
HANS HENNES 
 

En visuell identitet for kommende klesmerke.  



Trust the process. 



Our main strength is diversity, our goal is unity. 



Hans Hennes er et klesmerke skapt for et 
mangfold i utvikling og er åpen for deltakelse i en verden  
av streetwear. Identiteten spiller på verdier som baserer seg 
på forskjeller og ulikheter av mennesker fra ulike kulturer. 
Det skandinaviske merket viser at streetwear ikke bare er en 
urbanisert moteretning, men et avslappet og rent konsept av 
natur.  





Logoen til Hans Hennes er et viktig 
element for klesmerket, der emblemet 
symboliserer utvikling og unikhet. 
Sammen med typografien i logoen 
bærer designet et preg av dynamikk, 
selvstendighet, mangfold og harmoni. 



TYPOGRAFI

Ancient Medium (egendefinert)

Ancient Medium (egendefinert)

Helvetica Neue Bold

Helvetica Neue Bold

Typografien i identiteten er basert 
på gammel norsk skrift, eks. 
fraktur skrift og moderne skrift 
som er mye brukt i den digitale 
verden i dag. Kombinasjonen 
mellom de to viser til en utvikling 
av hvordan gammelt og nytt kan 
slås sammen til noe nytt. Med sin  
majuskelskrift og kontrast viser 
typografien et nytt konsept i 
identiteten. Gotisk møter sans 
seriff. 
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EMBLEM/SYMBOLER

LARVE PUPP SOMMERFUGL

Identitetens emblem og symboler 
består av tre elementer der hvor ett 
av dem er plassert i logoen. De tre 
elementene visualiserer en larve, 
pupp og sommerfugl. Disse tre 
elementene forsterker og bygger opp 
identitetens hensikt der hvor utvikling 
er satt i fokus. Utviklingen fra en larve 
til sommerfugl er en eksepsjonell 
og unik hendelse som viser hvordan 
det er å vokse fra noe stygt til noe 
vakkert. Disse elementene skaper 
en helhet for både merkevarens mål 
og identitet. Disse kan plasseres 
på profilbærere som plagg, poser, 
sosiale medier og plakater. 



IDENTITETSFARGER

TrykkfargerWebfargerI identiteten finner vi tre ulike 
fargepaletter. 
 
Primærpaletten består av grå, 
mintgrønn og svart som symboliserer 
nøytralitet, ro og styrke.  
 
Sekundærpaletten består av beige, 
lysebrun og mørkegrønn som 
symboliserer natur, by og skog.  
 
Tertiærpaletten består av grå, grønn 
og oransje. Dette er en alternativ 
palette som brukes ved nødvendighet 
i en utvikling av profilbærere.  
 
Visuelt så formidler fargene 
åpenhet, renhet og trygghet. I 
kombinasjon med hverandre skaper 
de en interessant kontrast som 
kommuniserer sterkt både med 
hverandre og alene. Fargene danner 
også en helhetlig balanse som er 
avgjørende for identitetens mål.  



KVITTERINGSHOLDER / ETUI

Thank You.
THERESES GATE 33A

@HANSHENNES

FACEBOOK.COM/HANSHENNES



HANDLEPOSE



MERKELAPP OG KLESLAPPER










