålet med designguiden er at sikre en visuel genkendelighed i aktiviteter og materialer  
udviklet og udbudt i regi af Naturvejledning Danmarks projekt Krible Krable – flere små 
forskere i naturen.

Guiden viser, hvordan man placerer og udformer de tilhørende logoer, hvilken typografi der 
anvendes til publikationer, og hvilken farveskala, der ligger til grund for alle trykte og digitale 
materialer.

Desuden vises der eksempler på, hvordan de grafiske elementer kan sammensættes på 
tværs af medier og materialer, så de stadig fremstår som en sammenhængende helhed 
med stærk signalværdi.

Vær opmærksom på, at en designguide er en dynamisk guide, der jævnligt bliver justeret 
og tilpasset.

Den seneste opdatering kan downloades fra projektets hjemmeside: kriblekrable.dk
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Om Krible Krable-projektet

Krible Krable 
Naturvejledning Danmark har sammen med DR Ramasjang gjort maj til 
en landsdækkende Krible Krable-måned. Daginstitutioner, skoler, SFO´er 
og børnefamilier over hele landet, opfordres til at komme ud i naturen – 
på smådyrsjagt i den nære natur, til lands, til vands og i luften!

Dygtige naturvejledere landet over bakker op om Krible Krable-måneden 
ved at tilbyde Krible Krable-arrangementer for daginstitutioner, skoler, 
SFO´er og børnefamilier, samt kurser og workshops for pædagoger  
og lærere.

Krible Krable udvikler undervisningsmaterialer, afholder events, deltager 
på konferencer og faciliterer erfaringsdeling og vidensudveksling både 
blandt naturvejledere og blandt lærere og pædagoger.

Visionen 
Visionen med Krible Krable er, at børn, uanset om de bor i byen eller på 
landet, bliver inspireret til at undersøge og udforske den nære natur og 
dens beboere gennem spændende aktiviteter, nysgerrighed, leg og læring.

Fakta om projektet: 
•  Krible Krable-universet er udviklet i et samarbejde mellem 

Naturvejleder  foreningen og DR Ramasjang.

•  Nordea-fonden har støttet Naturvejlederforeningens arbejde med  
Krible Krable-projektet til og med 2018 

•  Novo Nordisk Fonden støtter projektet fra 2019-2022 

•  Målgruppen er 0-8-årige børn i daginstitution, skole og SFO, samt og 
pædagoger, lærere, pædagogstuderende og børnefamilier.

•  Formålet med projektet er at inspirere børn og voksne til at gå på 
opdagelse i naturen, samt at motivere og ruste pædagoger og lærere 
til at igangsætte Krible Krable-aktiviteter, forløb og projekter på egen 
hånd.

•  Fra 2019 er det nye element: Mikroforsker kommet til; der foreligger en 
særskilt designmanual



designguide

4

Krible Krable Blå:
CMYK: 60-6-0-0
RGB: 96-190-237 
Pantone: 2915 C
Hex: #60BEED 

Sort udgave:
CMYK: 0-0-0-100
RGB: 0-0-0 
Pantone: Black C
Hex: #000000 

Lys Blå:
CMYK: 91-7-15-0
RGB: 0-157-204 
Pantone: 312 C
Hex: #009DCC 

Hvid udgave:
CMYK: 0-0-0-0
RGB: 255-255-255 
Pantone: White
Hex: #FFFFFF 

Grå skygge:
CMYK: 0-0-0-80 
RGB: 87-87-86 
Pantone: Cool Gray 11 C
Hex: #575756

Grå skygge:
CMYK: 0-0-0-80 
RGB: 87-87-86 
Pantone: Cool Gray 11 C
Hex: #575756

Mørk blå:
CMYK: 100-72-0-38 
RGB: 0-54-113 
Pantone: 281 C
Hex: #003671

Grå skygge:
CMYK: 0-0-0-80 
RGB: 87-87-86 
Pantone: Cool Gray 11 C
Hex: #575756

Naturvejledning Danmark 
logo, bruges i de to farver 
angivet, når det anvendes 
sammen med Krible Krable 
logoet 

Krible Krable logo – bruges i 
farveudgaven/blå. hvor det er 
muligt.

