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De Teknen-Symboolliest 

Düsse Ünnerwiesen stellt de Teknen-Symboolliest vör, de bi de mehrsten Programme vun’t 
Microsoft Office-Paket dorbi is un mit de een teemlich veel Schöönes un Brukbores opstelln 
kann. De Teknen-Symboolliest is nämli en richtiges lüttes Programm, mit dat een Vektorgra-
fiken maken kann. Se funscheneert in alle Programme gliek, Se lehrt also en richtiges Univer-
sal-Warktüüch kennen. Se köönt dormit 

• egen grafische Objekte maken un verännern, 

• Dokmente bebillern, grafisch utsmücken und verdüütlichen, 

• grafische Objekte vun ünnerscheedlich Aart in’t Dokment halen. 

Düsse Programme hebbt de Teknen-Symboolliest: 

• Word, 

• Excel, 

• PowerPoint, 

• FrontPage. 

Se seht, bloots in dat Datenbankprogramm Access is se nich paraat, un dor hett se ja nu ok nix 
verlaren. 

Se köönt düsse Ünnerwiesen mit jedeen vun de Programme dörspelen, ’neem dat de Teknen-
Liest gifft. In düsse Ünnerwiesen is allens in Word maakt, man liekso geiht dat in de annern 
Programme. Bavento lehrt Se hier mennig bruukbore un faken ok lustige Tricks, mit de Se de 
Arbeit mit alle Office-Programme lichter vun’e Hand geiht! 

Vektorgrafik?! 
Mit de Teknen-Symboolliest kannst Vektorgrafiken maken, heff ik baven seggt. Wat sünd 
denn dat för Dinger? – Na, dat gifft twee Sorten Grafik: Pixelgrafik un Vektorgrafik. En Pi-
xelgrafik is t.B. en Foto: Dat sett sik tosaam ut en ganzen Barg Bildpünkt, de as in en Mosaik-
footborrn blangenanner liggen doot. Düsse Bildpünkt – se warrt in de Computerwelt „Pixel“ 
nöömt – foormt t.B. en Krink orr dat Bild vun en Minschen; man düt Objekt kümmt bloots 
in’t Oog vun’e Betrachtersch tostann. In’t Bild is de Gegenstand nich vun’n Achtergrund to 
trennen. Dat Bild „weet“ nich, dat dat en Krink afbillt; düsse Informaschoon is in dat Bild 
nich spiekert. Dorüm köönt Se den Krink ok nich nadreeglich grötter orr lütter maken. Wenn 
Se sik en Foto vun Ehr Digicam in’n Computer ankiekt, köönt Se nich seggen: Dat Auto dor 
in’n Vörrergrunn will ik beten grötter hebben, üm 45° na links dreihn, un de Bläder vun’n 
Boom schallt blaag ween staats gröön. Dat geiht nich – de Egenschapen vun de Gegenstänn 
köönt nich verännert warrn. 

Vektorgrafik funscheneert anners: Se tekent en Krink orr en Minschen orr beed, un de Objek-
te warrt enkelt „merkt“. Se köönt dorna wedder bi de Grafik bigahn un de Egenschapen vun 
enkelte Objekte verännern – den Krink vergröttern, blage Bööm maken orr dat Auto dreihn. 
In en Vektorgrafik warrt nämli keen „Mosaik utleggt“, sünnern de geometrischen Egenscha-
pen vun elk Objekt warrt enkelt mathematisch spiekert. Hier „weet“ dat Bild also, dat dat en 
Krink wiest. Se köönt t.B. den Dörmeter orr de Klöör vun den Krink un ok de Klöör vun’n 



De Teknen-Symboolliest Siet 2 plattpartu.de   

Hinnergrunn to jede Tied verännern. Man keen Bang nich: Hier geiht dat nich üm Mathe! Se 
kaamt ganz ahn ehr ut, man Se warrt de velen Vöörtüüg vun Vektorgrafik sehn. 

Teknen-Symboolliest ranhalen 
• Klickt Se op Menü Ansicht | Symbolleisten.  

• Sett Se den Hoken vör den Indrag Zeichnen. Mehrst steiht he heel 
nerrn in de List. 

• De Teknen-Symboolliest kümmt vörtüüg, mehrst an’n neddersten 
Billschirmrand. 

En gode Afkörten is dat, op jichenseen vun de Symboolliesten eenfach 
jichenswo mit de rechte Muustast to klicken. Denn kriggt Se ok de Liste 
vun alle Symboolliesten to sehn!  

De Liste vun möögliche Symbool-
liesten is in Word besünners lang

 

 

Noch en Afkörten gifft dat mehrst op de Standard-Symboolliest vun de 
Office-Programme: Dat Symbool  haalt mit een Klick de Teknen-
Symboolliest her un knipst ehr ok wedder ut!  

 Ok so kannst de Liest 
anknipsen – hier mal in 
Excel

 
 
 

Wüllt Se de Liest los ween, denn köönt Se ehr op desülvige Aart wedder 
utknipsen: klickt Se eenfach den Hoken in de Liste vun’e Symbool-
liesten weg orr klickt Se nochmaal op den Knoop . 

Symboolliesten-Gymnastik 

Düt Kapittel is bloots för Nieschierige, de beten sehn wüllt, wat sik allens mit Symboolliesten 
opstelln lett. Wenn Se dat nich weten wüllt, överjumpt Se dat un maakt glieks mit dat neegste 
Kapittel wieder. 
As Versöökskaninken nehmt wi hier de Teknen-Symboolliest; dat geiht avers mit jede annere 
Symboolliest ok. 

De Teknen-Symboolliest kümmt normalerwies an’n neddern Fensterrand; dat mutt avers nich 
so ween. Wiest Se buten linkerhand op de Symboolliest – dor is en lütten riffelten Strich. Seht 
Se em nich? He kann so wiet an’n Rand ween, dat Se em nich mehr seht – man de Muuswie-
ser warrt to en veerfachen Piel, wenn Se op steiht! 

Bi so en veerfachen Piel in Windows-Programme köönt Se 
jümmers wat verschuven! Also drückt se de Muustast dal un 
treckt Se mal beten na rechterhand. So köönt Se de Liest langs 
de Fensterkant verschuven. 

Man dat is lang nich allens! Se köönt jede Symboolliest ok as 
frie sweven Extrafenster hebben, wenn Se dat beter gefallt. De Liest warrt beten na de 

Midd schaven
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Wiest Se dorto op den lütten Riffelstrich linkerhand buten an de Liest, hollt Se de Muustast 
dal un treckt Se de Liest brutaal in de Fenstermidd. Se riet ehr praktisch vun’n Rand af! Dor-
dör warrt se to en frie sweven Extrafensterchen.  

 

De Liest – hier in Excel – warrt afreten un frie op den Bild-
schirm rümmerschaven

 

Dat Extrafenster köönt Se an sin Ränder ok tosamendrücken orr dehnen! So 
köönt Se sin Foorm verännern, as Se dat graad in’n Kraam passt. Wiest Se dorto 
op den Fensterrand; de Muuswieser warrt dor to en Duppelpiel. Bi en Duppel-
piel in Windows-Programme köönt Se jümmers jichenswat in sin Grött verän-
nern! Treckt Se also hier mit daldrückte Muustast. Nu köönt Se dat Liesten-
fenster lütt un handlich tosamenstauchen.  

Natüürlich köönt Se düt Fensterchen överall hen trecken, wenn Se dat mal in’n Weg is! Wiest 
Se dorto eenfach op den Titelbalken un drückt Se de Muustast, de foorts to en veerfachen Piel 
warrt. Nu geiht de Post af! Küselt Se dat Fenster orrig wild rümmer. Dat geiht nich kaputt. ☺  

 
 Dat Fenster verschuven: Op den Titelbalken wiesen un de Muustast drücken. De 

Muuswieser warrt to’n Veerfachpiel, Se köönt trecken!
 

Dat sünd allens noch normale Saken. Nu warrt dat avers beten dull: Se köönt de Liest an 
egaal welk Siet vun’t Programmfenster ankleven! Treckt Se dat t.B. heel wied na 
rechterhand, meist bet över den Fensterrand rut. Jichenswenn kapeert Ehr Programm, wat 
Se vörhebbt, un verwannelt dat Fensterchen – swupps! – as dör Töverie wedder trüch in in 
Liest, de nu avers an den rechten Rand kleevt! „Andocken“ nöömt een dat ok – jüst so, as 
de russische Transportkapsel jümmers bi de Raumstation ISS andockt. 

 Linkerhand, rechterhand, baven, nerrn – jede 
Symboolliest kann överall kleven!  

Dat Se de Liest dor wedder wegkriegt, faat Se ehr wedder an de geriffelten Steed an (de nu 
baven is), un riet ehr af. Denn warrt se wedder en lütt Fenster, un över düssen 
Twüschentostand köönt Se ehr ok wedder an ehr ole Steed kleven.  

Allens dat geiht nich bloots mit de Teknen-
Symboolliest – nee, mit alle Liesten! Kiekt Se sik 
mal de Standard-Symboolliesten un de Menüliest 
vörn nau an! De hebbt alle so’n Anfater to’n 
Afrieten. De twee Biller hier linkerhand wiest, 
woans in Excel driest de Menüliest afreten un in en 
frie sweven Fenster verwannelt woor.  
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De Liest kann nu an jede Siet wedder anbackt warrn. – Dat schall nich heten, dat ik dat nich 
pervers finnen do. De Menüliest höör natüürlich na baven!! Man Se köönt sik nu sülven hel-
pen, wenn jichenseen Minsch op Ehrn Computer de Symboolliesten dör’nanner bröcht hett orr 
wenn se nich so püük ünnernanner sitten doot, as sik dat höört.  

Liest anpassen 
Wenn op en Symboolliest Icons fehlt orr överflödige Icons dor op sitt, de een gor nich brukt, 
denn kannst dat ännern. Dat gellt tominnst för alle Microsoft Office-Programme un ok för 
vele annere Programme. As Bispill nehmt wi wedder de Teknen-Symboolliest. Hier geiht dat 
so:  

 Se klickt op den lütten swatten Piel  ganz an’t Enn vun de Liest. Wenn Se de Liest as 
frie sweven Fenster hebbt, denn sitt de Piel direktemang vör dat X to’n Sluten (süh 
Bild). 

 En Menü geiht op, un Se wählt Schaltflächen hinzufügen oder entfernen | Zeich-
nen. 

