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FRÅGESTÄLLNING Vad gör design innovativt och hur presenterar 
man den på ett innovativt sätt? Vi kommer skapa en bok där vi 
visar upp design som vi anser är innovativ och presentera den på 
ett innovativt sätt.

INSPIRATION Efter det att vi hade en idé om vad vi ville göra 
började vi leta inspiration för att gemensamt komma fram till vad 
boken skulle innehålla och hur den skulle utformas. Redan under 
praktiken började vi båda samlade ihop bilder som vi kände 
inspirerade oss. Det vara allt ifrån former, färg, typografi till mate-
rial och bokkoncept. Inspirationen fann vi på många olika platser 
som till exempel designbloggar, böcker om/innehållande grafisk 
form, portfoliosidor och olika arbeten vi jobbade med. Eftersom 
det inte var helt klart vad vi ville göra eller hur det skulle se ut så 
blev det ett väldigt brett spektrum med inspiration. När vi kom 
tillbaka från praktiken sammanställde vi det vi samlat på oss och 
det började växa fram en grund för hur vill ville utforma boken. 
Vid den här tiden hade vi även en bättre idé om vad projektet 
skulle handla om.

UTGÅNGSPUNKT Vi hade en idé om att göra en bok om kreativ 
design. Vi valde att lämna inriktningen öppen. Tanken var att 
ha en fysisk del och en digital del. Under en handledning med 
Mikael Wiberg ställde han frågan; hur ska ni integrera den digitala 
delen med boken. Han tyckte att det skulle vara en CD-skiva eller 
ett USB minne där den digitala delen skulle finnas. Det var vid 
denna fråga vårt projekt tog fart.

BRAINSTORMING Vi hade inte tacklat frågan om hur vi skulle in-
tegrera den digitala delen i vår bok. Frågan i sig var inte relevant 
men den fick oss att tänka hur boken och den digitala delen inte-
greras med varandra att det blir ett verk. Inte två separata delar. 
Vi använde inte någon speciell metod för att lösa problemet utan 
snarare att leta inspiration och se hur andra löst problemet och 
om det fanns något som vi kunde anpassa till vår bok. Inspira-
tionen kom från diverse interaktionsbloggar. Slutligen fastnade 
för Augmented Reality som vi hade stött på tidigare. Vi ansåg att 
Augmented Reality kunde kombinera de två världarna. Detta gav 
oss ett problem. Om person i fråga som använder boken saknar 
webbkamera och Flash Player kommer man inte kunna se det 
digitala innehållet. Vi vägde för- och nackdelarna och ansåg att 
helhetsupplevelsen väger upp nackdelarna.

KONCEPTUTVECKLING En grundläggande tanke vi hade var att 
göra en bok om grafisk form av olika slag. Att vi skulle blanda allt 
ifrån digitala verk till förpackningar och reklamkampanjer. Allt för 
att få en så bred variation som möjligt av grafisk design. Men vi 
kom snabbt fram till det var bättre att begränsa oss för att kunna 
gå in djupare på en del och undersöka den närmare. Därför valde 
vi att göra boken helt om förpackningsdesign då vi tyckte att 
Augmented Reality var ytterst lämpligt för det ändamålet. Själva 
momentet att själv kunna vrida och vända på objektet i 3D gav 
betraktaren möjlighet att se förpackningen i dess helhet och från 
den vinkel man själv väljer. Det i motsats till hur man ser på en 
platt bild, där måste man visa ett flertal bilder för att man ska få 
en klar bild om hur objektet är uppbyggt. Dessutom så får man 
en klarar bild om hur stor förpackningen är då man har verkliga 
referenser. Med en bild skulle det vara svårare att veta vilka refer-
enser bektraktaren skulle förstå.

PROOF OF CONCEPT När vi valt att använda Augmented Reality 
började vi forska i om vi kunde genomföra projektet. Vi testade 
helt enkelt att skapa Augmented reality med hjälp av dummy-
grafik och så enkelt som möjligt. Som en garanti på att det går 
att genomföra.

