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Bakgrunn for prosjektet 

Vaskefortellinger har en visjon om å representere 
vaskekultur på en interresant måte. Podkasten skal 
være en plass man kan prate om vasking og hygiene 
på en utradisjonell måte. 

Den visuelle profilen til Vaskefortellinger har som 
mål å ta elementer som blir sett på som skitne og 
gjøre dem estetiske, på samme måte som podkasten 
tar fortellinger om vasking og gjør dem sjarmerende. 
Profilen til Vaskefortellinger forsøker å gi assosiasjoner 
til fortellinger og kultur, ikke til vaskeprodukter. 
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Mørk Grå
HEX #1D1C1C
HSV 0, 4, 11
RGB 29, 28, 28
CMYK 0, 0, 0, 89 
PMS 433C

Varm Lys Grå
HEX #E7DECE
HSV 38, 11, 91
RGB 231, 222, 206
CMYK 0, 4, 11, 9
PMS Warm Grey 1 C

Fargeprofil
Fargeprofilen består av hovedfargene Grønn, 
Sand, Violett og Oransje i forskjellige styrker, 
i tillegg til Mørk Grå og Varm Lys Grå.

Mørk Grå: Brukes i logo og på all tekst. 
Varm Lys Grå: Brukes på bakgrunner, blant 
annet i logo, på nett og i podkastens cover art. 
Erstatter alltid hvit, unngå bruk av hvit.
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Mørk Grønn
HEX #163325
HSV  151, 57, 20
RGB 22, 51, 37
CMYK 57, 0, 27, 80
PMS 567 C

Grønn
HEX #235132
HSV 140, 57, 32
RGB 35, 81, 50
CMYK 57, 0, 38, 68
PMS 343 C

Mørk Mynte
HEX #5A785D
HSV 126, 25, 47
RGB 90, 120, 93
CMYK 25, 0, 22, 53
PMS 5555 C

Lys Mynte
HEX #8DBE94
HSV 129, 26, 75
RGB 141, 190, 148
CMYK 26, 0, 22, 25
PMS 558 C

Mørk Sand
HEX #5A5349
HSV 35, 19, 35
RGB 90, 83, 73
CMYK 0, 8, 19, 65
PMS 405 C

Sand
HEX #867C69
HSV 39, 22, 53
RGB 134, 124, 105
CMYK 0, 7, 22, 47
PMS 403 C

Lys Sand
HEX #C1AF8F
HSV 38, 26, 76
RGB 193, 175, 143
CMYK 0, 9, 26, 24
PMS 7528 C

Mørk Violett
HEX #3F385F
HSV 251, 41, 37
RGB 63, 56, 95
CMYK 34, 41, 0, 63
PMS 5265 C

Dus Violett
HEX #51445E
HSV 270, 28, 37
RGB 81, 68, 94
CMYK 14, 28, 0, 63
PMS 7666 C

Lys Violett
HEX #88749D
HSV 269, 26, 62
RGB 136, 116, 157
CMYK 13, 26, 0, 38
PMS 2094 C

Varm Oransje
HEX #BD662B
HSV 24, 77, 74
RGB 189, 102, 43
CMYK 0, 46, 77, 26
PMS 7565 C

Mørk Beige
HEX #755B42
HSV 29, 44, 46
RGB 117, 91, 66
CMYK 0, 22, 44, 54
PMS 875 C

Lys Beige
HEX #BA966F
HSV 31, 40, 73
RGB 186, 150, 111
CMYK 0, 19, 40, 27
PMS 728 C
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Uønskede Farger
Prøv å unngå all bruk av hvit. Bakgrunnsfargen 
burde til en hver tid være Varm Lys Grå.

Unngå fargen blå. Men også andre sterke klare 
farger. Prøv å hold til fargene i fargeprofilen.
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Font: Avara
En open source font som gratis kan lastes 
ned fra Velvetine og brukes uten lisens.
Den er laget i kun tre stiler; Bold, Bold 
Italic og Black.

Bold: overskrifter, knapper og brødtekst. 
Bold Italic: sitater, uthevinger og priser.
Begge over kan brukes til deloverskrifter.
Black skal utelukkende brukes til logoen.

Eksempler på fontbruk:

Vaskefortellinger
Jeg prater med folk om hygiene- ingen vasketips, 

ingen dømming, bare vaskefortellinger.

Støtt podkasten - kjøp en klut
Grønn klut 
med flekker

-
50 kroner

Firepakning 
med kluter

-
150 kroner

Jeg er klar over at jeg er 
lat. Men jeg er veldig 

flink til å ta inn og ut av 
oppvaskmaskinen.
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Kvadratisk logo

Logo
Logoen er fonten Avara i stilen Black. 

Liggende logo: bruk på avlange flater, 
på nettsiden, på cover bilde på sosiale 
medier og merkelapper på klutene.
Kvadratisk logo: bruk på kvadratiske 
eller vertikale flater, som profilbilder, 
coveret til podkasten og mobilversjonen 
av nettsiden.
Liten logo og ikon: bruk på små flater, 
signaturer og favikon på nett. 