 Denn kümmt de Palett mit alle mööglichen Icons. Vun Huus ut hebbt alle en Hoken, 
dat heet, alle sünd op de Liest vertreden. Per Klick sett orr löscht Se Hoken, d.h. Se 
haalt enkelte Icons orr smeet ehr rut.  
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Allens an Bord? So geiht 
dat bi frie sweven Sym-
boolliesten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wüllt Se avers een vun de 
groten Standard-
Symboolliesten anpassen, 
denn geiht dat beten an-
ners: Gaht Se in Menü 
Ansicht | Symbolleisten | 
Anpassen... (heel nerrn). 
Denn kümmt en Dialoog, 
de beten komplizeerter is. 
Op de Registerkoort Be-
fehle köönt Se mennig 
Icons tofögen. 

So geiht dat, wenn de 
Symboolliest „andockt“ is

Düssen Dialoog besnackt wi nauer in en annern Kurs. Hier is dat nu noog. 
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Wat is eentlich en grafisches Objekt? 

Grafische Objekte sünd nich bloots Biller, man alle mööglichen Objekte vun alle mööglichen 
annern Programme, de in Office-Dokmenten binn sitten köönt – t.B. ClipArts, WordArts, 
Formeln, Landkoorten-Objekte, Multimedia-Clips orr even Teknen-Objekte.  

Alle düsse Objekte sitt in dat Dokment as en Parl in de Ööster: se höört nich orgaansch in dat 
Dokment rin as Tallen in Excel orr Bookstaven in Word, man se sünd vun anner Aart un warrt 
(deelwies) vun anner Programme levert. De Office-Programme gaht alle op desülvige Wies 
dormit üm: 

• De Saak kriggt toeerst mal en Rahmen. Klickt Se op dat Objekt, denn warrt dat markeert, 
un de Rahmenpünkt sünd to sehn. 

• De Grött vun’t Objekt köönt Se dör Trecken an de Rahmenpünkt verännern.  

• Is dat Objekt markeert, dennso kannst sin Egenschapen in en Formateern-Dialoog 
bestimmen. 

• Mehrst kannst dat Objekt verschuven, indem dat du op klickst un denn mit daldrückte 
Muustast treckst („Drag & Drop“). 

Wenn Se düsse Methoden noch nich kennt, maakt dat nix, de hebbt Se gar rut, wenn wi mit de 
Teknen-Objekte hanteert. Wi probeert dat glieks mal ut. 

Eerstmal en Rechteck 
Mit en eenfachen Rechteck warrt wi nu rutkriegen,  

 woans de Teknen-Warktüüch funscheneert,  

 wat sik mit graafsche Objekte allens opstelln lett 

 un wat een speziell mit Teknen-Objekte maken kann! 

Nu ran: 

1. Maakt Se en nieges Dokment apen un laat Se sik de Teknen-
Symboolliest wiesen.  

2. Klickt Se in de Teknen-Symboolliest op den Knoop Rechteck. Dorna 
fohrt Se den Muuswieser ganz normaal op dat Dokment trüch.  

3. De Muuswieser hett sik in en Fademkrüüz  verwannelt.  Hier bestellt Se en Rechteck 

4. Villicht kümmt nu dor, ’neem de 
Schrievmarke stunn, en Rahmen mit de 
Beschriftung „Erstellen Sie Ihre Zeich-
nung hier“ in’t Dokment. Dat is de 
Zeichnungsbereich. He kümmt bloots 
in Word vörtüüg, nich in de annern Of-
fice-Programme, de de Teknen-
Symboolliest hebbt. Woto he good is, 
bespreekt wi later. He hett avers nich 
bloots Vördeel. Dorüm wüllt wi em 

eerstmal na Hus schicken.  
De „Zeichnungsbereich“ mit sin Symboolliest un den 
Fademkrüüz-Muuswieser

 

   plattpartu.de  De Teknen-Symboolliest © M.-L. Lessing 



De Teknen-Symboolliest Siet 6 plattpartu.de   

5. Se brukt den Rahmen nich benütten – Se köönt ok ganz ahn em teknen. Dat maakt wi nu: 
Drückt Se eenmal op de Taste Esc – dat is de Tast heel baven linkerhand op den Haupt-
Tastenblock vun’e Tastatuur. De Rahmen is weg, de Fademkrüüz-Muuswieser  is avers 
noch dor.  

6. So, nu aver ran! Treckt Se mit den Fademkrüüz-Muuswieser bi daldrückte Muustast en 
rechteck apen. Dat is nich wichtig, wat dat de richtige Foorm un Grött hett – dat köönt Se 
allens achterna noch hendreihn! 

7. Sodraad Se de Muustast loslaat, seht Se dat hier. Dat is dat Rechteck. 

Dat Rechteck lett ja as en 
verunglückten 
Goornzwerg!

Teknen nich to sehn? 
Wenn Se keen Teknen to sehn kriggt, is en Instellung in SeEhr Programm schuld. In Word 
is dat Menü Extras | Optionen, Registerkoort Ansicht, Beriek Seiten- und Weblayou-
toptionen, de Kassen vör Zeichnungen: dor den Hoken in setten, denn is de Teknen to 
sehn. 

So funscheneert en grafisches Objekt 

Markeern 
• Klickt Se eenmal blangen dat Rechteck in’t Lerrige. 

• Nu steiht dat Rechteck eenfach dor, jichenswo blinkt de Schrievmarke, un de Muuswieser 
hett de normaale Strichfoorm. Dat Rechteck is nich markeert. 

Dat Rechteck is nich markeert

• Klickt Se dat Rechteck nu jichenswo an – in de Midd orr an’n Rand. De 
Muuswieser verwannelt sik in en Piel plus Veerfachpiel. 

Dat Rechteck warrt anklickt 

• Nu is dat wedder markeert. Se seht dat dor an, dat lütte Pünkt op den Rand to sehn sünd – 
de so nöömten Anfaters.  

Verschuven 
Se köönt en grafisches Objekt verschuven, indem dat Se dat eenfach mit de Muus treckt.  
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• Wiest Se jichenswo merrn op dat Objekt. De Muuswieser verwannelt sik in en Veerfach-

piel . 

• Treckt Se nu mit daldrückte Muustast. En strichelte Rahmen üm dat Objekt wannert mit.  

• Laat Se de Muustast an de Steed los, ’neem Se dat henhebben wüllt. Fertig. Dat Objekt is 
verschaven. 

   
 

Dat Rechteck verschuven

Lehren för’t Leven 

Överall in Windows, in de Microsoft-Programme un in vele annere Programme hett de 
Veerfachpiel-Muuswieser desülvige Bedüden: Hier kann en Objekt as Ganzes dör Trecken 
transporteert warrn. 

Grött verännern 
De Grött vun en grafisches Objekt ännerst dör Trecken an de Anfaters, de op den Rand vör-
tüüg kaamt, wenn dat Objekt markeert is.  

So geiht’t: 

• Markeert Se dat Objekt. 

• Wiest Se op een vun de Anfaters op’n Rand. De Muuswieser änners sin Foorm un warrt 
to’n Duppelpiel.  

• Treckt Se nu mit daldrückte Muustast. En strichelte Rahmen wannert mit.  

• Wenn de gewünschte Foorm orr Grött dor is, laat Se de Muustast los.  

   

Trecken an en Sieden-
Anfater verzerrt dat Rechteck

    

Trecken an’n Eck-Anfater 
wohrt de Proporschoonen

 
Dat Trecken an en Rand-Anfater maakt, dat sik de Grött bloots in een Richt ännert – Hööcht 
orr Breed. Treckt Se avers an an Eck-Anfater, dennso köönt Se Hööcht un Breed togliek än-
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nern. So köönt Se jedeen Rechteck ok nadreeglich in de richtige Foorm un Grött bringen, 
wenn’t bi’t eerste Optrecken nich ganz klappt hett.  

Trick 17 mit Tasten 
Se wüllt bloots de Grött verännern, nich de Proporschoonen vun’t Rechteck? Denn snappt 
Se sik en Eck-Anfater un hollt bi’t Trecken de Umschalt-Tast (de Tast för Grootbooksta-
ven) daldrückt. Dat Rechteck warrt nu in sin faste Proporschoonen vergröttert.  

Annere Methood: Se wählt en Eck-Anfater un hollt bi’t Trecken Strg-Tast dal. Denn pas-
seert datsülvige – man nich ut en Eck rut, man ut de Midd!  

Probeert Se ok mal dat Trecken an en Sieden-Anfater baven orr an’e Siet bi daldrückte 
Strg-Tast! 

Lehren för’t Leven 
Överall in Windows, in de Microsoft-Programme un in vele annere Programme hett de 
Duppelpiel-Muuswieser desülvige Bedüden: Hier kann dör Trecken de Foorm orr Grött 
vun Objekt verännert warrn. 

Dreihn 
Düsse Mööglichkeit gifft dat nich bi alle grafischen Objekte. Avers wenn Se den grönen Tim-
pen baven an en Objekt seht, de an Marsmännchen orr Goornzwerge denken lett, denn klappt 
dat! – So geiht’t: 

• Wiest Se op den grönen Timpen baven. De Muuswieser verännert al wedder sin Foorm – 
dütmaal warrt he to’n Krinkpiel  ! 

• Treckt Se an den Krinkpiel in jichenseen Richt. Dat Objekt dreiht sik mit.  

• Wenn’t recht is, loslaten. 

     
Dat Rechteck warrt dreiht 

Tasten-Tricks 
Probeert Se ok mal dat Dreihn mit daldrückte Strg-Tast! Se warrt sehn, dorbi ännert sik de 
Dreihpunkt – nu warrt üm en Punkt an’n Rand dreiht, wieldess tovöör üm den Middel-
punkt dreiht woor.  

Plietsch kann’t ok ween, bi’t Dreihn de Umschalt-Tast daldrückt to hollen. Denn warrt 
dat Objekt nämli jümmers schrittwies üm 15° dreiht. So is dat lichter, en Rechteck t.B. 
anstännig lootrecht hentostelln, wenn dat tovöör ganz ut de Richt dreiht weer. Bi dat sto-
penlose Dreihn bruukst dorto en scharp Oog, bi dat Dreihn mit de Umschalt-Taste nich 
mehr. 
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Opletzt köönt Se ok beed Tasten kombineern, also mit daldrückte Umschalt- un Strg-Tast 
dreihn. Denn warrt dat Objekt natüürlich – na wat? – in 15°-Schreed üm en Butenpunkt 
dreiht.  

