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Tabstopp-Tricks
Lineal putzen!
Tabstopps alleen sünd sinnlos. Een mutt ehr ok bruken. Dat passeert, indem dat een mit de
Tab-Tast hinjumpt. Mehrst bruukt een de Tabstopps bloots för bestimmte tabellarische Afsätt,
dorna schrifft een eenfach Fließtext wieder, brukt de Tabstopps also nich mehr. Se hebbt sik
avers natürlich wiederverarvt un verarvt sik bi jedeen Enter-Drücken op den neegsten Afsatz
wieder! Dor hangt se nu sinnlos in’t Lineaal rümmer. Dat is keen schöne Stil. Wenn Se mit de
Tabell fertig sünd un dorna Fließtext schrieven wüllt, putzt Se Ehr Lineaal, indem dat Se de
överflödigen Tabstopps mit de Muus rutplückt!

Turbo-Putzen
Se wüllt alle Tabstopps op een Slag loswarrn? Denn sett Se de Schrievmarke in den Afsatt un
drückt Se de Tastenkombi Strg + Q. Dat smitt alle Afsatzformate rut, de Se vun Hand toföögt
hebbt! Also nich bloots de Tabstopps, sünnern ok Intöög, Utrichten, Reegnafstand… allens is
weg, un de Tabstopps ok.
För Tekenformat gifft dat ok so en „Rutsmieter“: Strg + Leertaste. Formateert Se en Woort
mit alle Schikanen an Tekenformate, denn stellt Se de Schrievmarke rin un drückt Strg +
Leertaste. Swupps! Alle toföögten Tekenformate weg.

Ziviliseerter löschen
Mit dat Turboputzen putzt Se ok Formate weg, de Se villicht
bruukt. Wüllt Se dat nich, denn klickt Se in den Afsatz, wählt
Format | Tabstopp un klickt op den Knoop Alle löschen.
Dormit sünd anner Afsatzformate nich tonicht maakt.

Standardtabstopps verschuven
Bruukt Se geern de Standard-Tabstopps? Wenn een bloots
linksbünnige Tabstopps brukt, langt de faken ok, t.B. för en
tabellarischen Levensloop. De Standard-Tabstopps sitt 1,25 cm
utnanner. Wenn Se düsse Afstand to groot (orr to lütt?) is, köönt
Se för mehr (orr weniger) Standardtabs sorgen: Menü Format |
Tabstopp, denn baven in de Liste Standardtabstopps
den niegen Afstand twüschen de Standard-Tabstopps
instelln. Maakt Se den Afstand lütter, gifft dat mehr
Standardtabs, maakt Se em grötter, warrt dat weniger. –
OK.

Tabelln mit Tabs: Reegnwessel
Wenn Se en grote Liste mit Tabs maakt un achterna een vun de Tabs verschuven orr löschen
wüllt, mööt Se denn toeerst alle Reegn markeern, de den Tab bruken doot, ehrdat Se em verschuuvt orr löscht. Denn de Reegn sünd ja Afsätt, un Tabs sünd Afsatzformate. Dorüm mööt
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alle Afsätt, de den Tabstopp bruken doot, markeert ween, dormit de Tabstopp för alle tohoop
verschaven orr löscht warrt. Probeert wi dat mit düsse Tabell:

Maakt Se sik ok so en Tabell. Wi hebbt hier de Stüerteken sichtbor maakt.
De Tabell is mit Tabstopps maakt. Jedeen Reeg is en egen Afsatz; dat kennt Se an de Afsatzmarken achtern in de Reegn. Damit dat luftiger utsüht, hebbt de Afsätt en beten Afstand
vun‚nanner kregen; dat is avers nich so wichtig. – De Tabstopps, de in alle Afsätt gellen doot,
köönt Se baven in’t Lineaal sehn. Ganz rechterhand is en dezimale Tabstopp. He sitt to wiet
rechts un schall na linkerhand rückt warrn. Wat mööt wi doon?
•

Wi markeert alle Reegn (also alle Afsätt) inclusive den Tabellnkopp.

•

Denn tuckt wi an den dezimalen Tabstopp, dat he beten na linkerhand kümmt.

So süht dat achterna ut. – Man hier schallt eentlich alle Reegn jümmers gliek formateert
ween; de Tabstopps schallt för alle Reegn togliek gellen. Weer dat denn nich beter, wenn de
Reegn alle een Afsatz weern?
Sowat lett sik maken, un twoors mit den
Reegnwessel. Fangt Se de Tabell nochmaal nieg an,
man jümmers, wenn Se an’t Enn vun en Reeg sünd,
drückt Se nich Enter, sünnern Umschalt+Enter.
Dormit dwingt Se Word, en Reegnwessel to maken, ahn dat en niege Afsatz anfungen warrt!
Kiekt Se sik dat Ganze bi sichtbore Stüerteken an: An’t Enn vun elk Reeg steiht en lütt
Knickpiel . Dat is dat Stüerteken för den Reegnwessel.
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Amenn, wenn de Tabell trecht is, is de ganze Tabell een Afsatz! In de Tabell gifft dat bloots
Reegnwessel; de Afsatzmarke, de den Afsatz afslütt, steiht eerst an’t Enn.

In so en Tabell bruukt Se nu nix mehr markeern, wenn Se en Tabstopp verschuven wüllt; Se
bruukt bloots noch de Schrievmarke rinsetten un denn an den Tabstopp trecken. Probeert Se
dat ut, klickt Se in de Tabell un treckt denn an jichenseenen Tabstopp. Alle Reegn kaamt mit
– ok ahn Markeern!
En Tabstopp, den Se denn vun’t Lineaal wegtreckt, warrt ok för alle Reegn löscht.
Wenn Se nu wedder Afstand twüschen de Reegn hebben
wüllt, wat mööt Se denn maken? Richtig: Den Reegnafstand
binnen in den Afsatz vergröttern mit Format | Absatz, Liste
Zeilenabstand. Denn dat is ja nu allens een Afsatz, de
Reegnafstänn sünd also binnen.

Trennlinien-Tabstopp
In Tabelln hett een faken geern ok lootrechte Linien to’n Trennen. Ok dat
geiht mit Tabstopps! Dorto is de Leiste-Tabstopp good. Se sett em
eenfach in’t Lineaal, un foorts warrt denn dor en lootrechte Linie trocken.
Wi maakt dat hier mal pröövwies an en lerrigen Afsatz. De
Schrievmarke steiht noch ganz an’n Anfang, as dat Bild
linkerhand wiest; liekers warrt in den Momang, as de LeisteTabstopp in’t Lineaal sett warrt, al en Linie trocken. – Dat
wiest: De Leiste-Tabstopp is eentlich gor keen echte Tabstopp,
denn een brukt nich de Tab-Taste, üm na em hentojumpen!
Se köönt den Leiste-Tabstopp ok
nadreeglich för een orr stückerwat Afsätt
setten. Dat wiest dat Bild rechterhand. Ahn
Ümstänn kümmt denn an de Steed de Linie
vörtüüg. So as nerrn süht dat denn ut.
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