Kun hvis den blå udgave af 
Krible Krable logoet ikke kan  
bruges i layout, skal det 
bruges i en sort eller en hvid 
(se nedenfor) udgave. Det 
sorte logo kan også bruges 
uden skygge, hvis der kun 
må bruges én farve i tryk.

Brug kun det hvide logo på 
baggrundsfarver/baggrunde, 
hvor det blå logo ikke kan ses 
tydeligt. Det hvide logo kan 
også bruges uden skygge, 
hvis der kun må bruges én 
farve i tryk.
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Krible Krable og Naturvejledning Danmark logoer

Eksempel på brug af hvidt logo på farvet baggrund
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Respektafstand og minimumstørrelse Krible Krable logo:
Hold minimum afstand til omkringliggende objekter (andre 
logoer, grafik m.m.), der svarer til “e” fra logo.

Brug ikke logo i mindre end 25 mm bredde.

Respektafstand og minimumstørrelse Naturvejledning Danmark logo:
Hold minimum afstand til omkringliggende objekter (andre logoer, grafik 
m.m.), der svarer til 2x“N” fra logo.

Brug ikke logo i mindre end 10 mm bredde.

Minimum str: 25 mm
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Krible Krable og Naturvejledning Danmark logoer
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Krible Krable og Naturvejledning Danmark logoer

Anbefalede størrelser på de mest brugte A-formater:

Krible Krable logo, når det står øverst på formatet (angivet i bredde - fx 
betyder ”60-80 mm”, at det er anbefalet at bredden på logoet er et sted  
mellem 60 og 80 mm til et A6 format):

A2: 250-300 mm 

A3:  130-200 mm

A4:  110-170 mm

A5:  80-120 mm

A6:  60-80 mm

Naturvejledning Danmark logo, når det står som afsender (angivet i bredde):

A2:  26-30 mm 

A3:  16-20 mm

A4:  12-16 mm

A5:  10-14 mm

A6:  10-14 mm
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Novo Nordisk Fonden logo

Novo Nordisk fondens primære logo står i 3 dæk  
og kan bruges i transparent mørkeblå og transparent 
hvid. Og i fuld farve (uden transparens).
Vi bruger Novo Nordisk fondens primære logo  
som partner logo i vores materialer.

•  Det blå logo bruges primært på hvid eller lys baggrund

•  Den hvide logo bruges på farvede baggrunde og fotos/
billeder

•  Der bruges primært den transparente udgave af logoet, 
men hvis det skal være mindre end 7,5mm i højden,  
skal fuld farve logoet bruges. Minimum størrelse for 
fuldfarve logo er 6mm

•  Logoet placeres altid i et hjørne af layoutet

•  Respektafstand omkring logo (afstand til kant, andre  
logoer, anden grafik) skal minimum svare til størrelsen  
på V’et i logoet.

Se mere på http://brandguide.novonordiskfonden.dk/logo

Respektafstand er lig med 
V fra logoet.

Blå og hvid udgave af 
Transparent logo.

Blå og hvid udgave af 
fuldfarve logo. Bruges kun 
når logo er mellem 6 og 
7.5 mm i højden.

Eksempel på hvidt  
transparant logo på  
farvet baggrund

Eksempel på blåt  
transparant logo på  
hvid baggrund.

Eksempel på hvidt  
fuldfarvet logo på  
farvet baggrund

Eksempel på blåt  
fuldfarvet logo på  
hvid baggrund.

http://brandguide.novonordiskfonden.dk/logo


designguide

8

Farver

KK LOGO BLÅ
Pantone: 292 C
CMYK: 60-6-0-0
RGB: 96-190-237
Hex: #60BEED

MØRK GRØN
Pantone: 7735 C
CMYK: 66-0-57-66
RGB: 38-89 -66
Hex: #265942

LYS GRØN
Pantone: 2301 C
CMYK: 45-0-85-15
RGB: 114-178-64
Hex: #72B240

Alle farverne kan tones/bruges i procenter, som i 
ovenstående eksempel (Lys Grøn).