Kopeern & Co. 
Natüürlich köönt Se en grafisches Objekt, dat markeert is (!), op den normalen Weg in de 
Twüschenaflaag opnehmen:  

• Menü Bearbeiten | Kopieren orr Bearbeiten 
| Ausschneiden,  

• de Icons  för’t Kopeern orr  för’t Utsnie-
den, 

• dat Objekt rechtsklicken un in’t Kontextmenü 
de Befehle Kopieren orr Ausschneiden wäh-
len, 

• de Tastengreep Strg+C för’t Kopeern orr 
Strg+X för’t Utsnieden. Kopeert wi doch mal dat Rechteck

 

Bi’t Kopeern blifft dat Oginaal-Objekt an sin Steed, bi’t Utsnieden nich – dat is de eenzige 
Ünnerscheed.  

Is dat Objekt in de Twüschenaflaag, denn köönt Se dat quasi överall wedder infögen – in’t 
sülvige Dokment, in en anner Dokment, in en anner Dokment vun en anner Programm usw. 
So köönt Se Daten twüschen de Programme tuuschen. Dat Infögen geiht ok op een vun de 
normalen Weeg:  

• Menü Bearbeiten | Einfügen,  

• da Icon  op de Standard-Symboolliest, 

• jichenswo in’t Teel-Dokment rechtsklicken un in’t Kontextmenü den Befehl Einfügen 
wählen, 

• in’t Teeldokment an de gewünschte Steed klicken un den 
Tastengriep Strg+V maken. 

Kopeert Se sik doch nu eenfach mal Ehr Rechteck un föögt Se 
dat glieks wedder in – op’t best mehrmalen. Dorto blifft Se een-
fach mit de Finger op de Tasten Strg+V stahn – dat geiht an’n 
gausten! 

Se seht, de Klon-Rechtecke warrt 
alle övernanner stapelt inföögt, un 
wat moi is, se warrt beten gegen’anner versett, dat een sehn k
wa veel dat nu sünd. Bloots dat bövelste is markeert. Se köönt de Rechtecke nu enkelt rüm-
merschuven usw. – Woans Se mit stückerwat Objekten ümgaht, lehrt Se laten in düssen Kurs

Wich

ann, 

. 

tig! Öven! 

Oha! Dat Rechteck vermehrt sik

Wenn Se mit dat Kopeern, Utsnieden un Infögen, also mit de Twüschenaflaag, noch nich 
vertruut sünd, denn warrt dat Tied, un Se schullen dat nu unbedingt öven. Se köönt ok 
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Text un allens Möögliche kopeern orr utsnieden – even allens, wat markeert is. Föögt Se 
dat wedder in, as Se dat gefallt – maakt Se ok mal en anner Dokment apen un föögt dat 
denn dor in! Wenn Se mit düsse Methoden klaarkaamt, warrt de ganze Arbeit an’n PC 
lichter! De Inholl vun de Twüschenaflaag blifft dor so lang, bet Se wat Niegs rindoot. E-
gaal, wat Se twüschendörch maakt, Se köönt jümmer wedder den Inholl vun’e Twüsche-
naflaag afropen.  

De Twüschenaflaag geiht apen! 

In de Office-Programme gifft dat de 
Mööglichkeit, nich bloots een, man glieks 
stückerwat mehr Objekte in de 
Twüschenaflaag to hollen – bet 24 Stück. 
Kopeert Se also stückerwat Saken na’nanner, 
denn kann’t passeern, dat miteens de 
Opgavenberiek apengeiht un Se düssen 
Service anbeed. Smackssaak! Wenn Se den 
Opgavenberiek wedder tomaakt, hebbt Se as 
gewöhnlich bloots een Objekt in de 
Twüschenaflaag. 

 

Teknen-Objekte woanners 
Wenn Se en Teknen-Objekt kopeert un in en Grafik-Programm inföögt, denn köönt Se’t 
dor problemlos wieder bearbeiten. De gängigen Programme kaamt mit Teknen-Objekte 
klaar. So köönt Se dat Objekt ok as egen Bild spiekern. Dorbi gaht allerdings de Vektor-
grafik-Egenschapen perdü, d.h. Se köönt achterna nich mehr enkelte Elemente vun dat 
Bild „vektoriell“ verännern. 

Löschen 
En grafisches Objekt löscht Se op’t best, indem dat Se dat markeert un denn de Entf-Tast 

tf-Tast sitt över de Pieltasten rechterhand vun’n Haupttastenblock op de Tasta-

De 24er-Twüschenaflaag kann ganz praktisch ween, wenn een en gröttere Sammlung vun 
kopeerte Saken anleggen will

drückt. (De En
tuur.) Orr Se markeert dat Objekt un wählt Menü Bearbeiten | Löschen. 

Löscht Se nu doch poor vun de överflödigen inföögten Rechtecke!  
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De Formateern-Dialoog 

Wenn dat Rechteck markeert is – also: wenn dat anklickt woor –, denn maakt Se nu mal dat 
Menü Format apen un wählt den allerletzten Befehl in’t Menü. Düsse Befehl kann je na dat 
Objekt, dat Se jüst bi’n Wickel hebbt, ünnerscheedlich heten – Format | Grafik orr Format | 
WordArt orr Format | AutoForm orr Format | Textfeld orr eenfach Format | Objekt. Jedeen 
grafisches Objekt hett düssen Dialoog. Bi alle Objekte is dat meist desülvige. In düssen Dia-
loog köönt Se an alle mööglichen Egenschapen vun’t Objekt dreihn. „Formateern“ bedüüd ja 
nix anners as dat Utsehn vun en Saak to verännern. bedeutet ja nichts anderes als das Ausse-
hen einer Sache, ihre Erscheinung, zu verändern.  

Wi gaht nu de Registerkoorten vun den Dialoog tosamen dör – anhand vun uns Rechteck. 
Mennig vun de Befehle kannst ok op Sliekpadden (Afkörten) geven, un de mehrsten vun de 
Befehle seht wi achterna noch wedder.  

Afkörten gifft’t överall! 
Een Afkörten to düssen Dialoog is t.B. dat Kontext-
menü vun’t grafische Objekt: Rechtsklickt Se dat 
Rechteck un wählt Se den Befehl AutoForm forma-
tieren. Wenn Se en anner Sorte Objekt tofaat hebbt, 
kann de Befehl ok anners heten – egaal, he föhrt in 
düssen Dialoog!  

Noch en Afkörten: Doppelklickt Se eenfach dat Ob-
jekt! Den Format-Dialoog kriggt Se ok över’t

Kontextmenü – orr eenfach per Doppelklick! 

Registerkoort Farben und 
Linien  
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Hier warrt klaarmaakt, woans de Buten-
rand un de Füllung vun’t Objekt utseht. 
In den Beriek Ausfüllen A bestimmt Se 
de Klöör vun de Füllung. Maakt Se een-
fach de Utklappliste apen un klickt Se 

 

de Klöör an, de Se gefallt! 

 
 En Klöör för de Füllung wählen
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In’n Beriek Linie B  söökt Se sik en Butenlinie ut. De veer Feller Farbe, Gestrichelt, Art und 

echteck en lüchen Füllung un 

Stärke sünd licht to verstahn.  
 

Sorgt Se nu dorför, dat Ehr 
R
en dicke Randlinie ut Pünkt 
kriegen deit! 

 

Nix „Rahmen und Schattierung“ 

’keen sik mit W rd utkennen deit, much dat villicht probeern, mit den Befehl Format | o
Rahmen und Schattierung an alle veer Sieden ünnerscheedlich  Rahmenlinien hen-
tokriegen. Dor hett’n Uul seten, leve Leser! Dat geiht bi grafische Objekte leider nich. De 
Dialoog Rahmen und Schattierung gellt bloots för Text un Textafsätt. 

Registerkoort Größe 
Nu gaht Se in düssen Dialoog op de 
Registerkoort Größe. Wat gifft dat denn 

öör 

 
st 

 
t Bild in de Oginaalgrött. 

  
 

en Saak is avers intressant hier: De Hoken bi 
Seitenverhält en ialoog de Proporschoonen vun’t Objekt best-
ahn bleevt, wenn Se Hööcht orr Breed änner t 

En Rand-Klöör wählen

So schall’t utsehn

or-
 hier 

hier? Ha, dat is allens dat, wat wi tov
mit de Muus trechtkregen harrn, 
nochmaal in digitaale Foorm – also in 
Tallen utdrückt. Hööcht, Breed, 
Dreihung un Skaleern relativ to de 
Oginaalgrött – dat allens köönt Se hier
kunnerleert in Tallen ingeven. Mehr
langt dat avers, dat mit de Muus to 
maken.  

En Klick op den Knoop Zurücksetzen
versett da

Schallt bi’t Grött-Ännern de Prop
schoonen bestahn blieven? Denn

Seitenverhältnis anhoken

E
nis sorgt dorför, dat in düss  D

t: denn ännert sik nämli de jewielen annere Rich
automaatsch mit, un dat Objekt warrt dennso nich verzerrt. De Hoken bi Seitenverhältnis 
kann avers noch mehr: He regelt ok, wat dör dat Trecken an en Eck-Anfater de Proporschoon 
bewohrt warrt! Probeert Se dat ut: Klickt Se den Hoken weg, denn OK; nu treckt Se an en 
Eck-Anfater vun Ehr Rechteck! Fohrt Se mit de Muus wild in’n Krink rüm! Se seht, dat 
Rechteck warrt verzerrt. – Gaht Se nu avers wedder in düssen Dialoog un sett den Hoken, 
denn OK; nu köönt Se mit de Muus an’n Eck-Anfater rümmerfohrwarken as för dull – dat 
Objekt warrt nich verzerrt!  



De Teknen-Symboolliest Siet 13 plattpartu.de   

Op de Sieden-Anfaters köönt Se natüürlich as tovöör de Grött bloots in een Richt verännern
Op düsse Wies köönt Se dat 

. 
Objekt doch verzerrn, wenn Se wüllt. Fazit: Düsse Hoken is heel 

perren. Das Leben wär ja auch zu langweilig, wenn immer alles 

praktisch un schull dor stahn! 

