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Þessi einfalda sniðhandbók er ætluð til
leiðbeininga fyrir skátafélög um land allt.
Hvert og eitt félag á vissulega sín eigin
útlitssérkenni, en hér má sjá hvernig vinna
má með hið sameiginlega og almenna
vörumerki BÍS.

ATH:
Grafískir hönnuðir og aðrir áhugasamir
geta nálgast ítarlegri sniðhandbók með því
að hafa samband við Skátamiðstöðina.
skatar@skatar.is
S: 550-9800

RADDBLÆR

RADDBLÆR

SKÁTAR ERU SKEMMTILEGIR

SKÁTAR ERU TÆPITUNGULAUSIR

Forðumst samt tilgerðarlegan hressleika. Notum
upphrópunarmerki í hófi og höfum orðalag fjölbreytt.
Munum að lesendahópur okkar er á öllum aldri
og með mismikla lestrarkunnáttu. Skrifum stuttar,
skýrar setningar þar sem það er hægt.

SKÁTAR ERU SJÁLFSÖRUGGIR

Skátarnir eru rótgróin og einstök hreyfing með
góðan málstað sem á erindi. Látum það skína í
gegn bæði í rituðu og töluðu máli Skátanna.

SKÁTAR ERU VANDVIRKIR

Vöndum okkur, látum prófarkalesa og flettum
upp vafaatriðum. Tökum þátt í því að viðhalda
okkar fallega tungumáli. Þetta á við alls staðar
þar sem texti frá okkur birtist, hvort sem það er
í stafrænu umhverfi eða á prenti.

SKÁTAR ERU VINGJARNLEGIR

Skátar eru leiðtogar en predika ekki. Skrifum
og tölum á vinalegan hátt. Fáum fólk í lið með
okkur en skipum ekki fyrir.

MERKIÐ

MERKIÐ

Stakt
Merki Bandalags íslenskra skáta er
hannað af Kristínu Þorkelsdóttur.
Merkið notum við án leturs bara þar
sem ekki er þörf á að orðið “skátarnir”
komi fram, t.d. í efni innanhúss.

MERKIÐ

Með letri
Í þessarri útfærslu fá bæði merkið
og nafnið að njóta sín vel.
Þetta er aðal-útgáfa merkisins.
Notum þessa útfærslu sem mest.

MERKIÐ

Með letri
Til notkunar þar sem hin útgáfan
passar ekki nægilega vel.
Hér er merkið hlutfallslega smærra
miðað við letrið, en það gæti hentað
betur á ákveðna fleti.

MERKIÐ

Gæta skal þess að merkið klessist ekki
upp við annað efni á fleti. Því er gott
að hafa í huga þetta lágmarks-rými
sem virða skal kringum merkið.

Lágmarks-rými kringum
merkið, í öllum útfærslum:
Tvöföld þykkt rammans í merkinu,
á alla kanta.

Tvöföld þykkt rammans

MERKIÐ

Óleyfileg notkun
Allskostar harðbannað er að breyta
merkinu á nokkurn hátt. Dæmi um
það sem forðast skal:
+

Að útlína merkið með letri

+

Að breyta innbyrðis hlutföllum
merkis og leturs

+

Að setja mismunandi liti í merki
og letur

+

Að snúa merkinu eða setja á ská

+

Að skipta um leturgerð í merkinu

+

Að staðsetja letur annarsstaðar
en fyrir neðan eða hægra megin
við merkið

...

og eflaust margt fleira
miður sniðugt

LETRIÐ

LETRIÐ

Letur skátafélaganna
heitir Montserrat
Montserrat er geómetrísk leturgerð.
Letrið var hannað af hinni argentínsku
Julietu Ulanovsky, árið 2011.
Þó margir möguleikar séu í boði, nota
Skátarnir þar af aðeins tvær þyngdir:
Regular og Bold, og að sjálfsögðu
skáletraðar útgáfur að auki.

MONTSERRAT BOLD
MONTSERRAT BOLD ITALIC
Fyrirsagnir - hástafir

Montserrat er eitt af letrum Google,
og því aðgengilegt öllum án endurgjalds. Það hentar vel til notkunar á
heimasíðum.
Hér má nálgast Montserrat:
https://fonts.google.com/specimen/Montserrat

Montserrat Regular
Montserrat Regular Italic
Meginmál

LETRIÐ

Hvernig skal nota letrið?
+

Fyrirsagnir:
Montserrat Bold í hástöfum

+

Millifyrirsagnir:
Montserrat Bold

+

Meginmál:
Montserrat Regular

MONTSERRAT BOLD Í HÁSTÖFUM
Í FYRIRSAGNIRNAR
Millifyrirsagnir í Montserrat Bold og 50% af stærð fyrirsagnar

Leggjum metnað í að hafa samræmi í
því hvernig við notum letur Skátanna

ATH:
Ekki er alltaf mögulegt að nota
Skátabláan í texta, og skal þá nota
dökkgráa textalitinn í staðinn.
Gjarnan má halda Skátabláum lit í
fyrirsögnum þar sem það er hægt.
Leturstærðir hér til hliðar eru bara
til viðmiðunar.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud.

LETRIÐ

Letur til vara
Í tilfellum þar sem ekki er mögulegt
að nota Montserrat, þá má nota Arial
í staðinn fyrir allt letur.
Gæta skal þess að að halda sig þá
bara við Arial, og blanda alls ekki
þriðja letri við.

