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Levensloop mit Tabstopps un Rahmen
Nu maakt wi noch mal
utföhrlich den Levensloop mit
sülven sette Tabstopps un
Rahmen. Düt is natüürlich
keen inhaltliche Ünnerwiesen,
woans Levenslööp schreven
warrn schulln; dor gifft dat
mennig Philosophien över. Wi
befaat us bloots mit de
technische Siet.
Wählt Se sik en schöne, avers
nich verspeelte Schrift för den
ganzen Levensloop. In’t
Bispill is dat de Schrift
Trebuchet MS. Maakt Se sik
poor lerrige Afsätt; Se seht
glieks, dat dat Sinn hett. Denn
gaht Se trüch in den bövelsten
Afsatz.
Toeerst kümmt de Överschrift
A. Se is hier 18 pt groot,
ünnerstreken un – nee, nich in
Grootbookstaven, sünnern in
Kapitälchen. De Lüttbookstaven warrt dordör to lütte
Grootbookstaven. Se mööt
avers toeerst as
Lüttbookstaven intippt warrn!

Un denn kriggt Se de
Kapitälchen bi Format
| Zeichen!
Wenn Se nu Enter
tippt, hebbt Se dat 18
pt-Kapitälchen-Format
an’n Hals. Dat verarvt
sik ja! Avers Se hebbt
doch poor lerrige Afsätt op Vörraat maakt.
Also tippt Se nich
Enter, sünnern sett
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marke beten deeper in een vun Ehr lerrigen Afsätt!
De kloke Mann buut vör!
Dat is en Fuustregel: En poor lerrige Afsätt in’t Standardformat hebbt noch nienich
schaadt! Ok nu schullen Se nich den letzten vun de lerrigen Afsätt verbruken, sünnern
poor mehr maken. Denn naher kriggt wi mit Rahmenlinien to doon, un de warrst ja nich
los, wenn du ehr op den letzten Afsatz formateerst! – Wenn Se weten wüllt, wa veel lerrige Afsätt Se jüst op Vörraat hebbt, knipst Se sik kort mal de Stüerteken an. Kannst ja
wedder utknipsen. Un lerrige Afsätt, de amenn över sünd, wenn dat ganze Dokment fertig
is, de löscht wi natüürlich amenn weg! Man eerst denn.
Sett Se nu de slichte swatte Rahmenlinie. Acht Se op, dat Se dorünner tominnst een lerrigen
Afsatz hebbt – süss sünd Se in de Rahmenlinie insperrt un mööt ehr eerst wedder wegformateern, erinnert Se sik?

Nu kümmt de Koppdeel B mit de
persöönlichen Daten. Kriegt Se dat alleen
hen? Probeert Se dat toeerst!
Dat Bild rechterhand wiest de Stüerteken
un dormit de ganze Lösung. Ach ja: De
lange Gedankenstrich. Den kriegt Se över
Einfügen | Symbol, Registerkoort
Sonderzeichen orr kötter: Strg-Tast un
denn togliek de Minus-Tast op de Nummern-Tastatuur rechts drücken.
Wedder en Rahmenlinie un denn de Deel mit den Schoolbesöök C. In de linke Spalte de Tieden; se schulln reinlich an en gemeensame rechte Kant binnen. Denn warrt en lütte lerrige
Ruum översprungen, un de Naams vun de Scholen bindt denn tohoop links. Schafft Se dat? –
Dat Bild wiest de Lösung – kiekt Se in’t Lineaal na de Tabstopps!
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De Lösung is: För de Tieden en rechtsbünnigen Tabstopp; för de Scholen en linksbünnigen.
Wenn Se dat nich alleen schafft hebbt, buut Se dat langsam na düsse Vörlaag na un överleggt
Se bi elkeenen Schritt, woso dat so is. Laat Se sik Tied.

Noch beter süht dat ut, wenn Se alle Afsätt en lütten Abstand Vor: oder Nach: geevt. (Woans? Menü Format | Absatz!) Hier hebbt wi 6 pt wählt. – Nu is de Rest för Se keen Problem
mehr.
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