Gelegentlich variiert der Name dieses Hakens von Programm zu Programm; bei PowerPoint 
heißt er z.B. Ansichtsverhältnis s
konsequent und logisch wäre, nicht? ☺  
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Hülp in’t Dialoogfenster 

Mutt een nu sowat utwennig weten, orr kannst di in’t Dialoogfenster jichenswie klook 
maken, wat so en Hoken bedüden deit? Jo, dat kannst! Dorto gifft dat de Direkthülp ,  
en heel vernünftige lütte Erfinnung: Rechtsklickt Se eenfach dat Element in’t Dialoog-
fenster, dat Se spaansch vörkümmt. Swupps kümmt en lütt Kontextmenü vörtüüg, dat man 
bloots een Indrag hett: Direkthilfe, un den klickt Se an. Swupps kümmt en Verklaarns-
Text vörtüüg. Wenn Se em leest hebbt, klickt Se eenfach annerswo in’t Dialoogfenster, un 
de Verklaarn verswinnt wedder. – Düsse Methood köönt Se överall in Dialooge anwen-
nen. 

    
 

 

 

Registerkoort Web 
Düsse Registerkoort bruukt Se würklich 

kment as 
r 

at de annern 
eelt sik de Weeg vun de Office-

sünd 
ogrammwies vör; Se brukt denn bloots dat lesen, 
ven togang sünd. 

„Ansichtsverhältnis“ is „Seitenverhältnis“

De Direkthülp is de praktischste Saak op de Welt

oort
ken

Bi PowerPoint: 

bloots denn, wenn Se dat Do
Websiet bruken wüllt. Denn köönt Se hie
den alternativen Text angeven, de in’n 
Webbrowser an’n Muuswieser vörtüüg 
kamen schall, wenn op dat Bild wiest 
warrt. 

 

 

Düsse Registerk
bruukst würklich nich fa

W Registerkoorten sünd, dor 
d
Programme. De eersten twee Re-
gisterkoorten un de letzt (Web) hebbt se 
alle gemeensam, avers de annern 
beten ünnerscheedlich. Hier stell ik ehr pr
wat dat Programm angeiht, mit dat Se sül
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Word 

Registerkoort Layout 
Op düsse Registerkoort bestimmt Se, 
woans dat grafische Objekt mit den Text 
övereen kümmt, de dat ümgifft. Wenn Se 
jüst to’n Utprobeern en lerriges Dokment 
bruukt, is keen Text dor; denn gifft dat hier 
bloots een wichtige Instelln: Mit Text in 
Zeile. Wenn Se op dat lütte Symboolbild 
doröver klickt hebbt (dat Symboolbild 
warrt denn licht blaag ümrahmt) un denn 
OK klickt, denn lett sik dat Objekt nich 
mehr frie verschuven! Probeert Se dat 
ruhig ut.  

Klickt Se avers een vun de annern 
Opschoonen an, denn lett sik dat frie mit de Muus verschuven. De sekerste Instelln för uns 
Öven is Vor den Text. So stöört sik dat Objekt weder mit Text noch mit anner grafische Ob-
jekten. 

Wenn en Objekt mal en komisches Benehmen wiest, sik ncih verschuven laten will, weg-
flutscht usw., denn kiekt Se hier na, wat instellt is! Dat sekerste is denn jümmers Vor den 
Text. – Later gaht wi op de Mööglichkeiten mit Text nochwat nauer in. 

De Registerkoorten Bild un Textfeld sünd för Teknen-Objekte nich to bruken. 

In Word: Klick un Jump! 
Passeert Se dat?: Se klickt jichenswo buten vun dat Objekt, wieldat Se dat Objekt nich 
mehr markeert hebben wüllt un miteens jumpt dat Dokment ganz na baven, an’n Anfang! 
Keen Bang, dat is ganz logisch. Wenn Se buten vun de Teknen-Objekte klickt, klickt Se ja 
in den Text. In en lerriges Dokment stieht avers narms anners Text as an’n Anfang – dor 
steiht jümmern tominnst een enkelte eensame Afsatzmarke. Un na de jumpt Ehr Schriev-
marke hen, wenn Se in’n lerrigen Dokment-Hinnergrunn klickt – ok denn, wenn Se Ehr 
Teknen-Objekte överall op dat Blatt utstreit hebbt. 

Woans Se dat bekämpft, besnackt wi later in dat Kapittel, dat sik ok mit Text + Bild be-
faat. 

Excel 
Extrawust Diagramm 
De bekanntesten grafischen Objekte in Excel sünd sachs de schönen bunten Excel-
Diagramme. De hebbt avers nich bloots den eenfachen Formateern-Dialoog, man se sünd 
heel komplex, elkeen Element kannst enkelt formateern. Dat is in den Excelkurs op 
http://www.plattpartu.de/comp/excelxp.htm nau beschreven. – Vunwegen dat Verännern 
vun de Grött un dat Bewegen benhemt sik de Diagramme avers jüst so as normale grafi-
sche Objekte.  
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Registerkoort Schutz 
Hier warrt fastleggt, wat dat Objekt ok gegen 
Verännern schuult is, wenn dat ganze Tabellnblatt 

 wichtig, wenn Se 
it grafische 

schuult warrt. Dat is bloots denn
t.B. Formulare in Excel maakt un de m
Objekte smücken wüllt.  

 

 

Registerkoort Eigenschaften 
Hier warrt regelt, wat sik de Grött vun dat 
Objekt mit de Grött vun de Zelln ännern schall. 
Wenn ja, denn warrt dat Objekt t.B. breder, 

. 

 
Fall ok anners ween. 

isterkoort is 
de Hoken bi Objekt drucken. He mutt dor 
sitten, wenn Se dat Objekt mit dat Tabellnblatt 

 

wenn Se de Spaltenbredd grötter maakt usw
Na min Menen is Von Zellposition und –
größe unabhängig de brukboorste Instelln,
avers dat kann vun Fall to 

En wichtige Instelln op düsse Reg

tosamen op Papeer drucken wüllt! Wenn Se bi’t
Drucken de grafischen Objekte vermisst, kann 
also düsse Opschoon schuld ween. 

PowerPoint 
int sünd Objekte jümmers frie 

b h „vor dem Text“. 
D isterkoort Layout. 
S
si
w

ch „ge-
 hier 

Normaal is en Excel-Tabellnblatt ni
sperrt“, avers wenn doch, denn köönt Se

fastleggen, wat dat ok för dat Objekt gellen 
schall.

In PowerPo
eweglich un liggt automatisc
orüm gifft dat hier keen Reg
taats dat gifft dat en Registerkoort Position, de 
k nu würklich vun sülven versteiht. Un dat 
eer’t denn ok al. 
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FrontPage 
As in Word gifft dat in FrontPage en Registerkoort 
Layout, ’neem Se fastleggen köönt, woans sik dat 
Objekt un de ümgeven Text verdregen doot. Düsse 
Registerkoort is ok meist vun alleen to verstahn. 
Mehr to dat Problem
en la

 

 

 Text + Bild besnackt wi in 
ter Kapittel. 
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Text un Bild 

Düsse Afsnitt is vör allen för de Lü, de mit Wo
en grafisches Objekt mit Text verdregen kann. 

rd togang sünd. Wi bekiekt us hier, woans sik 

Fließtext maken 
As Eerst bruukt Se en anstännige Porschoon Text – so nöömten Fließtext, also Text ahn Af-
atzümbröök an de Ennen vun de Reegn! Woans maakt Se den denn? Na, Se kunnen natüür-
ch losleggen mit Tippen: „Mein schönstes Ferienerlebnis“ orr so. Na en halve Siet kunnen 
e denn ok ophaaln. Avers dat is lästig, opwennig un unprofessionell! Kopeert Se sik doch 

eenfach Text. Dat geiht so:  

• Schrifft Se in en nieges lerriges Dokment t.B. de Wöör „Vundaag is en schöne Dag.“ 

• Nu laat Se sik de Stüürteken wiesen mit dat Symbool 

s
li
S

 op de Symboolliest orr mit den 
Tastengriep Strg+Umschalt+Plustaste. 

• Se seht nu de Afsatzmarke ¶ an’t Enn vun de Reeg.  

• Markeert Se nu den ganzen Satz ahn de Afsatzmarke!  

• Kopeert Se den Satz (Symbol  op de Symboolliest orr Tastengriep Strg+C). 

• Klickt Se nu an’t Enn vun’n Text un föögt Se den Satz so faken as Se wüllt wedder in! 
Eenfachste Methood: Tastengriep Strg+V, eenfach stuur op de Tasten stahn blieven. 

 
Echter Fließtext: Bloots an’t Enn vun den ganzen Afsatz steiht de Afsatzmarke! 

So kriggt Se ahn Möh veel Fließtext tostann. Dorna köönt Se de Stüerteken ok wedder 
utknipsen (nochmaal op Symbool  op de Symboolliest klicken orr Tastengriep 
Strg+Umschalt+Plustaste drücken). 

Objekt rin in’n Fließtext! 
Nu tekent Se en Ellipse orr en Krink merrn rin in den 
Fließtext. Dorto klickt Se eenfach op dat Symbool  
op de Teknen-Symboolliest un treckt denn dat Objekt 
op. Bruukt Se hier nich den Zeichnungsbereich! Wenn 
he vörtüüg kümmt, drückt Se op de Esc-Tast. Tekent Se 
dat Objekt merrn op den Text. 

Toeerst sitt de Ellipse vör den Text un verdeckt em. Se 
köönt ehr frie dör de Gegend schuven. 
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Nu haalt Se sik den Formateern-Dialoog ran, dor gaht Se op de Registerkoort Layout un pro-
beert in Roh een na de anner de Um t Se jümmers dat tohöörn lütt 
Bild anklickt un mit OK bestätigt. De Ergeeevnisse seht so ut: 

brucharten dör, indem da

 

Mit Text in Zeile:  
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     →
Dat Objekt sitt as en reesenhaftigen Bookstaav an’n Anfang vun den Text un lett sik nich 

 Anfaters sünd swatt, un dat hett en swatte mehr frie dör Trecken mit de Muus verschuven. De

Rec

Rahmenlinie. 

 

hteck:  

 →  

De Text löppt üm dat Objekt rümmer in de Foorm vun en Rechteck. Dat Objekt kannst frie 
s buten sünd hell un rund. Wdör de Gegend schuven, und de Anfater

bor sünd (Symbool 
enn de Stüerteken sicht-

 op de Symboolliest), is jichenswo en lütt Anker  to sehn. He kennte-
at is bi Objekte nämli so: Se mööt ji-

n’t k en lerrigen Afsatz is, dat maakt ehr 
ieden un Infögen), denn wannert dat 
t.  

bjekt lett sik frie mit de Muus ver-
 sehn, wenn de Stüerteken inschalt sünd. – Düsse 

kent den Afsatz, ’neem sik dat Objekt verankert hett. D
chenswo an en Afsatz Text Wötteln slaan – un wen  o
nix. Wenn düsse Afsatz verschaven warrt (t.B. dör Utsn
Objekt mit; warrt he löscht, denn verswinnt ok dat Objek

 

Passend:  

De Text smeegt sik an de Foorm vun’t Objekt an. Dat O
schuven, ok de lütte Anker is wedder to
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Hier Weitere A klicken...