ARIAL BOLD
ARIAL BOLD ITALIC
Fyrirsagnir - hástafir

Arial
Arial Italic
Meginmál

LETRIÐ

Letur til vara
Í tilfellum þar sem ekki er mögulegt
að nota Montserrat, þá má nota Arial
í staðinn fyrir allt letur.
Gæta skal þess að að halda sig þá
bara við Arial, og blanda alls ekki
þriðja letri við.

ARIAL BOLD Í HÁSTÖFUM
Í FYRIRSAGNIRNAR
Millifyrirsagnir í Arial Bold, gjarnan 50% af stærð fyrirsagnar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud.Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

LITIRNIR

LITIRNIR

Aðallitir
+

Skátablár
Nr. 1 og langmest notaður

+

Appelsínugulur
Notaður með Skátabláum
sem allra oftast

ATH.
Nokkrir viðbótarlitir eru til, en þá er að
finna í ítarlegri sniðhandbók skátanna,
og eru aðallega hugsaðir fyrir BÍS.

LITIRNIR

Aðallitir
+

Skátablár
Nr. 1 og langmest notaður

+

Appelsínugulur
Notaður með Skátabláum
sem allra oftast

Mismunandi litagildi þarf að nota fyrir
hvern lit, eftir því hvort verið sé að
hanna fyrir prent, skjámiðla eða
annað. Litaprófílarnir eru þessir:
+

RGB
Fyrir skjámiðla

+

CMYK og Pantone
Fyrir prentmiðla

ATH:
Skátablái liturinn kemur ekki nákvæmlega eins út í öllum gildum, því bláan
lit getur oft reynst erfitt að samræma.
Aðrir litir haldast mjög svipaðir.

RGB: 60 80 255
CMYK: 90 64 0 0
PANTONE: 2386 C

RGB: 255 175 60
CMYK: 0 36 86 0
PANTONE: 1235 U

RGB: 64 64 65
CMYK: 0 0 0 90
PANTONE: Licorice

LITIRNIR

Aðallitir
Aðal-litasamsetning merkisins er
Skátablár og appelsínugulur.
Þrátt fyrir að appelsínugulur sé í raun
merktur Róverskátum, þá hefur hann
ekki þá merkingu þegar hann er
notaður á þennan almenna hátt.

LITIRNIR

Aðallitir – til vara
Þegar aðal-litasamsetningin passar
ekki, en merkið þarf þó að vera með
bláa litnum, þá má nota hvítan í stað
þess appelsínugula.

LITIRNIR

Aðallitir – til vara
Þegar aðal-litasamsetningin passar
ekki, og merkið getur ekki verið með
bláa litnum, þá má nota appelsínugula
litinn í stað þess bláa. Þetta skal þó
ekki nota óhóflega mikið.

LITIRNIR

Ljós tónn litanna
Skátablár og appelsínugulur eiga sér
ákveðinn ljósan tón. Hann má nota
samspili við aðal-litina, þegar þörf er
á grafík með ögn minni andstæðum.
Ljós tónn hvers litar næst fram með
því að leggja hvítan lit yfir litinn, og
stilla gagnsæi hans á 30%.
En RGB-gildi fyrir hvern tón fylgja hér
að auki, og er vissara að nota þá liti,
sérstaklega í prent-samhengi.

Aldrei skal nota ljósari tóninn
sem grunnlit fyrir flötinn.

RGB: 60 80 255
CMYK: 90 64 0 0
PANTONE: 2386 C

RGB: 119 132 255
CMYK: 47 37 0 0
PANTONE: 7452 C

LITIRNIR

Ljós tónn litanna
Skátablár og appelsínugulur eiga sér
ákveðinn ljósan tón. Hann má nota
samspili við aðal-litina, þegar þörf er
á grafík með ögn minni andstæðum.
Ljós tónn hvers litar næst fram með
því að leggja hvítan lit yfir litinn, og
stilla gagnsæi hans á 30%.
En RGB-gildi fyrir hvern tón fylgja hér
að auki, og er vissara að nota þá liti,
sérstaklega í prent-samhengi.

Aldrei skal nota ljósari tóninn
sem grunnlit fyrir flötinn.

RGB: 255 175 60
CMYK: 0 36 86 0
PANTONE: 1235 U

RGB: 255 203 136
CMYK: 0 22 52 0
PANTONE: 1345 UP

LJÓSMYNDIR

LJÓSMYNDIR

Raddblær Skátanna endurspeglast
í notkun á ljósmyndum. Myndastíll
fer samt stundum eftir samhenginu.
Á samfélagsmiðlum mega myndir
t.d. vera ögn frjálslegri en í prentefni.
Nokkur atriði til að hafa í huga:
+

Föngum eðlileg augnablik og
verum minna í uppstillingum,
sýnum alvöru skáta í alvöru
aðstæðum. Forðumst tilgerð.

+

Höfum myndirnar orkumiklar
og sýnum þannig gleðina og
spennuna í Skátastarfinu.

+

Sýnum fjölbreytni og gerum
öllum aldurshópum jafnhátt
undir höfði.

LJÓSMYNDIR

Raddblær Skátanna endurspeglast
í notkun á ljósmyndum. Myndastíll
fer samt stundum eftir samhenginu.
Á samfélagsmiðlum mega myndir
t.d. vera ögn frjálslegri en í prentefni.
Nokkur atriði til að hafa í huga:
+

Föngum eðlileg augnablik og
verum minna í uppstillingum,
sýnum alvöru skáta í alvöru
aðstæðum. Forðumst tilgerð.

+

Höfum myndirnar orkumiklar
og sýnum þannig gleðina og
spennuna í Skátastarfinu.

+

Sýnum fjölbreytni og gerum
öllum aldurshópum jafnhátt
undir höfði.
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