Liggende logo

Liten logo og ikon

Negative versjoner
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Flekker
Illustrasjonselementet i profilen er 
flekker. Flekkene kan være alle farger 
i fargeprofilen. På de neste sidene 
kommer en guide til ønsket og uønsket 
bruk av flekkene.
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Flekken på bunnen kan 
også være mørkere enn 

den på toppen

Alle flekker kan 
også stå alene

Små flekker kan 
gjerne plasseres 

ved siden av 
større flekker

Flekkene kan være 
rare former, de 

trenger ikke være 
relativt runde

Ønsket bruk av flekker

Gjerne overlapp 
kanten av den 
store flekken

Flekken på toppen 
kan være mørkere 
enn den på bunnen
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Uønsket bruk av flekker

Prøv å unngå at 
flekken på toppen ligger 

helt inntill kanten av 
flekken under

Unngå tre flekker, 
av kun to farger, 
oppå hverandre

Ikke samle for 
mange små flekker

Unngå å dra i 
flekkene for mye 

Ikke bruk to like 
flekker for nær 
hverandre eller 
oppå hverandre
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Podkasten
www.breaker.audio/vaskefortellinger

https://open.spotify.com/-
show/670W9GIBAGZmYsxM5csg1l

Podkasten heter “Vaskefortellinger” og 
har cover arten som er avbildet til 
høyre. Denne skal ikke klippes i, og skal 
alltid brukes i kvadratisk format.

Hver episode som slippes skal ha dette 
samme coveret registrert. 
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Instagram
@vaskefortellinger

I dag består instagramkontoen av et grid 
på ni poster som fungerer som en intro-
duksjon til podkasten. Det har podkastens 
cover art i sentrum, som ekspanderer ut i 
åtte poster rundt. I disse postene er det 
sitater fra podkasten, og de tåler derfor å 
stå hver for seg, i feeden til følgerne. 

Profilbildet er Kvadratisk Logo. 
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Sitater Videoer

Bilder Produkter

Stiler i form av 
Instagram-poster
Stiler på bilder, typografi og videoer vil 
på de neste sidene legges frem i form 
av eksempler på instagramposter. 

Noen grunnleggende regler som gjelder 
for de fleste postene er: All tekst og alle 
motivene skal være sentrert. Alle 
elementer skal følge fargeprofilen. 
Bilder som deles skal ha et noise- eller 
grain-filter på 4-8%. Videoer og nettside 
som har dette filteret på bakgrunnen, 
må ikke ha filteret på elementene. 
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Sitater 
Lange og korte sitater fra intervjuene i Bold Italic. Tekst, 
bakgrunn, og flekker kan være fra hele fargeprofilen. 
Kan også kun være tekst. Om sitatet bare er få ord, skal 
det være i stor tekst. Om det er et avsnitt eller flere 
setninger, skal det være liten.

Hold sitatet innenfor den innerste 
rammen, avhengig av om det er 
kort eller lang tekst i sitatet.

stort og kort lite og langt
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Produkter 
Produkter som podkasten selger. Produktet og 
bakgrunnen må følge fargeprofilen. De kan gjerne 
ta i bruk flekkene. Produktene må følge stemmen til 
podkasten, som her; ironiske kluter med flekker på.

På Instagram

I nettbutikken
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Hold bildet innenfor 
den prikkete firkanten.

Innsendte bilder
Forskjellige bilder av vaskerelaterte ting som 
lytterne har sendt inn. De skal være kvadratiske, 
ha en ramme i en av fargene fra profilen, og ha 
et filter med noise eller grain.
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Videoer
www.Vimeo.com/vaskefortellinger

Videoer på under to minutter, laget av et utdrag 
fra hvert intervju. Videoene skal inneholde lyd, 
teksting og flekker. 

Flekkene kan være alle farger fra fargeprofilen, 
og i alle størrelser og plasseringer. Teksten skal 
være Avara Bold i Mørk Grå, sentrert og i en 
konsekvent størrelse. Bakgrunnen skal være 
Varm Lys Grå med tekstur. Hvert ord i en 
setning skal animeres inn ett og ett.

Men om man vil gjøre unntak for komisk e«ekt 
eller en annen virkning, kan teksten variere i 
både farge, størrelse og plassering. Det gjelder 
også fargen av bakgrunn, men ikke nærmere 
enn fem sekunder før eller etter introen.

I introen skal bakgrunn og tekst allltid være av 
de andre fargene. Fargene på tekst bakgrunn 
skifter frem og tilbake i takt med musikken. 

Folk blir jo litt sånn KONGE

he
he

he

he

he Og det lukter jo litt... 
hund liksom, men 
det går helt fint!

Vaskefortellinger Såpe er Såpe

Vaskefortellinger Såpe er Såpe

Eksempler på variasjon i en video

Eksempler på intro i video
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Nettsiden
www.Vaskefortellinger.com

Besøk nettsiden for å se og teste designet.
Nettsiden er bygget på samme elementer 
som resten av profilen. Bakgrunnen er en 
loop av fargen Varm Lys Grå med noise. 
Elementer som flekker, tekst og knapper 
trenger derfor ikke ha noise-filter. 

Bilder, videoer og produkter som legges ut 
her skal følge samme regler som tidligere 
nevnt i manualen. Favikonet er Logo Ikon.
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Navn

Mail

Melding

Kontakt med lyttere
Vaskefortellinger@lageprod.com

På Instagram og nettsiden er det linker til 
e-post-adressen. Slik kan lytterne enkelt
kontakte podkasten. Dette for å sende inn 
bilder fra vaskekulturen, dele sine eller tipse 
om andres fortellinger, eller bare si hei.
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