...bringt poor intressante Instelln vörtüüg

nners groot is. Denn kann sik 
e Text fiener an de Foorm anpassen. Wenn de Text relativ to dat Objekt groot is (t.B. dör 
rote Schriftgrött orr lüttes Objekt), bildt de enkelten Reegn düütliche „Treppenstopen“. 

Ümbrook-Aart warrt besünners good to kennen, wenn Se dat Objekt dehnt un deformeert un 
sik dorbi ankiekt, woans de Text de Foorm folgt un sik an ehr anpasst. Op’t best is dat to 
sehn, wenn de Text en lütte Schriftgrött hett orr dat Objekt besü
d
g

 

→   

 

Mehr Details 
’keen sik den Ümbrook Rechteck orr 
Passend bestellt hett, de hett noch mehr 
Mööglichkeiten: Mit den Knoop Weitere 
kaamt Se in den Dialoog Erweitertes 
Layout, ’neem Se sik op de Registerkoort 
Textfluss (Bild nerrn) utsöken köönt, wat 
de Text bloots an een Siet vun dat Bild 
dallopen dröff un wenn ja, op welk Siet (A). 
In’n Beriek Abstand vom Text B köönt Se  

 
 

fastsetten, wat de Text dat Bild nich to dicht 
op de Pelle rücken dröff – beten Afstand süht 
faken eddel ut. Bi Passend dröfft Se bloots 
den Afstand links un rechts bestimmen, bi 
Rechteck avers an alle veer Sieden. – Se 
köönt op düsse Registerkoort ok in’n Beriek 
Umbruchart baven de Ümbrookaart wesseln. 
Bavento köönt Se sik hier tosättliche 
Ümbröök so as Oben und unten C bestellen. 
– Düsse Registerkoort is heel good to bruken, 
wenn ees mal wat ut Text un Biller layouten will, 
dat würklich good utsehn schall.  
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Hinter den Text:  

→   

 

De Text un dat Bild stöört sik överhaupt nich; de Text löppt dorbi över dat Objekt weg. Dat 
Objekt lett sik frie mit de Muus verschuven; dat eenzige Probleem is: Een kriggt dat Objekt 
nich mehr to faten, wenn dat nich mehr markeert is un vun Text totaal todeckt is! Dor hölpt 
denn bloots de Rückgängig-Funkschoon. – Op’t best lett een bi Objekte, de Hinter dem Text 

liggt, jümmers en lütt Eck rutkieken, ’neem een dat Objekt an faatkriegen un mar-

a

 

keern kann. 

 

Vor den Text: Allens is so as an’n Anf ng. 

Objekte ünnernanner 
De Ümbrookaart, de Se wählt, hett ok denn en B
grafische Objekte sik mit’nanner üm den Platz i
jümmers wegrutscht, sodraad Se een dorvun bew
denn kann t.B. en Ümbrook Passend schuld ween. Dat Best in solk Fäll is jümmers: Vor den 

 vunenanner, liekso wenig as vun Text. 

edüden, wenn keen Text, sünnern stückerwat 
n’t Dokment kabbelt! Wenn de Objekte Se 
eegt orr vergröttert orr woanners hen treckt – 

Text. Denn spöört de Objekten gor nix mehr

ClipsArts & Co.: Wat is anners? 
N hr okment en Bild ut en Datei orr en ClipArt in (Menü Einfügen 
| nfü en | Grafik | ClipArt). In Excel t.B. lett dat denn liekso as en 
T  kann dat passeern, dat de Anfaters swatt 
sü e dat Trecken liekers, 
d teed. Wat is dor los? 

ehmt wi an, Se föögt in E
Grafik | Aus Datei 

 D
g

eknen-Objekt, mit helle Anfaters; in Word avers
nd un de Muuswieser dor nich to’n veerfachen Piel warrt. Versöökt S

enn röögt sik dat Ding ok man möhsam vun de S

orr Ei

Textfluss, Ümbrook 
D Mit Text in Zeile formateert is. Is de Grafik 
m boolliest sehn. Wenn nich: Menü An-
s  Op de Grafik-Symboolliest finnt Se en 

K

at liggt dor an, dat dat Bild mit de Ümbrookaart 
arkeert? Jichenswo schulln Se denn de Grafik-Sym

icht | Symbolleisten, den Hoken bi Grafik setten.

noop , ünner den sik en Utklappliste mit de 
omodig den Ümbrook instelln, den Se hebben wüllt. Sü

Ümbrookaarten bargen deit. Dor köönt Se 
k h Bild neegste Siet! 
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Art vun’n Wiehnachtsmann steiht noch Mit Text in Zeile, sperrig as’n groten 
av; dat warrt av

Dat Clip
Booksta ers jüst mit de Grafik-Symboolliest rechterhand Vor den Text leggt 

Grött verännern 
Bi Biller un ClipArts verzerrt dat Trecken an en Sieden-Anfater, avers dat Trecken an en Eck-
Anfater wohrt de Proporschoon. – Natüürlich köönt Se dat över den Formateern-Dialoog, 

. Registerkoort Größe, ok ännern

De „Zeichnungs-
beriek“ 
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Mit den Zeichnungsberiek hebbt ok bloots de 

ungsberiek anbaden warrt, hebbt Se de Wahl, in em rin to 
-Tast (heel baven linkerhand op de Tastatuur) to klicken un 

Lü to doon, de in Word-Dokmente tekent. 
Annere Office-Programme hebbt düssen Be-
riek nich.  

Den Zeichnungsberiek kriggt Se bi’t Teknen 
in Word jümmer wedder anbaden, wenn Se en 
Teknen-Warktüüch anklickt – eenzige Ut-
nahm: wenn noch en tekent Objekt markeert 
is, denn nich. Wenn de Zeichn
teknen orr eenmal kort op de Esc
denn ahn Zeichnungsberiek to teknen. – Wat schall een nehmen?  

De Zeichnungsberiek hett stückerwat Vördeel: 

 He is sülven en groot grafisches Objekt, dat een verschuven un de sin Grött een ver-
ä ern kann.  nn

 De Objekte, de Se rintekent, sünd sotoseggen automaatsch gruppeert (d.h. to en Grupp 
tosamenfaat) – denn se warrt tosamen mit den Zeichnungsberiek verschaven. 
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 Se köönt den Zeichnungsberiek jümmers vergröttern, wenn mehr Objekte rinkamen 
schallt. 

 Se köönt den Textfluss, d.h. de Ümbrookaart vun’n Zeichnungsberiek instelln un em 
natüürlich en Rend un Hinnergrunn verpassen, wenn Se dat dörchut wüllt. 

So bruukt Se den Zeichnungsberiek 

Grött verännern 
De Zeichnungsberiek hett an de Sieden un an de Ecken Anfaters, ’neem Se em lütter 
un grötter mit maken köönt. De Eck-Anfaters ännert dorbi Hööcht un Breed togliek. 
Wiest Se op en Anfater, dennso ännert sik de Foorm vun’n Muuswieser. Denn treckt 
Se.  

 
 

De Formateern-Dialoog 
De Zeichnungsberiek hett natüürlich ok en egen Formateern-
Dialoog. so haalt Se em ran:  

Eck- un Siedenanfater vun den 
Zeichnungsberiek bi’t Trecken 

 Zeichnungsberiek markeern, Menü Format | Zeichnungs-
bereich wählen orr... 

 ...dör en Duppelklick op den Rand vun’n Zeichnungsberiek 
orr... 

 ...dör en Rechtsklick jichenswo in’n Hinnergrunn vun’n 
Zeichnungsberiek, denn in’t Kontextmenü Zeichnungsbe-
reich formatieren... wählen. 

In’n Formateern-Dialoog köönt Se den Zeichnungsberiek en Hin-
nergrunn geven, en Randlinie usw. – wenn dat denn jemalen bruukt 

Wichtig is hier de Registerkoort Layout; hier 
is standardmäßig Mit Text in Zeile instellt, un 
dordör lett sik de Zeichnungsberiek nich frie 

ung; 

ss) wählen – t.B. Passend 
orr Vor den Text. 

 

Format-Dialoog per Kontextmenü
warrt.  

In’n Format-Dialoog: Schall de Zeich-
nungsberiek würklich sülven bunt 
ween?

verschuven. Dat is mehrst ganz inde Irdn
man af un to mutt een mal en anner Aart 
Ümbrook (Textflu
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Dat Verschuven per Muus klappt bl
st  –

De Zeichnungsberiek is en grafisches Objekt mit Inholl in’n Buuk, he benimmt sik 
 To’n Trecken 
en. Klickt Se 

eenmal in den Zeichnungsberiek, denn is he markeert; 
nu seht Se den Rand. Wiest Se dorop. De Muus warrt 

oots, wenn de Zeichnungsberiek nich Mit Text in Zeile 
eiht  süh glieks baven bi den Formateern-Dialoog! 

also so ähnlich an en Textfeld. (De Dinger lehrt Se noch kennen.)
mööt Se em also an’n Rand tofaat krieg

dor to’n veerfachen Piel, un af geiht de Post: Se köönt 
trecken.  

Objekte rut- un rintrecken 
...geiht lichtha  o hebbt, 
anfaten un ut den Zeichnungsberiek ruttrecken. O
linkerhand. 

 

 

 

 

nnig: eenfach de Objekt, dat Se p’n Kieker 
rr rin. Süh Bild 

Dat Rechteck baven warrt ut den 
ch Zeichnungsberiek ruttrocken: eenfa

över de Grenzlinie rövertrecken!

D S
De Zeichnu ett en egen lütte Symboolliest, de nor-
m
dor is; 
beriek m e em un wählt ut dat 

, wenn de Zeichnungsbe-
riek nich mehr markeert is. 

 
Wat kann nu de Symboolliest? Kiekt wi mal poor Fälle an

Se hebbt en Antall Objekte in den 
Beriek tekent, un nu is friee Platz 
üm de Objekte? Denn laat Se den 
Zeichnungsberiek op de 
Minnstgrött tosamensnurren, in-
dem dat Se op de Symboolliest op 
den Knoop Anpassen klickt. 

