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Tricks to Grafiken
Dat Bild is weg, wenn ik Text lösch
Jedeen grafisches Objekt maakt sik an en Textafsatz fast. Wenn Se de Stüerteken sichtbor
maakt un en Grafik markeert (anklickt), seht Se en lütt Ankersymbool blangen jichenseenen
Afsatzanfang. Dat is de Afsatz, an den dat Bild sik „hangt“ hett.
De Rükebuschen hett sin Anker an
düssen Afsatz fastmaakt

Wenn Se an dat Bild trecken doot, dat
woanners hen to versetten, denn treckt
Se eentlich an düssen Anker.
Wenn nu de Afsatz sülven avers
utsneden orr löscht warrt, denn
kümmt de Anker – un dormit dat Bild
– mit. Dat is de Grund, woso dat Bild
perdü geiht, wenn sin Afsatz löscht
warrt. Ok wenn de Textafsatz kopeert
warrt, warrt dat Bild so mitkopeert!
Afhülp: Markeert Se in den Afsatz bloots den Text sünner de Afsatzmarke, denn köönt Se den
ok löschen, ahn dat dat Bild verswindt.

Dat Bild is nich to faten!
Se hebbt en Bild Hinter den Text
leggt, un de Text bedeckt dat
alltohoop. So. Nu wüllt Se avers an
dat Bild wedder wat ännern! Man dat
Bild lett sik nich mehr anklicken –
överall is Text! Wat doon? Kaamt Se
jichenswie noch ran an dat Bild?
Dat Bild vun den Rükebuschen liggt
as en Waterteken achter den Text

Ja klaar. Dat gifft ünnerscheedliche
Methoden.
1. Se köönt den Text markeern un
utsnieden, dat dat Bild „frieleggt“
warrt. Nadeel: Dat Bild verankert
sik ja an en Afsatz, un wenn Se
den mit utsnieden mööt, verswinnt dat Bild ok.
2. Se bruukt dat Warktüüch Objekte markieren op de
Teknen-Symboolliest. Düt Warktüüch klickt Se an un
treckt sik denn en Rechteck üm den Beriek, ’neem dat Bild
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sitten deit. Dat Objekte markieren-Warktüüch markeert keen Text, bloots Biller – egaal
welk, wenn se man in den Beriek sitt, den Se optreckt. Wenn Se dat richtig maakt, is ok
dat Bild in’n Achtergrund bald markeert. Dat seht Se an de Grafik-Symboolliest, de opduukt. De Anfaters dorgegen sünd slecht to sehn. Man wenn Se nu op dat Bild wiest,
hebbt Se en veerfachen Piel an de Muus.
Nu köönt Se dat Bild formateern – orr dat versetten, t.B. so vörtrecken, dat dat an een Eck
ünner den Text vörkiekt.

De Rükebuschen woor ünner den Text vörtrocken

Bild rutscht weg!
Wenn Se vör den Afsatz, an den dat Bild sik verankert hett (Stüerteken anknipsen!), mehr
Text orr lerrige Afsätt inföögt, denn rutscht de Afsatz na nerrn – un dat Bild kümmt natüürlich
mit! Denn mööt Se also an dat Bild trecken, dat Se dat en poor Afsätt höger nieg verankert.

Bild rutscht jümmers
noch weg!
Mit Biller, de an’n bövelsten Blattrand sitten
schallt, hett Word faken en Problem. De
köönt wegrutschen un in’n slimmsten Fall
ganz verswinnen.
•

Klickt Se dat verrutschte Bild an.

•

Gaht Se na Menü Format | Grafik (an’n
gausten: Duppelklick op de Grafik).

•

Gaht Se na de Registerkoort Layout un
klickt Se op Weitere.
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Nu kiekt Se op de Registerkoort
Bildposition, wat dor nerrn bi
Absolute
Position...
unterhalb... Absatz jichenswelk

grote negative Tallen staht, -25
orr so. Dat löscht Se weg un sett
dor 0 orr 0,5 rin.
Düsse Tall is
eendüdig vun Övel!

•

Denn OK, OK.

•

Nu schull dat beter ween.

In düssen Dialoog köönt Se ok dat
Benehmen vun dat Bild verännern,
wenn Se den Hoken bi Objekt mit
Text verschieben wegklickt.

Textfeller in’n Fließtext
Düsse Tricks sünd ok en beten wat vun Öven. Also maakt Se dat ruhig na!
Mit Textfeller köönt Se welk schöne Saken anstelln: Se köönt ehr ja as jedeen grafisches Objekt ok in’n Fließtext setten un vun em ümfleten laten. Wenn Se dat Textfeld sünner Rahmenlinie, avers mit en schönen Fülleffekt formateert, kann dat heel dekorativ wirken.

De Effekt in dat baven stahn Bild is so formateert:
•

Format | Textfeld (Textfeld mutt anklickt ween!),

•

Op de Registerkoort Layout: Passend.

•

Op de Registerkoort Farben und Linien: in’n Beriek
Linie Keine Linie, avers in den Beriek Ausfüllen en
Fülleffekt wählen.

•

De Fülleffekt hier is en tweeklöörige, bi den de een Klöör
plattpartu.de

Wordkurs

© M.-L. Lessing

Wordkurs

Siet 55

plattpartu.de

Witt is; dat Ganze verlöppt ut de Midd.
Mit de Hülp vun de neegsten Biller köönt Se dat wiss licht sülven maken!

Textfeller verknüppen
In dat Textfeld schall nu Text rin. Dat
is för Se keen Problem mehr, den Text
– so as in dat Bild rechterhand – opfallend to formateern un ok lootrecht lopen to laten (Textrichtung!). Avers wat
is, wenn de Text to lang is för een enplattpartu.de
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kelt Textfeld? In uns Bispeel heff ik den ganzen Text in dat Textfeld sett, schoonst he veel to
lang is. Bloots en Deel is to sehn. Ik will avers dat Textfeld nich grötter maken! Nee: De Text
schall dör mehr as een Textfeld lopen – un twoors automaatsch! Geiht dat? Ja, dat geiht!
•

Se sett sik noch en Textfeld in den Fließtext. Dat niege Textfeld mutt lerrig ween.

•

Nu klickt Se dat eerste Textfeld an –
dat, ’neem al Text in steiht.

•

De Symboolliest Textfeld schull nu
jichenswo vörtüüg kamen. (Wenn nich:
Ansicht | Symbolleisten | Textfeld!)

•

Op de Textfeld-Symboolliest klickt Se
op den eersten Knoop – den mit de
Kedenleden. De Quickinfo to düssen
Knoop is Textfeld verknüpfen.

•

Nu wiest Se mit de Muus op dat
tweete, dat lerrige Textfeld. Se
seht an den Muuswieser en
Pott, ut den Bookstaven
püttschert.
Dat bedüüdt, dat nu glieks de
Text ut dat eerste Textfeld in
düt tweete wiederlopen kann.
Klickt Se op düt lerrige
Textfeld.

•

Batz, nu sünd de Feller
verknüppt, un de Text ut dat
eerste löppt automaatsch in dat
tweete rin!

•

Wenn dat eerste Textfeld en lootrechte Textrichtung
harr, as in uns Bispill, denn warrt Se tovöör noch
fraagt, wat dat neegste Textfeld de ok kriegen schall.
Antert Se na Lust un Gesmack.

Dat Verknüppen köönt Se mit so veel Textfeller maken,
as Se wüllt! Dat kann heel effektvull ween.
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