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WordArt 

M a Muster kriggt de Arbeitin ssteed as Laborleitersche! Nu freit sik ok de Huushollskass, un 
Mina ehr Kind kriggt to Wiehnachten niege Kinnerstriedschoh vun richtig Ledder un en Ro-

 – se maakt dorför en Uthang.  delsleden ut echten Holt. De olen Plastiksaken verschenkt Mina

 
e Telefoonnummern nerrn sünd to’n Afrieten dacht. Hier is 
 an!  

So schall de Uthang utsehn. D
stückerwat Niegs an. Fangt wi
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Dweerformat 
Sett Se dat ganze Dokment vu
Dweerformat: Datei | Seite ei
gisterkoort Seitenränder, Que
a

D
Z

n Anfang an in’t 
nrichten, Re-
rformat 

nklicken, OK. 

at Se den Överblick behollt, wählt Se as 
oom nu wedder Seitenbreite. 
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WordArt infögen 

• Wählt Se Menü Einfügen | Grafik | 
WordArt. 

• De WordArt-Kataloog geiht op. Wählt 
Se hier per Klick en Stil, de Se 
sympathisch lett. Keen Bang: Se leggt 
sik nich fast! Se köönt mehrstto allens later noch ännern. – Denn OK. 

De bunte Schrifttoog bavenöver is en so 
nöömtes WordArt. Dat is Text, de in en 
grafisches Objekt verwannelt warrt.  

 

 
• xt in. WordArts sünd nich för lange Texte dacht, bloots för 

• lütt poor Formate instelln: De Schriftart un Fett un/orr 
Kursiv Schriftgrött to ännern is överflödig. Woso? Ja, richtig! Dat Ganze warrt ja en 

t Se achterna grötter un lütter trecken, so veel Se wüllt! 

• OK verwannelt un landt in’t Dokment! 

In düt Fenster geevt Se Ehrn Te
Överschriften, Slagwöör usw.!  

Se köönt baven över den Text en 
. De 

Grafik, un Grafiken köön

. Swupps – de Text is to’n Grafik 
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• Klickt Se de niege Grafik an. Se hett swat-
te Anfaters, un de Muuswieser is keen 

 se Mit Text in 
olliest 

mat. Wo 
 

loog. Se weet nu al, wat Se allens maken köönt. 
.B. bi Farben und Linien en annern Fülleffekt utwählen! Orr en dicke bunte 

staven ümrahmen! Probeert Se dat ut.  

• fkörten: De Knoop Textfluss op de WordArt-

• Nu hett dat WordArt helle 
Anfaters, un an de Muus is de 
veerfache Piel to sehn, wenn Se 
op dat WordArt wiest – Sie köönt 
dat nu frie verschuven. 

• An de Anfaters köönt Se de Grött fleten verstelln, un mit den grönen Knoop to’n Dreihn 
baven köönt Se dat WordArt op den Kopp stelln! 

• Je na de Foorm hett dat WordArt een orr mehr geele rautenföörmige Pünkt üm sik rüm. 

Treckt Se dor mal an 

veerfache Piel! Also steiht
Zeile. – Bavento is en niege Symbo
opduukt, de WordArt-Symboolliest. 

• Kiekt Se mal gau in’t Menü For
heet nu de letzte Befehl in’t Menü? Aha.
Klickt Se em an. Dat is Ehr vertruute Dia
Se köönt t
Rahmenlinie – se warrt de enkelten Book

Leggt Se dat WordArt Vor den Text. A
Symboolliest. 

 – Se köönt de Foorm dormit vertrecken!  

• De Foorm vun’t WordArt köönt Se avers noch veel düüdlicher verännern – mit dat Sym-
bool WordArt-Form  op de 
WordArt-Symboolliest! Kiekt Se 
dor mal rin, wählt Se 
ünnerscheedlich Foormen un treckt 
Se an alle de Anfaters!  

• Tippfehler in’n Text? Orr lever en 
annere Schriftaart? Mit den Knoop 

 op de Symboolliest 
(alternativ: en Duppelklick op’t 
WordArt) kaamt Se in den Dialoog, ’neem Se Text un Schriftaart ännern köönt.  

Noch veel mehr Tricks un Weten to WordArts finnt Se in den extra WordArt-Kurs bi Plattpar-
tu! 


