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NORGES HUSFLIDSLAGS PROFIL
• Vårt felles mål er å alltid presentere et helhetlig NH.
• Så langt det er mulig sikre at alle miljøer i og
utenfor NH følger de samme retningslinjene.
• Vår merkevare er det bildet omgivelsene til en
hver tid har av oss. Dette bildet er det i hovedsak
vi selv som skaper, og derfor er det viktig at alle
bidrar positivt til å forvalte den grafiske profilen
riktig. Gjennom dette vil vi bygge en sterkere
gjenkjennelse og merkevare.

• En designmanual er ikke noe man bruker
“dersom det passer seg slik”. Den skal følges
og bidra til å gjøre NHs visuelle identitet enda
sterkere.
• Det er viktig at vi fremstår med et enhetlig
designprogram for å signalisere en samlet,
troverdig og profesjonell virksomhet.
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LOGOVARIASJONER
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Norges Husflidslag, regionlag og lokallag
bruker samme farge. Alt dette er én profil.
Husflidslagene trenger da kun å bruke
egen logo for å bli gjenkjent.

HUSFLIDHÅNDVERKERNE
INNLANDET

Ung Husflid og Husflidhåndverkere har
egne farger for å markere at dette er noe
annet. Norske Husflidhåndverkere og
Håndverkerlagene bruker samme farge.
Tross for ulike farger er likheten og
samhørigheten i profilen så sterk at man
ikke er i tvil om hvem som er avsender.
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FARGEVARIASJONER

Logoen står best på hvit bakgrunn.
I tilfeller der logo brukes på farget
bakgrunn, er det viktig at den fremstår
tydelig med god kontrast til underlaget.
Logo kan også brukes på foto, men bør
plasseres i områder av bildet der det er
minst mulig forstyrrelser i bakgrunnen.
Skal logoen fungere som avsender, bør
den tre klart frem fra underlaget.

4/ 7

Side

LOGOER 2022

FARGEBRUK
PMS 703
CMYK 00 90 50 20
PMS BLACK
CMYK 00 00 00 100

PMS 314
CMYK 100 0 16 20

PMS 152
CMYK 00 66 100 00

For å opprettholde et best mulig
samlet fargeuttrykk på designet er
det nødvendig med en kontrollert
fargebruk.
Fargene kan variere en del mellom ulike
skjermer og underlag ved trykk.
CMYK-fargeverdiene skal benyttes når
man ønsker å bruke flere enn tre farger
i trykksaker.
Pantonefarger (PMS) brukes når man
trenger færre farger, som f.eks folie.
Bruk Pantones Color bridge EURO for å
kontrollere fargene etter trykk.

5/ 7

Side

LOGOER 2022

FONTBRUK
BREUER TEXT

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWXYZÆØÅ
1234567890
abcdefghijklmnopqrst
uvwxyzæøå
ARIAL

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyzæøå

Typografi er et viktig designelement.
For å sikre en helhetlig identitet på
alt profilmateriell er det viktig å stå
fast ved disse fontene og bruke dem
korrekt.
BREUER TEXT er NH sin profilfont.
Fonten finnes i forskjellige snitt.
ARIAL brukes om Breuer ikke er
tilgjengelig. Den er praktisk i bruk
fordi den er en standardskrift som
ligger inne på de fleste datamaskiner.
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LAST NED LOGOER
husflid.no/logoer
Logoer til Norges Husflidslag, Ung Husflid,
lokallag, regionlag, Norske Husflidhåndverkere
og håndverkerlag ligger på NH sin nettside i
formatene eps, png og jpg.
For spørsmål om logoer eller logobruk, ta
kontakt med Tone Sjåstad tone@husflid.no.
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eps Original for trykk. Kan skaleres
opp og ned uten at det påvirker
kvaliteten.
jpg For skjerm og trykk. Har hvit
bakgrunn. For å unngå at den blir
uklar og pikselert bør den ikke
skaleres noe særlig opp.
png For skjerm. Har ikke
bakgrunnsfarge, så kan legges
over bilder.
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