IDÉ



TEKNIK I korta drag smälter Augmented Reality samman verkliga 
foto sekvenser med data genererad grafik. För att kunna använda 
sig av Augmented Reality för vårt projekt krävs en webbkamera 
och Flash Player. Den tar in bildsekvenserna som kommer från 
webbkameran och konvertar om den till bitmapdata. Bitmap-
data är pixlar som är konverterade till bytes. Markeringen består 
av en svartfyrkant med ett mönster inuti, främst för att göra så 
storskillnad på bitmapdatan som möjligt. Markeringen har också 
konverterats till bytes. När den tror att den hittat markeringen 
kollar den vissa tröskelvärden för hur säker den är på att det är 
rätt markering. När den är över tröskelvärdet skickas den in i 
avancerade algoritmer som läser av hur markeringen befinner sig 
i ett tredimensionellt perspektiv. Därefter visas grafiken på skär-
men i rätt perspektiv. 

FLASH Vi har använt oss av FLARToolkit som är en verktygslåda 
för att skapa Augmented Reality med Flash Player. FLARToolkit 
är en konvertering från nyARToolkit som är uppdatering av den 
ursprungliga programvaran ARToolkit.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE Augmented Reality är inget nytt, det 
myntades 1992 av Tom Caudell. Det har främst används inom 
teve för att lägga på grafik till exempelvis siffror vid ameri-
kanskfotboll. 2007 kom Eye judgement till Playstation 3 som 
släpptes i Japan och använder sig av Augmented Reality. I slutet 
av november 2008 släpptas FLARToolkit. Detta innebar att alla 
med Flash player och en webbkamera kunde ta del av Augment-
ed Reality på internet.

PROGRAMMERING Vi använder oss av FLARToolkit för Aug-
mented Reality delen och PaperVision3D för att visa upp 3D 
grafiken i Flash. Efter att ha gjort Proof of Concept la vi program-
meringsdelen åt sidan. För att kunna fokusera på urvalet av 
förpackningar. Proof of Concept tog en helg att genomföra och 
testa och genom det var grunden till applikationen klar. Det stora 
problemet var när vi skulle köra flera markeringar. Vi hade sett 
innan att det fanns en klass som hanterade flera markeringar och 
inte lagt mer tid på det. Men när det kom till att testa med flera 
markeringar var det flera som testat utan att lyckas lösa prob-
lemet. Tillslut hittade vi en grupp av människor som hade lyckats 
lösas problemet. De hade löst det genom att skriva om en del 
klasser. Deras tester hanterade bara primitiva 3D-modeller och 
inte avancerade som de vi skulle använda. Svårt att beskriva hur 
vi löst problemet. Men det har bestått av mycket ”trial and error” 
och försöka hitta lösningar på diverse forum. När vi löst det har vi 

lagt ner mycket tid på att försöka optimera det och försökt med 
andra alternativ som är likvärdiga för att se skillnader. Vår process 
för programmering har sett ut enligt följande: Först gjorde vi 
Proof of Concept testet. Vi använde oss av en färdig applikation 
för att testa att 3D-modellerna fungerade med PaperVision3D. 
Sen gjorde vi test med vår första 3D-modell. Sen började vi med 
testen med flera markeringar.

ANVÄNDARTESTER För att få applikationen att köra så bra som 
möjligt har vi gjort en del användartester. När alla modellerna var 
klara gjorde vi ett fullständigt test och såg att inga markeringar 
störde de andra. Det andra testet var att kolla hur de fungerar på 
andra datorer än datorn den exporterades ifrån. Det visade sig 
att det blev säkerhetsfel. Detta åtgärdades genom exportera ap-
plikationen till ett OS X program och ett Windows program.

AUGMENTED REALITY

En del av koden till applikationen

En del av markering i bytes

Markering Användartest 3. Den färdiga 3d-modellen

Användartest 2. Första 3d-modellen

Användartest 1. Proof of Concept



LETADE FÖRPACKNINGAR För att hitta förpackningar började vi 
letade på diverse designbloggar och byråers egna sidor. Skälet 
till att vi valde att enbart leta på nätet var för att vi villa ha 
relativt nya förpackningar som helst inte förekommit i design-
böcker tidigare. Dessutom begränsade vi inte sökområdet till ett 
specifikt land eller geografiskt område utan valde att inkludera 
hela världen. För att inte få in en viss typ av formgivning. Vi hade 
några kriterier för att enklare kunna göra vårt urval. Det första var 
att vi skulle tycka att det finns något kreativt med de och att de 
ska vara estetisk tilltalande, detta helt efter eget tycke och smak. 
En annan sak var att de måste vara som mest två år gamla för att 
de skulle vara relevanta. Ett annat krav var också att det var för-
packningar som fanns ute på marknaden och inte var ett fiktivt 
projekt. Anledningen till detta är att det är en rad olika faktorer 
som spelar in när man tar fram förpackning. Vem som helst kan 
göra en annorlunda och ”snygg” förpackning som sticker ut men 
att till exempel att sälja in den till en kund, få den kommersiellt 
gångbar, ekonomisk genomförbar att producera och en rad 
andra faktorer gör det betydligt svårare.