Primærfarverne bruges til store farveflader fx helsider 
(evt. i procenter) og som toneangivende farver i layout, til 
overskrifter, faktabokse og lignende. 

Sekundærfarverne tilføjes når der er brug for opmærk-
somhed/at fremhæve noget information (fx splashes, 
bjælker, grafer og infografik).

LILLA
Pantone: 7675 C
CMYK: 50-50-25-0
RGB: 147-131-159
Hex: #93839F

SORT
Pantone: Pantone Black C
CMYK: 0-0-0-100
RGB: 0-0-0
Hex: #000000

BRUN
Pantone: 7531 C
CMYK: 5-20-35-50
RGB: 148-131-109
Hex: #94836D

ORANGE
Pantone: 715 C
CMYK: 0-55-90-0
RGB: 241-136-37
Hex: #F18825

HVID
Pantone: Pantone White
CMYK: 0-0-0-0
RGB: 255-255-255
Hex: #FFFFFF

LYS GUL
Pantone: 128 C
CMYK: 0-12-68-0
RGB: 255-222-104
Hex: #FFDE68

RØD
Pantone: 2032 C
CMYK: 15-75-65-0
RGB: 212-91-81
Hex: #D45B51
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Typografi

Bitter 
Bruges primært til overskrifter og store mellemrubrikker.
Kan bruges i Regular, Bold og tilhørende Italic 
udgaver. Kan downloades fra Googlefonts og fonts.
adobe.com  

Helvetica Neue LT Standard/Helvetica Neue 
Bruges primært til brødtekst i dokumenter til print.
Kan bruges i Light, Regular, Medium, Bold, Black 
udgaver, samt tilhørende italic udgaver. Undgå at 
bruge Condensed og Extended udgaver af skriften.

Arial
Bruges primært i digitale dokumenter (Word, 
Powerpoint m.m.).
Kan bruges i Regular, Bold og tilhørende Italic 
udgaver.

abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyzæøå  
ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZÆØÅ 
1234567890,.;:-–’*!?

abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyzæøå  
ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZÆØÅ 
1234567890,.;:-–’*!?

abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyzæøå  
ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZÆØÅ 
1234567890,.;:-–’*!?

Til Krible Krable-materialer bruges typografierne Bitter, Helvetica Neue og Arial.
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Grafiske elementer

”Flere små forskere i naturen” skrives med fonten Bitter Regular.  
Kan bruges i farverne Mørk Grøn eller en procent af Mørk Grøn, Lys grøn og hvid.

Splash - kan bruges til at fremhæve korte tekster.
Kan bruges i alle farver angivet i denne designguide.

Afrundede hjørner på faktabokse. Faktabokse kan laves 
i de farver, der er angivet i denne guide på side 8.

Græsgrafik kan bruges i bund af side i farverne Mørk grøn og Lys grøn og i procenter 
af disse to farver (se side 8).

Prikker/spor - bruges efter dyr. I farven Lys grøn, og i procenter, her i 60 procent.  
I InDesign laves sporene som en stroke med 2.5pkt, “Japanese Dots”.

Overskrift 
Lorem ipsum dolor  

consequat eres deli:
Kriblekrable.dk

Overskrift:
•  Ossus est quibuscit, que 

excessimi, nus, conem. 

•  Non pelibus, cori dolent 
dolorio recestiunto vendes

•  Doluptis por simo evelique

Flere små forskere i naturen
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Illustrationer af børn og dyr (tegnet af Jan Solheim)

Krible Krable-dyr skal bruges med “spor” (grønne prikker) efter sig, der hvor det kan lade sig gøre. Kreditér gerne Jan Solheim, hvor muligt.

Vi bruger de illustrationer, der passer bedst til den (alders-) gruppe børn, som materialet drejer sig om/henvender sig til. Kreditér gerne Jan Solheim, hvor muligt.
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Eksempler på Krible Krable materialer

For- og bagside af brochure: Logo bruges altid på skrå – så man kan evt. tilpasse  
layout efter dette - græstotter bruges tit i bund af layout. Prikker/”spor”efter dyr  
kan undlades på forsider og hvis dyrene er placeret oven på fotos.