 

 

e ymboolliest 
ngsberiek h

alerwies frie sweven rümmerjachtert. Stellt Se seker, dat se 
wenn Se ehr nich sehn köönt, schoonst de Zeichnungs-

arkeert is, denn rechtsklickt S
Kontextmenü Symbolleiste für Zeichnungsbereich einblen-
den. Nu schull se dor ween. – De Symboolliest verswint auto-
maatsch

Dat Kontextmenü vun’n 
Zeichnungsberiek

: 

Veel to veel friee Platz in’n 
Zeichnungberiek!
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Wüllt Se den Zeichnung
Anfaters grötter, orr Se kl

sberiek wedder grötter hebben, denn treckt Se em entweder an de 
i oop Erweitern op de Sym-

boolliest vun’n Zeichnung

Besünnere Clou: Se köönt
mit den Zeichnungsberiek tter warrt! Dorto 
klickt Se op den Knoop Zeichnung skalieren. Dordör 
verwannelt sik de Eck-An
Trecken orr Stuken an düs
Teknen binnen in den Ber

ckt eenmal (orr mehrmalen) op den Kn
sberiek. 

 dorför sorgen, dat SeEhr Teknen 
 grötter orr lü

faters in runde Pünkt, un dör dat 
se runden Anfaters warrt de 
iek mit-dehnt orr mit-stukt! 

  
De Eck-Anfaters sünd verännert, de Muuswieser warr

Dorna dröfft Se nich vergeten, nochmalen op den Knoop 
t op

nung skalieren to klicken, 
 ehr to’n Duppelpiel 

Zeich
dat düsse Funkschoon wedder utschalt warrt!  

 

 

Nu kennt Se den Zeichnungsberiek. Dat steiht Se vun nu an frie, em bi uns Öven to bruken orr 
aakt dat keen Ünnerscheed. 

Avers na en K
alle

lick op Anpassen sitt 
ns passlich un knapp!

nich. Mehrst m
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Uns lütt Test-Rechteck geiht dat nu an den Kragen. Dat 
dat de ganzen Experimente nich alleen dörstahn mutt, 
kriggt dat tov kent Se 
sik noch poor mehr Teknen-Objekte op Ehr Dokment. 
Wählt Se dorto Rechtecke 

öör noch poor Kumpels verpasst. Te

, Ellipsen  un Linien 
orr Piel . Verdeelt Se de Objekte beten op Ehr 
Blatt. 

 

Se seht, dat niegste 

En bunte Kollekschoon vun Teknen-Objekte

Objekt warrt jümmers „över“ de annern tekent. Later lehrt Se en Methood kennen, de 
Reegnfolg to ännern. 

Schall dat symmetrisch ween?  
Wenn Se staats en Rechteck lever en Quadraat hebben wüllt un staats en Ellipse en Krink, 
denn drückt Se eenfach bi dat Optrecken de Umschalt-Tast (de Tast för Grootbookstaven) 
dal. Denn köönt Se mit de Muus rümmerfohrwarken as för dull – dat Objekt warrt jüm-
mers wunnerhübsch symmetrisch!  

Ok en nich-symmetrische Foorm köönt Se mit de Hülp vun de Umschalt-Tast praktisch 
verännern. Faat Se en Eck-Anfater an, drückt Se de Umschalt-Tast un treckt Se. De Pro-
porschoonen vun de Foorm warrt nu bewohrt!  

 

Schallt dat glieks stückerwat Rechtecke ween?  
Wenn Se mehr Objekte vun desülvige Sorte wüllt, gifft dat noch en prima Trick: Klickt Se 
dat Warktüüch nich bloots eenfach an, sünnern duppelklickt Se dat. Denn blifft dat an 
de Muus aktiv, bet Se dat – mit densülvigen Knoop – wedder utknipsen doot. Dat spaart 
Se de Möh, x-maal op den Ellipsen-Knoop to klicken, dat Se x Ellipsen kriggt. – Düsse 
Funkschoon vun’t „Einrasten“ bi Duppelklick hebbt blangenbi ok mennig anner Knööp in 
de Office-Programme; dat lohnt sik, dat mal to versöken.  

Linien un Piel  
Gaht wi doch erstmal op de Linien un Piel andaal. Dat sünd teemlich eenfache Objekte.  

• Treckt Se de Linie orr den Piel eenfach op. En Piel wiest mit de Spitz jümmers in de 
Richt, na de Se de Muus trocken hebbt.  

• Se köönt avers de Richt vun den Piel orr vun de Linie enerworrns verännern, denn wenn 
de Piel/de Linie markeert is (anklicken!), denn sünd de Anfaters to sehn – an jedeen Enn 
een.  

• Mit de Anfaters köönt Se nu de Längde vun de Linie orr den Piel ännern, indem dat Se 
op den Anfater klickt, de Muustast dalhollt un de Muus langs de Linie treckt.  

• Avers Se köönt ok de Richt  verännern, indem dat Se de Muus bi daldrückte Muustast 
eenfach in’n Krink beweegt! 
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• Bavento köönt Se de Linie orr den Piel natüürlich 

iel passt nich?  
So ännert Se dat 

iel 

verschuven , ahn sin Foorm to verännern. Dorto 
faat Se em eenfach in de Midd an – Veerfachpiel, 
un los! 

 
Längde un Richt vun den P

Verschuven: Nu flüggt de P  
– trocken vun de Muus 

Linie warrt Piel 
Nu hebbt Se en schöne L  schall? Orr de Piel 

ümkehrn? Keen Probleem! 

•

inie un wüllt doch lever, dat dat en Piel ween
schall sin Richt nau 

• Markeert Se de Linie orr den Piel.  

 Klickt Se op den Piel-Knoop  . He
vun de Teknen-Symboolliest. 

 sitt mehr so gegen Enn 

•

•

 

D
peppiger warrn. 

 Süh! Hier köönt Se sik alle mööglichen Oorten Piel-Designs 
utsöken, ok welk mit stumpe Spitz orr welk, bi de de Spitz nau 
in de anner Richt wiest! So warrt en gewöhnliche Linie 
lichthannig to’n Piel. 

 Avers ok annersrüm geiht dat: Wählt Se den bövelsten Indrag, 
un en Piel verleert sin Spitz un warrt to en Linie!  

at weer ja man eenfach. Nu schall de Piel dicker, bunter un 
Wat denn, de gewöhnliche Linie 

is „Pfeilart 1“?! Na

   plattpartu.de  De Teknen-Symboolliest © M.-L. Lessing 

Linien-Design 
•

• 

 Markeert Se den Piel. (Natüürlich kann dat ok en Linie ween; 
Se weet ja nu, dat Piel un Linien eentlich datsülvige sünd.)  

Söökt Se nu den Knoop mit den Quast  . He heet Linien-

farbe. He hett en lütten swatten Piel  rechterhand dorblan-
kt Se an. 

 

K

gen. Düssen Piel klic

• De Klöören-Palette geiht op. Se söökt sik en Wunsch-Klöör ut 
un klickt ehr an. 

löör warrt markt 
Wenn Se sik den Knoop Linienfarbe nu wedder ankiekt, warrt Se wies, dat de Klöör, de 
Se toletzt anklickt harrn, hier op den Knoop sichtbor is. Se woor „markt“. Wenn Se nu ji-
c enswat in jüst desülvige Klöör klören wüllt, brukt Se nich wedder op den lütten swatten h
P ak jüst de iel klicken, sünnern bloots merrn op den Knoop. Denn kriggt de markeerte Sa
Klöör, de op den Knoop wiest is. Bloots wenn Se en anner Klöör wüllt, mööt Se wedder 
de Palette apen maken. 

 sowat!

De Piel warrt rosa
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• Glieks wieder n
rechterhand na de

in’  Text! Se wannert twee Knööp wieder na 
n Knoop Linienart  un klickt em an. 
 merrn op den Knoop haun, dat gifft keen (Dütmaal köönt Se

Piel an’e Siet.) 

• De Palette klappt ut, un Se söökt sik en Utsehn orr 
Strichstarkde ut. 

Knoop na rechterhand na den • Nu marscheert Se noch een 

Knoop Strichart . Klickt Se em eenfach an, ok he hett 
keen Piel dorblangen. 

p, un Se söökt sik ut, wat Se en dörtrocken • De Palette klappt o
Linie, en runnen Punkt orr jichenseen kryptischen Morsecode as 
Linie hebben wüllt.  

 
 

 

Öven

Markeert Se sik doch nu den 
Piel, kopeert Se em un föögt Se 

r in! Ord-

u
Se 

Hier is dat good, de Pielen 
glie
wäh

 

em mehrmalen wedde
net Se dat Ergeevnis to en 
sm cke Piel-Rosette un maakt 

dorbi de Richt un Längde 
vun de Pielen passlich. – Trick: 

ks mit Duppelspitzen to 
len! So kaamt Se ok mit 

weniger Piel ut.  

 

Rück
H
F
b
a
elk Spiekern geiht se perdü, un na bestimmte Akschoonen ok.  

Schön dick schall dat ween

nere sünd sachs allens 
„Runder Punkt“ lett smuck, dat 
an
Morseteken

gängig 
ebbt Se wat vermurkst? Maakt nix. In jedeen Programm gifft dat de Rückgängig-
unkschoon, de sik allens markt, wat Se an Ehr Dokment daan hebbt, un de enkelte Ar-
eitsschreed orr ganze Bargen vun Arbeitsschreed wedder rückgängig maken kann. Se arbeit 
lso quasi jümmers mit „Sekerheitsnett“. Bloots in Excel is düsse Funkschoon besneden; na 

En Rosette is lichter maakt, wenn Se
Piel markeert un ehr Duppelspitzen tow

erte Piel

Dat Ergeevnis kann sik sehn laten. 

Kope

 de 
iest
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So bruukt Se düt geniale Sekerheitsnett: 

r  Menü Bearbeiten | Rückgängig or

l mit den Krummpiel  dat Symboo  op de Symboollliest orr  

 de Tastengriep Strg+Z. 
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Wenn Se den Befehl mehrmalen geevt, warrt stückerwat Arbeitsschreed na’nanner rückgän-
tzte usw. In’n Ideaalfall 

Wü enn gifft dat dorto en 
praktische Methood:  

• chanddaten kümmt vörtüüg. Se 
hett mehrst en Rullbalken un is teemlich lang.  

• Hier köönt Se nu de Akschoonen m
rüc uukt Se de Muustast nich 
daldrückt hollen: Bloots dör Överstrieken warrt de Akschoonen 
al markeert.  