KONTAKTA BYRÅER Efter det att vi hade hittat förpackningar som 
uppfyllde våra kriterier började vi maila ut en förfrågan till by-
råerna . Detta skedde efter hand då vi hela tiden upptäckte nya 
förpackningar. Sökningen pågick i stort sett under/utmed hela 
arbetet. Vi hade redan innan bestämt oss för att ha en kvot på 
sex stycken förpackningar och vi sökte ända till dess att vi hade 
fyllt upp samtliga platser.

SÄLJA KONCEPTET För att fånga deras interesse var vi tydliga 
med att från början förklara vad projektet gick ut på och hur 
det skulle användas. I mailet bifogade vi en länk till en film som 
förklarade hur Augmented Realty fungerade och gav dem en 
visuell bild av hur det skulle komma att se ut. Detta för att väcka 
deras intresse. Vi poängterade också att vi var studenter och att 
detta var vårt examensprojekt och att det inte skulle användas i 
kommersiellt syfte. Dessutom berättade vi vad som krävdes av 
dem för att kunna delta i boken.

KORRESPONDENS När vi hade fått deras uppmärksamhet och 
dom visade sig intresserade att vara med så började vi samla 
in det vi behövde. I vårat första mail förklarade vi vad vi skulle 
behöva för något av dem. För det första så ville vi ha förpack-
ningsdesignen i EPS eller PDF för att kunna bygga modellen i 3D. 
I vissa fall fick vi bilder på förpackningen vilket vi inte ville ha. 

Det var viktigt att vi fick designen i rätt filformat för att kunna 
återge förpackningen så identisk som möjligt och kunna stärka 
kvalitén när vi gör om det till 3D-grafik. Och för det andra ville 
vi ha kortare text på omkring 500 tecken om deras tankar kring 
förpackningen. Svaren från byråerna varierade ganska mycket 
tidsmässigt. Från en del fick vi ett snabbt svar med alla filer och 
texter medans andra dröjde flera veckor. Det var flera som vi 
fick skicka påminnelser till om vad vi ville ha in för att de dröjde 
med materialet. De flesta som svarade var intresserad och väldigt 
tillmötesgående medans det var få som svarade att de inte ville/
kunde delta. Majoriteten svarade inte alls. Eftersom det vi bad 
om är känsligt material som de inte gärna släpper ifrån sig så fick 
vi garantera att inte släppa det ifrån oss eller ge någon annan 
tillgång till det. I vissa fall fick vi vänta på att de skulle få kundens 
godkännande till att lämna ut filerna Vi sa till dem att vårt mål 
var att skicka ut ett ex till alla byråer som var med i boken men 
att det inte var något vi kunde lova till 100 procent då vi inte 
visste hur mycket det skulle kosta. Korrespondensen mellan by-
råerna och oss var någonting som pågick längs med hela arbetet.

TEXTER Till varje förpackning har vi valt att varje byrå får ha en 
text med deras tankar kring produkten. Vi har även skrivit en 
egen text med motivering varför vi valde just den produkten. Vi 
har skrivit en introduktion till varför vi ville göra boken och vilka 
tankar vi hade kring den. En text om varför vi valde en viss typ 
av förpackningar och vår syn på förpackningsdesign. Vi har även 
skrivit en text där vi tackar alla som varit med i boken, tryckerier 
och leverantörer. Vi har slutligen ett uppslag där kontaktuppgifter

INNEHÅLL



FORMAT Från början hade vi tänkt att boken skulle vara liggande 
på grund av att markeringarna är kvadratiska, vilket de måste 
vara och att de då skulle passa bättre med liggande. Men efter 
att ha kollat och undersökt en rad olika format så kom i fram 
till att det passade bra med ståendeformat. Vi ansåg att det var 
snyggare när boken inte följde markeringens form då det skulle 
ha känts för stelt och statiskt. Slutligen valde vi att ha boken 
stående men att den samtidigt inte känns allt för rektangulär. 
Dessutom så är det mer ekonomiskt för oss att trycka i stående 
då det hade gått åt mer papper och blivit mer spill om vi valt 
liggande. Vi tyckte också det blev mer rörelse i det ståendefor-
matet.

