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Binah is de Uthang trecht! Fehlt bloots noch dat lütte güllen Hart. Se hebbt dat wiss al raden: 
Dat is noch en grafisches Objekt. Se kennt nu al veer Soorten grafische Objekte: Biller, Clip-

Einfügen | Grafik | AutoFormen

as de lütte Symboolliest AutoFormen. Ünner 
s. Findt Se dat Hart! Dat is een 

t Se’t an. 

dder so’n Opstand vunwegen Zeichnungsberiek 

Fademkrüüz-Muuswieser en Rechteck op – buten vun Word sin Ree-
sen-Rahmen. 

• Dat Hart smeegt sik in dat Rechteck 
rin. Dat liggt automaatsch Vor dem 
Text (helle Anfaters). 

• Mit Format | AutoForm (letzter Befehl in’t Menü Format) 
füllt Se dat Hart mit Gold – orr mit en Fülleffekt, wenn Se 
wüllt... 

Arts, WordArts un Textfeller. Mit düt niege hier, de AutoForm, kaamt Se licht trecht.  

• Wählt Se Menü . 

• Se kriggt nix anners 
jedeen Knoop is en Palette mit Foorm
vun de Standardformen. Klick

• Nu maakt Word we
usw. – ignoreert Se dat wedder! Treckt Se sik eenfach mit den 

 
• Nu mutt de Text rin. Rechtsklickt Se dat 

textmenü Text 

 Textfeld 
n.  

Hart un wählt Se ut dat Kon
hinzufügen…. 

• Miteens is dat Hart mit en
„verheiraat“! Se köönt nu rinschrieve
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• Formateert Se den Text zentree . 
Passt nich rin? Denn treckt Se da

r  

rt, fett un ansehnlich
t Hart breder! 

 

Speelt Se mit de AutoFormen. Ünner den Knoop Legende 
op de AutoFormen-Symboolliest gifft dat AutoFormen, bi 
de dat Textfeld al mitlevert warrt! Woneemhen de 
Sp eekblaas wiest, bestimmt Se dör Trecken an en geele
Raute... allens ole Bekannte, nicht? 

 
in Fließtext inbuun, as Biller. Dat Bild hier nerrn wiest twee Natüürlich köönt Se allens düt ok 

grafische Objekte, de Se mal to’n Öven buun schullt!  

 
 

 de Teknen-SMehr to AutoFoorms köönt Se ok in den Kurs to ymboolliest bi Plattpartu lehren. 
Dor gifft’t en Kapittel över AutoFoorms. Dat lohnt sowiso, wenn Se sik mit de Kenntnisse, de 

 

Se nu hebbt, den Teknen-Workshop vörnehmt! 
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