 

 

• Un denn klickt Se. Nu warrt de ganze Block rückgängig maakt. 
 

gängig á la carte? Nix da! 

gig maakt – jümmers enkelt, anfungen mit den letzten, denn de vörle
köönt Se so allens, wat Se maakt hebbt, wedder trüchdreihn.  

llt Se glieks en ganzen Block Aktschoonen rückgängig maken, d

• Maakt Se den lütten Piel glieks blangen den 
Rückgängig-Knoop apen.  

En List vun alle SeEhr S

it 
kgängig maken wüllt. Dorbi br

de Muus överfohren, de Se 

Rück

Se wüllt geern de vörvörvörlet gängig maken, un bloots de? Geiht man zte Aktschon rück
leider nich! Rückgängig maken kannst bloots en bloc, also de letzte, de vörletzte, de vör-
vörletzte un de vörvörvörletzte Akschoon tohoop. Enkelte, wiet trüchliggen Ar-
beitsschreed köönt nich separat rückgängig maakt warrn. 

Wedderherstelln 
Hebbt Se ut Versehn to veel
tosättlich to dat Nett gifft dat
Funkschoon maakt dat Rückg
dat: 

 rückgängig maakt? Orr sik dat anners överleggt? Keen Bang, 
 ok en duppelten Borrn, un de heet Wiederherstellen. Düsse 
äng ängig. So geiht igmaken rückg

 Menü Bearbeiten | Wiederherstellen  orr 

 da r t Symbool mit den Krummpiel na rechts  or

 de Tastengriep Strg+Y. orr 
Alt+Umschalt+Rücktast. 

Nu klicken, un dat Markeerte warrt rückgängig maakt

 

Ünner den lütten Piel rechterhand blangen dat Symboolliesten-Icon sitt wedder en List, düt-
maal de List vun alle rückgängig maakten Akschoonen; dor köönt Se blockwies wed-
derherstelln, jüst so as bi dat Rückgängig-Symbool. 
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Ränder, Klöören un Füllungen 

R te , un se köönt also füllt 
warrn. Den Rand kannst avers noch mal extra gestalten! Dat geiht liekso as bi en Linie. 

ech cke un Ellipsen hebbt nich bloots en Randlinie, man ok en Flach

   plattpartu.de  De Teknen-Symboolliest © M.-L. Lessing 

Nehmt Se sik nu een vun Ehr Rechteck- un 
Ellipsenfoormen vör. Markeert Se ehr.  

• Söökt Se den Knoop mit den Klöör-
Emmer . He heet Füllfarbe. 

• Klickt Se op den lütten Piel  rechterhand 

 

rkt! 

blangen den Knoop. De Klöören-Palette 
geiht op.  

• Wählt Se per Klick en Klöör ut. 

 

Klöör warrt ma

Düsse Ellipse warrt mit Guld füllt...

Mit de Füllfarbe (Emmer-Sym it de Linien-Klöör: De Klöör, de Se toletzt bool) is dat as m
anklickt harrn, is op de en wat in jüst n Knoop to sehn. Se woor „markt“. Wenn Se nu jich s
desülvige Klöör klören wüllt, brukt Se nich wedder op den lütten swatten Piel klicken, 
sünnern bloots merrn op den Knoop. 

 

• Nu schall de Randlinie klöört 

 
e Randlinie... 

 

lö

dicker m

nnt.  

 
…de orrig di

 

en 
hart ut, 

 
warrn. Gaht Se na den Knoop 
mit den Quast, den Se al kennt.  

• Wählt Se ut de Palette de 
Randklöör, de Se wüllt. 

…un kriggt en grön

 

• De Randk ör fallt natüürlich bloots 
denn op, wenn een den Rand beten 

aakt. Doot Se dat mit den 
Knoop för de Linienstarkde, den Se al 
ke

ck maakt warrt… 

• Toletzt wählt Se sik ok noch 
Linienstil mit den Knoop Stric
den Se ok al kennt. 



De Teknen-Symboolliest Siet 30 plattpartu.de   

…un vun Pünkt ween schall

 
Wenn Se nu överdorig warrt un m  Randlinie ok in en Piel verwanneln kann, 
de hebben! Dat geiht bloots mit Linien, de en 
Anfan vun Ellipsen un Rechtecke. 

eent, dat een de
nn kiekt Se mal na. De Piel sünd leider nich to 

g un en Enn hebbt – nich mit slaten Ränder 

 

   plattpartu.de  De Teknen-Symboolliest © M.-L. Lessing 

Allens bloots Afkörten! 
De ünd in Wohrheit Afkörten to de Befehle in Format Icons op de Teknen-Symboolliest s
| Au Farben und Linien. Se hebbt toForm (orr Format | Objekt etc.) op de Registerkoort 
d rt. Dor köönt Se natüürlich ok de Füll-Klöör un de üssen Dialoog ja op Siet 11 kennen leh
Egenschapen vun’e Randlinie instelln – avers so is dat doch veel komodiger, nich? 

Transparenz 
Natüürlich köönt Se allens dat nadreeglich wedder ümännern. Bi 
de Füll-Klöör gifft dat en besünnern Trick: Wenn Se wüllt, dat 
dat Objekt dörsichtig is – dat also de annern Objekte 
dörschienen köönt –, denn wählt Se as Füllfarbe n
sünnern den bövelsten Indrag in de Palette, Keine Fü
Objekt, dat so transparent maakt is, mööt Se nu an’n 
ten, wenn Se dat trecken wüllt! In de Midd gifft dat k
Veerfachpiel mehr.  

Düt is de richtige Wahl för 

 
 
Transparenz: De tw

 

e 
nd 

nich to bruken

Gifft’t etwa ok noch Piel? Nee; d
hellgriesen Saken in de Palett sü

ich Witt, 
llung. Dat 
Rand anfa-
een 

Transparenz 

ee Piel schient dör de Ellipse dör 
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Wüllt Se, dat dat Objekt sünner Randlinie is, denn wählt Se in 
de Palett för de Linien-Klöör den bövelsten Indrag Keine Linie 
an. – Dat warrt later noch heel nütt ween!  

 
Datsülvige för de Linie: Keine Linie is en unsichtbore Linie 

 

Mehr Klöören 
Sünd Se mit de Klöören-Utwahl in de Paletten vun’e 
Füllfarven un Linienfarven nich tofreden? Denn bedeent Se si
doch an de Utwahl 

k 

Weitere Füllfarben… 
btw. Weitere Linienfarben…, de ünner de Paletten 
staht. 

 
’keen mehr will, klickt hi

 

Se kaamt na den Dialoog Farben. Blifft Se eerstmaal 
op de eerste Registerkoort.  

Hier sünd na de Aart vun en Immenwaav en Barg 
Klöören tosamenstellt. Se köönt sik per Klick een 
utsöken. Nerrn op de Registerkoort köönt Se noch m  
en Schuuvregler (orr ok digital in dat Prozentfeld 
dorblangen) angeven, wa transp

 Denn 
OK. 
 

Baven de Klöör un nerrn

al mit so en halv 
g; schuuvt Se dat över anner 
r Text. Dat maakt Spaaß.  

er 

it

arent de Klöör ween schall. Klören köönt nämli ok bloots 
deelwies transparent ween! Dat bedüüd, dat 
Saken, de dorachter liggt, denn so’n lütt beten 
dör de Klöör vun’t Objekt dörschient; mehr orr 
minner, je na de instellte Transparenz. –

 de Transparenz instelln, 
OK
 

Experimenteert Se m
transparente Füllun
Saken röver, ok öve

 
En halv transparentes blages Rechteck över en 

ganz transparente Ellipse över twee Piel 
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Nu wüllt wi noch mehr Klööre
wedder in düssen Dialoog, ave
twete Registerkoort Benutzer
finnt Se allens, wat de Grafikkoort in SeEhrn PC 
an Klöören hergifft!  

 
Millioonen Klöören köönt Se hier instelln 

Wählt Se in dat Spektrum vun
Klick een ut. In’t Spektrum ve
waagrecht, de Intensität vun d
lootrecht – heel nerrn is minim

eem Se de Helligkeit vun’e 
löör mit instelln köönt. Se köönt also  

n sehn. Gaht Se 
rs dütmaal op de 

definiert. Hier 

 

’e Klöören per 
rloopt de Klöören 
e Klöören avers 
ale Intensität, 

allens gries; heel baven is maximale Intensität, 
lüchen Klöören. Rechterhand vun’t Spektrum is 
en Schuuvregler, ’n
K

 Klöör, 

 Intensität 

 un Helligkeit 

separat instelln! 

De Klöör sülven köönt Se ok nerrn ünner dat Spekt
fastleggen. Dorto mööt Se sik toeerst en 

rum op digitaale Wies in de Tallenfeller 
söken; dat, wat al instellt is, is RGB 

ndeel an düsse dree Klöören defineert is. 
bbt. 
 

baven de Tallen wedder, indem dat de „Foku
Spaaß, de Muus op de lütten Piel blangen de 
baven orr op den na nerrn –, de Muustast den -
ans de Fokus in dat Spektrum wannert.  

Heel nerrn in düt Fenster is noch de Regler för de Transparen
Wünsche mehr apen ween! 

Farbmodell ut
(Rood-Gröön-Blaag), ’neem elk Klöör dör ehrn A
De Tallenweerte dorünner gellt för de Klöör, de Se sik jüst baven in’t Spektrum utsöcht he

r Weerte ingeven. Denn spegelt dat Spektrum
s“ dor op de rechte Klöör sett warrt. Dat maakt 
Tallenfeller to stelln – entweder op de Piel na 
n daldrückt to hollen un eenfach totokieken, wo

Man Se köönt ok direkt hier in de Tallenfelle

z. Nu schallt würklich keen 

Fülleffekte 
Nu lehrt Se noch en herrliches Speeltüüch ke
un Biller in Foorms laden köönt.  

• Markeert Se nochmal een vun Ehr Foorms. Best weer en Ellipse, de nich to lütt is.  

• Wählt Se de Palette vun de Füllfarven an. Hier nehmt Se den neddersten Indrag Fülleffek-
te. 

• De Dialoog Fülleffekte geiht op. Gaht Se op de eerste Registerkoort Graduell. Hier warrt 
wi Klöör-Verlööp mit maken. 