LAYOUT Tanken var att vi skulle ge en känsla av en tom bok som 
kommer till liv med hjälp av den digitala världen. Den lever bara 
när den tryckta och den digitala världen slås samman. Därför 
valde vi att inte ha några bilder alls. Det enda grafiska element 
förutom texten var markeringarna till Augmented Reality. Dessa 
valde vi att placera centrerat på sidan för att ge 3D-modellerna 
lika mycket yta på varje sida. Dessutom så var det viktigt att det 
inte fanns några andra störande element kring markeringarna 
som gjorde det svårare för applikationen att hitta. Placeringen av 
markeringarna gjorde det ganska svårt att hitta en bra layout för 
texten så att sidorna skulle kännas balanserade. Vi ville att boken 
skulle kännas ren och luftig med förpackningarna i fokus när man 
startar applikationen. Eftersom målet med boken är att den ska 
skickas ut till de byråer som deltagit kändes det naturligt att ha 
med ett visitkort. Visitkortet är i början av boken och är i den ac-
centfärg som används i boken. Vi valde att använda ett fotografi 
på oss båda för att det skulle bryta av mot resten av boken. Vi 
har även ett uppslag i boken där accentfärgen täcker hela sidan. 
Detta för att visa betraktaren att viktig information kommer på 
nästa sida.

Det vi började med var att försöka hitta en estetisk och balan-
serad layout till uppslagen med förpackningarna. Det var utifrån 
det som vi baserade hela layouten för boken på och hade som 
utgångs punkt. Började med att bara göra ett stort antal grova 
skisser en bred variation i allt från upplägg och storlekar till 
typografi. För att sedan börja bryta ner dem och kolla på vad 
man tyckte funkade och plocka ut de delarna för att sedan 
komma fram till ett fåtal olika exempel, en visuell brainstorm-
ing. Allt för att sedan kunna bryta ner det till en slutgiltig form. 
Vi kom slutligen fram till en layout med ett tre spalters system 
som på ett tydligt sätt särskilde de olika texterna så det var lätt 
att navigera. Samtidigt som det gav balans gentemot sidan med 

markeringen. Därefter gick vi vidare för att ta fram layouten på 
övriga sidor innehållande endast text. Där vill vi det skulle kän-
nas enkelt, stilrent och verkligen framhäva typografin.  Vi följde 
samma spaltsystem men för att ge boken variation lät vi texten 
gå ut över två spalter och lämnade spalten mot ryggen tom. Ge-
nom att använda rubriktypsnittet i tre olika storlekar och vikter 
skapade vi en mer dynamisk layout än vad det hade blivit om alla 
hade varit i samma vikt.

Längst bak i boken kommer CD-skivan med Augmented Reality 
applikationen att sitta. På CD-skivan kommer vi att trycka mön-
stret som finns på omslaget

FORMEN
7

Grova 
skisser på 
layouten

Det slutgiltiga resultatet



TYPSNITT Efter det att formen var satt började vi leta efter 
passande typsnitt. För att hålla formen enkel valde vi att bara 
använda oss av två typsnitt, ett till rubriker och ett till brödtex-
ten. Till rubrikerna ville vi ha ett typsnitt som inte stack ut och 
kändes “blaffigt”. Det ska kännas subtilt men som ändå ha ett 
personligt uttryck. Tanken var att mellanrubrikerna inte skulle ta 
någon större plats varken i storlek eller i tjocklek. Tittade på en 
mängd olika och hittade ett som uppfyllde våra kriterier, Archer. 
Dessutom finns Archer i flera olika vikter vilket gjorde det möjligt 
att laborera för att få dem att fungera så bra som möjligt trots 
storlek på rubriker. Brödtexten skulle kännas modern, uttrycks-
fullt men samtidigt vara lättläst. För det ändamålet passade Me-
lior perfekt. Det är inte det optimala typsnittet för att uppnå den 
högsta läsbarheten men eftersom boken inte innehåller särskilt 
mycket sammanhängande text fungerar det bra.