Andre eksempler: Forsider, med og uden foto

1

Vandhulsdetektiver

Elevhæfte
Et tværfagligt undervisningsforløb i natur/teknologi, matematik og dansk

Krible Krable bog til børnehavebørn

Krible Krable Bog
(Barnets navn)
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Andre eksempler: Side med foto på hele siden, og side med fotos i cirkel. 

9

Fakta
I Danmark er der registreret 250 
arter af enlige bier. 

De enlige bier har meget forskel-
lige udseende og levevis. Enkelte 
arter lever som snyltere, der 
placerer deres æg i andre biers 
reder, på bekostning af værts-
biens afkom.

Enlige bier er vigtige bestøvere 
af frugttræer, afgrøder og vilde 
planter.

15

•  Bihotellet skal have en dybde på 
minimum 20 cm. 

•  Bihotellet skal have en bagvæg. 

•  Der skal være tagudhæng på 
bihotellet – alternativt kan bihotellet 
placeres under tagudhænget på 
et hus eller skur. Uden tagudhæng 
bliver materialerne våde af regn og 
begynder at rådne.

•  Indret bihotellet med forskellige 
rum, der er fyldt med forskellige 
materialer.

•  Sæt evt. hønsenet på forsiden af 
dit bihotel, for at holde materialerne 
på plads.

•  Det er en god idé at lave flere 
mindre bihoteller, end blot et stort. 
Vilde bier vil helst ikke have alt for 
mange naboer.  

•  Placer dit bihotel mod 
syd, sydøst eller sydvest 
– det skal placeres på 
et solrigt, varmt og tørt 
sted. 

•  Bihotellet må ikke være i 
kontakt jorden. Placer det 
100-120 cm over jorden for at 
undgå fugt, råd og redesnyltere. 

•  Husk at udskifte plantestængler 
og grene i dit bihotel hvert år. De 
forgår let og de kan være til større 
skade end gavn for bierne, hvis de 
ikke er intakte og rene. Inden du 
fjerner gamle grene og stængler 
skal du tjekke om de er forseg-
lede med en lys prop af ler eller 
mudder. Er de det, så er der stadig 
larver eller pupper i rørene og de 
må ikke smides ud før forseglingen 
er brudt af bierne selv.

Tips til velfungerende bihotel

1Sommerfuglens forunderlige verden
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Læs  
eventyret om 
troldmandens 
labre larver!

Sommerfuglens forunderlige verden

52 Krible Krable

Krible Krableuniverset er udviklet af Naturvejledning Danmark og DR Ramasjang.  
Novo Nordisk Fonden støtter Naturvejledning Danmarks arbejde med Krible Krable. 

Vidste du at …
... dagpåfugleøje, bøgenonne og det hvide C blot er tre af over 
2.000 sommerfuglearter i Danmark?

... sommerfuglenes vinger er dækket af skæl, og at de har en 
sugesnabel, der kan rulles ind og ud?

... sommerfuglen tilbringer det meste af sit liv som æg, larve  
og puppe og kun lever et par uger som voksen?

Årets tema fra Naturvejledning Danmark’s Krible Krable projekt 
inviterer børn og voksne til sammen at forundres over sommer
fuglens forunderlige verden. Pædagoger, lærere og andre kan 
hente inspirationsmateriale med fakta og detaljer om de forskellige 
sommerfuglearters liv, deres livscyklus, og om hvordan man lokker 
sommerfuglene til sig.

Der er også idéer at hente til aktiviteter, der taler ind i Den styr
kede pædagogiske læreplan og kompetencemålene for børnehave
klassen og indskolingen.
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ISBN 9788797210208

Opslag: Der kan laves fuldfarvede sider, græs i bund på sider, fotos i firkant/kasse.  
Lav så vidt muligt prikker/”spor” efter de illustrerede dyr.

