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Inledning
Hemsidan för Bojens restaurang och sjökrog skall andas friskhet och ha vackra bilder på mat 
och dryck i marin miljö. Färgen på logotype, huvud och fot är mörkt mellanblå, bakgrunden vit 
och textrutorna har en grå bakgrund. 

Vid utskrift blir fonterna serifer (Times) och de grå tonplattorna försvinner. Textfärgen blir svart 
på både text och länkar.

Detta dokument avser att beskriva strukturen för Bojens hemsida i form av fastställda 
sidlayouter, navigering, färger, fonter och grafiska element.

Sidlayouter
Basstruktur
Sidan är baserad på 3 kolumner med en totalvidd på 960 pixlar. Objekten ligger kant-i-kant 
utan marginaler.

Bilderna på huvudarean har fastställda mått (stående 300x200 eller liggande 200x300px), 
medan text- och faktarutornas mått är variabla, kan ökas och minskas beroende på textmängd. 
Ett idealiskt mått för att undvika scrollning och för att sidrubriken som ligger i foten skall 
synas, är om totala huvudareans höjd inte överskrider totalt 500 pixlar, (tex för den första 
sidvariationen med en bild på 300 pixlar och en textruta på 200 pixlars höjd).
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Storlek på sidhuvud är 120x960 pixlar och monteras från originalfil. 

Sidfoten skrivs i 16 punkter (vit textfärg) är vänsterjusterad och har en padding på 20 
pixlar. Sidfoten används för att sätta sidans rubrik, exempelvis “Välkommen”, “Menu” och 
“Öppettider”.

Navigeringspanelen till vänster används för navigering till övriga sidor samt får innehålla 
övriga externa länkar. Länkarna placeras 40 pixlar från vänsterkanten. Inga bilder eller 
logotyper får förekomma i navigeringspanelen.

Sidopanelen till höger är till för att skapa luft och utrymmet används enbart till logotypen 
som placeras centrerat nedtill i kolumnen (top 440px, left 805px om logon är 100x100 pixlar).

Sidvariation 1
Sidvariation 1 kan med fördel användas som framsida, “Välkommen”. Den består av 3 st 
stående bilder med en liggande textruta under. Textrutans färg är grå, se vidare under kapitlet 
som behandlar färger.
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Sidvariation 2
Sidvariation 2 kan användas när en större textmassa behöver presenteras, tex “Menyn”. Här 
finns plats för text (faktaruta stor med grå bakgrund), 1 stående bild på samma plats som den 
tredje bilden i sidvariation 1 (kallad bild 3_3). 

Under bilden finns en mindre faktaruta (faktaruta liten) på grå botten med plats för 
information eller länkade PDF-filer, som en utökad meny eller vinlista.
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Sidvariation 3
Sidvariation 3 består av fyra liggande bilder (200x300px) och avser att användas som en typ 
av bildgalleri med en liggande faktaruta under (faktaruta mini) som innehåller tex “Öppettider” 
eller annan kortare fakta.

Sidrubriker/Mastheads
Sidrubriken ligger som tidigare nämnts i sidfoten och skrivs med 16 punkters storlek, 
vänsterjusterad och med vit textfärg på blå botten.

Navigering
Navigeringsknappar/länkar läggs i navigeringspanelen till vänster. Alla länkar till huvudsidor 
skall synas på alla sidor och ny sida öppnas i samma fönster. 

Byggs flera undersidor på kommer underrubriker att bli synliga när man navigerar över 
huvudrubriken med musen.
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Färger
Primära färger:

#000000 (svart): Text i tex faktaruta liten
#006699 (blå): Logotype. Bakgrund i huvud och fot
#006666 (blågrön): Text och länkar
#CCCCCC (grå): Bakgrund i text- och faktarutor
#FFFFFF (vit): Masthead/rubrik i huvud och fot

Textfärg kan varieras mellan blå och svart.

Sekundära färger:

#33CCFF (turkos): Kan användas i bilder och illustrationer
#FF6600 (orange): Kan användas i bilder och illustrationer

#000000 #006699 #006666 #CCCCCC #FFFFFF

#33CCFF #FF6600

R:  0
G:  0
B:  0

R:  0
G:  102
B:  153

R:  0
G:  102
B:  102

R:  204
G:  204
B:  204

R:  255
G:  255
B:  255

R:  51
G:  204
B:  255

R:  255
G:  102
B:  0
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Typsnitt
Typsnitt är Tahoma:

 - Tahoma regular
 - Tahoma bold

Grafiska element
Placering
Grafiska element (fotografier eller illustrationer) placeras på angiven plats, se sidlayouter ovan. 
Bilderna och textrutorna har inga marginaler mellan sig utan placeras kant-i-kant. 

Färger
Grafiska objekt som inte är fotografier skall använda färgerna i angiven färgpalett. 

Synlighet
Använd alltid attributet alt=”” för att visa alternativ text ifall åtkomst till bildlänken inte 
fungerar. Välj en relevant text som förklarar vad besökaren inte ser.

Informationsstruktur
Rubriker
Första rubriken, h1, är i fetstil och storlek +1. Nästa rubriknivå, h2, är i fetstil och samma 
storlek som brödtext. Tredje nivån är kursiv (och inte fet).

h1  Menu
h2  Menu
h3  Räkor

Hemsidan Bojen - adress

http://users.du.se/~v10evawa/Inlamningsuppgift_3/Valkommen.html