FÄRG Alla markeringar är svarta/vita för att de ska kunna läsas 
in i programmet på ett så optimalt sätt som möjligt. Detsamma 
gäller med texten för att uppnå bästa läsbarhet. Däremot så ville 
vi ha en accentfärg för att boken inte skulle kännas för mycket 
svart/vitt och stram. Genom att tillföra ett element i färg på varje 
sida så skulle det medföra att formen kändes lättare och mer 
livfull. Samtidigt ville vi inte att färgen skulle lysa för starkt och ta 
fokus från sidan utan vara en naturlig del. Därför bestämde vi att 
det skulle vara i en dämpad färgskala.
 
Vi använder oss av en accentfärg i boken. För att få den så exakt 
som möjligt åkte vi till musikhögskolan för att printa ut på vårt 
papper. Vi tog ut olika nyanser av gult, grönt, rött och lila. När vi 
bestämt oss för en nyans åkte vi till Luleå Grafiska och bad dem 
göra provtryck på nyanserna. När vi fått provtrycken bestämde vi 
oss för den ljusaste nyansen. Vi har valt två accentfärger. Boken 
finns i två upplagor en med grön och en med röd accentfärg.

ABCDE
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvxyz

Kapitelrubrik
Archer Hairline
130 pt

Huvudrubrik
Archer Extra light
21 pt

Mellanrubrik
Archer Book
7 pt

Brödtext
Melior Medium
7 pt

FORMEN

Färgkorrigering av mönstret

Färgkorrigering av accentfärgInspiration



FÖRPACKNING Eftersom vi gjorde en bok om förpackningsdesign 
kändes det också naturligt att göra en förpackning till boken. 
Skulle vi skicka ut boken till byråerna så ville vi även skicka den i 
något vi själva gjort. Efter att ha kollat på en rad olika alternativ 
valde vi att göra en förpackning med blister. Hade en tanke om 
att det skulle se ut som en förpackning till en actionfigur. Vi eft-
ersträvade att det inte skulle vara en ”vanlig” enkel förpackning 
utan något som sticker ut. På baksidan är det instruktioner för 
hur man använder Augmented Reality för att det skulle kännas 
att förpackningen var till en produkt och inte till
en bok.

Vår allra första idé var att göra en förpackning med en ruta av 
genomskinlig plast. Men vi tyckte själva vikningen av förpacknin-
gen skulle bli för tjock och krånglig.

Vi kontaktade ett företag som kunde göra en blisterförpackning 
till vår bok. De skulle ha en startkostnad för förpackningen på 10 
000 kr. Så vi fick titta nya lösningar. Vi valde en annan förpack-
ning men ändå ha med instruktionerna på baksidan. Vår ur-
sprungliga tanke med omslaget var att vi skulle använda samma 
kartong som till förpackningen. Men där stötte vi på problem. Vi 
trodde att Luleå Grafiska kunde göra det, men det visade sig att 
de inte klarade av den tjockleken utan att den kartongen sprack. 
Det gjorde att vi fick försöka hitta ett företag som kunde biga i 
den tjockleken. Mailade ut en förfrågan till ett antal företag och 
hittade ett i Göteborg som klarade av det. För att vara säkra på 
hur det skulle se ut fick vi ett provexemplar. När vi fick det insåg 
vi direkt att det skulle gå att biga förpackningen men inte oms-
laget. För att trycka på kartongen anlitade vi Reklamcentra som 
vi visste kunde trycka på tjockare material. Vi lämnade in och fick 
tillbaka det samma dag och efter det skickade vi ner arken till 
Göteborg för stansning och bigning.

OMSLAG Vi ville att omslaget skulle ha samma formspråk som 
i boken. Väldigt enkel med endast typografi och i stället låta 
materialet stå för formen. Tanken var från början att omslaget 
skulle vara vikt tre gånger för att dölja wire-o bindningen. Men 
eftersom omslaget måste bigas 180 grader hade bigningen blivit 
för tjock och så hade det inte sett bra ut. Nu fick vi tänka om 
angående bokomslaget. Vi ville fortfarande dölja bindningen 
men det gjorde att vi fick gå ner i gramvikt och byta omslags 
material eftersom Oppboga Brown inte finns under 790g. Det 
gjorde att vi fick åkta ut till Luleå Grafiska och kolla på alternativa 
kartonger till omslaget. Den slutgiltiga kartongen blev Invercote 
Creato 300g som är ett bestruket papper med matt yta, vilket 

gör att det bryter av mot inlagan. Men nu visade det sig att den 
trippelvikning vi tänkte inte gick att ha på grund av att maskinen 
inte klarade av att trycka i den storleken. Istället blev lösningen 
att vika det på ett sådant sätt att wire-o bindningen bara syns på 
baksidan. Omslaget fick vi kompromissa mycket med men det 
viktigaste var ändå att den bindningen inte syns på framsidan, 
vilket vi lyckades med.