2 Krible Krable

Larvesider:
Susanne Holck
Katharina Hejgaard

Tekst: 
Rikke Laustsen
Lenette Schunck Svendsen

Sangtekst:
Charlotte Blay

Korrekturlæsning:
Ulla Hjøllund Linderoth

Aktivitetsidéer:
Leif H. Sørensen
Nanna Johansen
Rikke Laustsen
Lenette Schunck
Jens Stolt, opskrift på banansplat

Illustrationer:
Johannes Bojesen, æg og larver
Jan Solheim, sommerfugleillustrationer

Grafik og layout:
Kristina Colston – Skyfri
Karen Christensen Design

Forsidefoto:
Larve af bøgenonne, Bjørli Lehrmann

Fotos:
Leif H. Sørensen
Kjeld Brem Sørensen
Bjørli Lehrmann
Klaus Brodersen
Sofie Clauson-Kaas
Jesper Lund
Jan Fischer Rasmussen
Gail Hampshire
Caroline Morgan
Linda Kjær-Thomsen
Aynia Brennan
Lenette Schunck, hvor intet andet er nævnt

Tryk:
Trykkeriet Friheden

Udgivelse:
Udgivet i 2020
Krible Krable – Naturvejledning Danmark
www.kriblekrable.dk  www.natur-vejleder.dk

Krible Krable-universet er udviklet af  
Naturvejledning Danmark og DR Ramasjang

Hæftet er produceret og udgivet med støtte  
fra Novo Nordisk Fonden

ISBN 978-87-972102-0-8 

Bidragsydere

35Sommerfuglens forunderlige verden

Foto: Leif H. Sørensen, almindelig blåfugl

Aurora

I kan øve jer på at fange  
sommerfugle og andre flyvende 

insekter, ved at lade nogle af 
børnene blæse sæbebobler, mens 
andre børn, som er udrustet med 

sommerfuglenet, skal prøve at 
fange boblerne.

TIP:
Gå på jagt efter en sommerfugl i jeres nærområde. Kan 
I få øje på en? Fang sommerfuglen nænsomt med et 
sommerfuglenet og put den i en beholder. Tag som
merfuglen med hjem og sæt den i køleskabet i en times 
tid. Efter en time kan I tage beholderen med sommer
fuglen med udenfor og forsigtig tage sommerfuglen ud 
af beholderen og sætte den på hånden – nu kan I for 
en stund nærstudere den. Kan I se dens smukke farver, 
skæl på vingerne og dens sammenrullede snabel? 

FAKTA: Insekter har samme temperatur som omgivel
serne: Når det varmt, er de aktive, og når det er koldt, 
bliver de langsomme og sløve. Derfor går sommer
fuglen i ”dvale” når den kommer i køleskabet – men 
bare rolig, den bliver livlig igen, så snart den bliver 
opvarmet. 

DU SKAL BRUGE: Sommerfuglenet, terrarium, syltetøjs
glas eller lign., køleskab.

Sådan fanger du sommerfugle
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Eksempler på Krible Krable materialer
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Krible Krable universet er udviklet af  
Naturvejledning Danmark og DR Ramasjang

Krible Krable universet er udviklet af  
Naturvejledning Danmark og DR Ramasjang

Krible Krable universet er udviklet af  
Naturvejledning Danmark og DR Ramasjang

Krible Krable universet er udviklet af  
Naturvejledning Danmark og DR Ramasjang

Krible Krable universet er udviklet af  
Naturvejledning Danmark og DR Ramasjang

Krible Krable universet er udviklet af  
Naturvejledning Danmark og DR Ramasjang

Krible Krable universet er udviklet af  
Naturvejledning Danmark og DR Ramasjang

Krible Krable universet er udviklet af  
Naturvejledning Danmark og DR Ramasjang

Dagpåfugleøje Citronsommerfugl Hermelinskåbe Nældens takvinge

Admiral Brombærspinder Stor kålsommerfugl Det hvide C

Nældens takvinge Hermelinskåbe Citronsommerfugl Dagpåfugleøje

Det hvide C Stor kålsommerfugl Brombærspinder Admiral

4 3 2 1

8 7 6 5Header, hjemmeside

Ark med sommerfuglearter

Naturvejledning Danmark
Ledreborg Allé 2A
4320 Lejre
kriblekrable.dk

Emne

Bitiuntur? Qui offictur sunda ipit accuptatquas nossin nonsenimus quamusa ntec-
tatus molecerferum quatium aut et mi, alistionsero temo del ma sinum ea corrore 
etur, ne vento cus et, nobis re, omniet maiorrunt, volor arum rem et harchillia sus 
exernatiaero ium volorum fugia quas ut unt od qui into corpossit, suntotati cum 
repta ex 