Eftersom det var kartongen som skulle stå för formen och ge 
omslaget dess uttryck var vi även tvungna att tänka om vad det 
gäller trycket. Från att bara ha enkel typografi gick vi nu över till 
att använda ett kraftigt mönster med accentfärgen i botten. An-
ledningen var att bryta av den annars så sparsamma formspråket 
som i övrigt präglar boken. Omslaget sticker verkligen ut och 
känns inte alls om ett typiskt bokomslag, vilket var exakt varför 
vi valde det. Mönstret är köpt på iStockphoto.com och sedan 
omgjort för att möta våra krav. Namnet Creative Packaging sitter 
på omslaget i form av ett klistermärke

BINDNING När vi kollade över olika alternativ kom vi snabbt 
fram till att en wire-o bindning skulle vara mest lämplig. Det var 
framförallt två faktorer: alla sidor ligger plant och de buktar sig 
inte inne vid när ryggen, för det andra så var det den bindning 
som var mest ekonomisk. Anledningen till att vi ville att den 
skulle ligga plant är för att det blir enklare för programmet att 
hitta markeringen.

FORMEN

3D - Baksidan av kartongen med instruktioner 3D - Framsidan av kartongen med etikett

Inspiration till kartong Inspiration till förpackning, den slutgiltiga har samma form Inspiration till 
förpackning med 
blister

De två slutgilitga omslagen CD-skivan till den gröna boken



FORMEN

3D För att kunna visualisera förpackningarna på bästa sätt var vi 
tvungna att göra dem i 3D. Detta också för att öka interaktionen 
mellan betraktaren och applikationen.

Vi började undersöka vilket program som var enkelt och kunde 
exportera 3d-modellerna till PaperVision3D. Vi valde att använda 
Cinema4D på grund av dess enkelhet. Anledningen till detta var 
att ingen av oss hade tidigare arbetat med 3D så vi var tvungna 
att lära oss allt från början. Vi skulle även animera 3D-modellerna 
men PaperVision3D klarade inte av Cinema4Ds animationer. 
Alternativet var att använda ett annat 3D program som pipeline 
men på grund av tidsbrist och inte 100 procents säkerhet på att 
det skulle fungera valde vi att inte ha de. 3D delen har gått bra 
förutom vissa avancerade modeller som kräver många polygoner 
för att se acceptabla ut.

Problemet som uppstått handlar mest om texturerna på 3D-
modellerna. Att de exporterades med en statisk adress och 
inte dynamisk. Det mesta har varit småsaker som lätt kunnat 
åtgärdas. Inga problem har inneburit att vi fått tänka om förutom 
animationerna.

PROCESS Vår process har haft olika faser. Brainstorming och 
konceptutveckling har vi gjort tillsammans. Sedan har vi gett 
oss själva ansvarsområden. Henrik har haft ansvar för program-
meringen och 3D. Jörgen har haft ansvar för boken och rollen 
som projektledare. Vi har tagit de flesta beslut tillsammans. Detta 
har fungerat mycket bra och framförallt gjort att vi kunnat arbete 
snabbt. Vid större frågor samt färdigställning av enskilda saker i 
projektet har vi gemensamt tagit beslut om. Vi har självklart haft 
olika åsikter vissa saker men har alltid genom kompremisser och 
diskussioner kommit fram till beslut som vi båda vart nöjda med 
och tyckt varit bäst för projektet.

För att nämna i stora drag våra problem med det här projektet 
är att vi har gjort en del antaganden utan att kolla fakta först. 
Det största misstaget var att inte kolla upp om kartongen gick 
att biga som vi ville. Vi bara utgick från att det skulle fungera 
eftersom det stod på deras webbsida att den rekommenderades 
för bigning. Eftersom kartongen inte gick att biga var vi tvungna 
att tänka om på hur omslaget skulle se ut och vilket material som 
skulle användas.

3D-modell i genomskärning 3D-modell som visar antalet polygoner

Färdig 3d-modell utan texturer Den slutgiltiga 3D-modellen UV-map för 3D-modellen
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