ea et volupti ustibus samet esequo voloren iendigent ad eum eici ommo vellam 
aut exernate nobis molorem netur si idit ut exerum es alibus.

Neque peliam, tempora nobitium, ilitibusam conseque consequ aecabor poritio 
neculpa dolenim venduntin cor andist, occum a eossi ilictatem etus et quiderc 
imaio. Ebitaeptatet ditatus sin rem aut hiliquis repero id quisite dolo vitis et ulla 
qui diat dis entem accum is cusant, aliquatio ditae dollupiet endam que dolla vo-
luptate exceperuntem facerum quae nonsequ atibusam quidita quissedit resequis 
untin est debitam vendi comnimpos ipis 

Tem vero in eium corerspit liqui cullaborem quatiam usandelibus quo vendaerum 
andi num eum quam, accus, ommodi nus et etumquas magnam rereic te sum 
nos soluptatis minum cuptur, sinulla nobit et volupta des mos vid maxim faccabo 
rendis num, quatestiae. 

Venlig hilsen 

 
Kari Hald   
Naturvejleder og projektleder

Virksomhed
Att. Navn
Adresse
Postnummer og by
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Krible Krable-universet er udviklet af Naturvejledning Danmark og DR Ramasjang.
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Løgkarse (Alliaria petiolata)
Løgkarse er værtsplante for flere kålsommerfugle og for Aurora. 
Urten er en gammel lægeplante og køkkenurt. Plantens unge blade og 
skud har en mild hvidløgssmag. I kan smage dem direkte fra planten, 
eller bruge dem i salat eller pesto.  
Arten er almindelig forekommende i Danmark.

Såning: Maj-august i let skygge eller  
fuld sol, dog bedst ved 20 grader C.
Blomstring: Planterne bliver 40-100 cm,  
med blomst andet år i april-august.

Foto: Lenette Schunck 
Larve af Aurora: Illustrator Johannes Bojesen
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Krible Krable universet er udviklet af 
Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang

Løgkarse 
Løgkarse er værtsplante for  

flere sommerfuglearter.
www.kriblekrable.dk
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Krible Krable universet er udviklet af 
Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang

Løgkarse 
Løgkarse er værtsplante for  

flere sommerfuglearter.
www.kriblekrable.dk

GRATIS 
for dagtilbud, der vil  
arbejde med temaet

Bestil på:
Kriblekrable.dk

Flere små forskere i naturen
Krible Krable-universet er udviklet af Naturvejledning Danmark og DR Ramasjang.

Sommerfugle i børnehøjde 
Få inspiration til at komme hele vejen rundt 
om sommerfuglene og deres liv, samt idéer  
til at arbejde med sommerfugle indenfor de  
6 læreplanstemaer.
 
Krible Krable tilbyder: inspirationshæfte, 
frøposer, larvesæt og en lyslokningsrygsæk.  
I kan stadig nå at deltage i maj måneds 
fotokonkurrence: ”Fang sommerfugle med 
kameraet …

Brevpapir

Annonce

Frø-pose

Planche
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Eksempler på Krible Krable materialer
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T-shirt design med Krible Krable dyr Powerpoint Template – kan downloades på: https://kriblekrable.dk/skabeloner-til-naturvejledere/

Badge design med Krible Krable dyr

https://kriblekrable.dk/skabeloner-til-naturvejledere/
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Hvis du har spørgsmål til designguiden,  
så kontakt venligst Krible Krable via mailen: 

kriblekrable@natur-vejleder.dk

Krible Krable-universet er udviklet af Naturvejledning Danmark og DR Ramasjang
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