• Noch süht dat allens ööd ut. Wi fangt ganz tamm an un wählt baven in’t Fenster de 
Instelln Einfarbig. 

nnen, ’neem Se egen Klöör-Verlööp mit maken 



De Teknen-Symboolliest Siet 33 plattpartu.de   

• Denn söökt Se sik ut de Liste Farbe 1 e
Klöör ut. Ut düsse Klöör maakt dat Pro-
gramm nu en Verloop, de vun Hell 
Düüster löppt – allens in de eene Klöör.  

• Se köönt m

n 

na 

it den Schuuvregler 
Dunkel…Hell noch bestimmen, wa dull de 
Kont

• In de Midd vun’t Dialoogfinster köönt Se ok 
pa-

 
at 
k 

rast in den Verloop ween schall.  

noch per Schuuvregler twee Trans
renzweerte instelln, de för de Anfangs- un de 
End-Klöör vun den Verloop gellen schallt.
Wählt Se beed Weerten gliek, denn is d
Objekt överall langs den Verloop glie
transparent.  

 
Den Hell-Düüster- Kontrast vun’n Verloop instelln 

 
De Transparenz längs den Verloop instelln 

Nu seht Se in’n neddern Deel vun’t Dialoogfinster, welk Verlööp op düsse Klöör alle praat 
staht: 

minnst de een Klöör schall sch

 In de Liste Schattierungsarten linkerhand sünd ünnerscheedlich Geometrien vun
Verloop antoklicken

’n 
. Klickt Se ehr alle mal dör. 

etrie gifft dat rechterhand in’n Beriek Varianten de ünnerscheedlichen 

Feld wiest is, wöör denn Ehr Objekt 

Rümmertesten dormit lohnt sik! 

dat  dorna ja wedder in düssen Dialoog gahn un wieder an 

te, de ok Ecken hebbt. Schöön för alle Objekte sünd Verlööp Aus der Mitte. Ännert Se ok an 
de Transparenz un an dat Dreihn vun den Fülleffekt mit de Foorm, seggt Se OK un dreiht Se 
de Foorm! Probeern geiht över Studeern! 

De eerst Verloop is eenfarvig, avers to-
öön ween

 To elk Geom
Varianten.  

 Wählt Se een vun’e Varianten per Klick an, denn kümmt Se in dat Feld Beispiel rech-
terhand buten. Mit den Verloop, de in düt 
smückt, wenn Se nu OK klicken dään. 

 Heel nerrn köönt Se ok noch mit en Hoken Fülleffekt mit Form drehen beslaten, wat 
bi’t Dreihn vun’e Foorm de Fülleffekt (also uns Klöör-Verloop) mitdreiht warrt. 

Test’ Se de Geometrien un Varianten alle dör! Seggt Se ok mal OK un kiekt Se sik an, woans 
 op Ehr Foorm utsüht! Se köönt

dreihn. – Diagonaale Verlööp döögt för allens, Verlööp Aus der Ecke döögt mehr för Objek-
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Ünner

So süht en Elli
„Aus der Mitte“ ut: se glöht

scheedlich Verloopsgeometrien

pse mit en Verloop 
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Twee Klöören 
Nu wüllt wi mehr! Gaht Se nochmaal in düssen 
Di g
Zweifa
en t
vun e
anner. – Hier heet dat Probeern, sünnerlich mit 
de 
Fenster
bloots b n 
ut, n
uts , 
Farbe 2

aloo . Dütmaal wählt wi de Opschoon 
rbig. Denn söökt Se sik in’t Feld Farbe 2 

 twe e Klöör ut. Nu verlöppt de Verloop nich 
 H ll na Düüster, man vun een Klöör na de 

Schattierungsarten un Varianten nerrn in’t 
! Mennig Klöör-Kombinaschoonen seht 
i bestimmte Verloopsgeometrien schöö

 bi a ner gresig. (Mennigmaal, wenn’t slecht 
üht hülpt dat ok, wenn een de Farbe 1 un 

 eenfach uttuuscht.) 

 
En tweeklöörigen Verloop instelln 

 

Tofreden? Denn schalt wi nu noch een Gang 
hooch. 
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Voreinstellung  
• Wählt Se wedder düssen Dialoog 

• Nu verswinnt de Feller för de Klöör-Utwahl alltohoop, un 
Farben blifft na. De hett dat avers in sik!  

• Maakt Se de Liste apen. Se is lang un hett 
en Rullbalken rechterhand. In de Liste 
stekt luter fertige Klöörverlööp mit mehr 
as twee Klöören! Dat köönt Se anners 
nich kriegen. 

• Probeert Se enkelte Verlööp dör un kiekt 
’t Fenster 

an, wa dat utsüht.  

Ok hier köönt Se natüürlich de Transparenz 
fastleggen. 

Öven

un klickt Se denn de Opschoon Voreinstellung an.  

bloots en Liste Voreingestellte 

Se sik in’n neddersten Deel vun

Maakt Se sik nu doch maal so en Objekt as hier in’t Bild. Woans woor dat maakt? Kaamt Se 
sülven op?  

 
Lösung: De Foorm is natüürlich en Ellipse. De 

 

 

Verloop is slicht eenklöörig. De Schattie-
rungsart is natüürlich Aus der Mitte, dat kannst
sehn. De Transparenz woor so regelt, dat an’t 
Enn vun’n Verloop (also buten) 100% 
Transparenz steiht, in de Midd avers bloots 
wenig. Un denn... woor de Randlinie vun de 
Ellipse wegmaakt! Süh Siet 31: Keine Linie 
utwählen. Prima Effekt, nich? 

De Lösung 

Muster un Grafiken 
ich bloots Klöören un Klöörverlööp sünd as 

Füllungen vun f
ann ehr ok mit Muster un sogoor mit t.B. 
ülven scannte Biller füllen! 

Paradiesische Verlööp in de Voreinstellung

De Opgaav

N
lächige Objekte mööglich. Een 

k
s
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Strukturen
• Roopt Se den Dialoog Fülleffekte nochmaal op, avers gaht Se nu op de Registerkoort 

Struktur. 

• Hier finnt Se en Reeg fertige Hinnergrünn, 
den de Besünnerheit hebbt, dat ehr Rände
(„kachelt“) warrt. Un dat geiht hier liekso: 
warrt denn in dat Objekt jümmer wedderha
per Klick ut, denn OK. – Probeert se op düsse W
hett en Rullbalken! 

de liekso as de Hinnergrünnbiller vun Websie-
r nich dull opfallt, wenn se anenannerbackt 

De Hinnergrunngrafik, de Se hier anwählt, 
alt, bet dat Objekt vull is. Wählt Se en Design 

ies stückerwat vun de Biller ut – de Liste 

   
För Fossilien-Fans: Se köönt

– dat süht gor nich mal

• Klickt Se avers op den Kn

 en Objekt ok mit dode Fisch fülln  
 slecht ut un stinkt ok nich 

 

oop Weitere Strukturen, denn köönt Se in en Dialoogfinster 
Struktur markieren sik en würkliche Hinnergrunndatei op Ehr Fastplatt anwählen (süh 
Bild neegste Siet). Alle gängigen Bildformate sünd mööglich, sülvstverständlich also ok 
JPG- un GIF-Datein. Besünners good döögt hier natüürlich jüst solk Datein, de nich to 

ng an de Ränner hebbt – also typische Websieden-
ja sowat al; man Hunnerte vun solk Datein kannst gratis 

t warrt denn in’t Objekt „kachelt“, also jümmer 

En Rechteck, füllt mit 
Fisch-Fossilien

groot sünd un fleten Övergä
Hinnergrünn. Villicht hebbt Se 
in’t Internet rünnerladen. 

 

Se köönt hier also jedes Bild laden, man da
wedder anenannerföögt.  
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Alle mööglichen Bilddatein kannst in den Hinnergrunn laden – se warrt kachelt 

 

Muster 
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• Gaht Se nochmaal in den Dialoog 
Fülleffekte, man dütmaal op de 
Registerkoort Muster. 

• Hier süht dat teemlich ööde ut, un dat is 
dat ok; man doch nich so ööde, as dat op 
de eersten Blick utsüht, denn Se köönt 
tominnst de Klöören vun de Muster 
variiern. Dat Muster mutt also nich Swatt 
op Witt ween, sünnern kann ok Blaag op 
Witt orr Rood op Gröön ween.  

• Bruukt Se dorto de twee Farvpaletten 
Vordergrund: un Hintergrund: ünner de 
Musterpalet
köönt Se Weiter
kaamt denn in den bekannten Klöörwahl-

De 
wen
Org
afb
ma
dat

 

Wenn de Muster ok wanschapen un hässlich sünd, 
schallt se tominnst bunt ween

te. Ok in düsse Paletten 
e Farben wählen un 

Dialoog. 

Muster sülven sünd t.B. denn to bruken, 
n een mit Teknen-Objekte en 
anigramm orr so en afstrakte Struktuur 

illen will (dat mit de Organigramme 
akt wi later noch, op Siet 90!). Denn kann 
 sinnvull ween, alle Rechtecke, de en be-

te Funkschoon hebbt, to schraffeern, stimm
wieldess en anner Funkschoon dör Rechtecke 
vull Pünkt symboliseert warrt usw.  
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Biller 
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Biller 
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• Gaht Se nochmaal in den Dialoog Füllef-
fekte un dütmaal op de Registerkoort 
Grafik. 

• Hier gifft dat överhaupt bloots en 
eenzigen Knoop Grafik auswählen, man 
de hett dat wedder fuustdick achter de 
Lepel. Se kaamt in en Dialoog Bild 
auswählen, ’neem Se wedder jedeen 
Bilddatei op SeEhr Festplatte utwählen 
köönt. Ünnerscheed to de Registerkoort 
Struktur: De Grafik warrt nich 
„kachelt“! 

• Hebbt Se sik in den Bild auswählen-
Dialoog en Bild utsöcht, denn köönt Se 
in’n 
de Registerkoort Grafik noch en 
wichtigen Hoken setten: he heet 

tenverhältnis sperren. Dat 
 – as Se meddewiel mit vertruut 

• ahn düssen Hoken ut! 
nn 
wenn dat anners nich in’t Objekt passt. Is dat 
rt dat Bild so verzerrt, dat dat nau in’t Objekt 

 
Is d rt, 

denn war

dat Bildsiedenverhältnis avers sperrt, dennso 
mmt Meister Lampe faken nich ganz in’t Bild; dat 

Bild vun den Haas is to groot för dat Objekt 

s fül
ttel. As neegst maakt wi avers noch anner 

Dat Bildsiedenverhältnis kannst ok sperren
(Hoken heel nerrn linkerhand)

Fülleffekte-Dialoog heel nerrn op 

Bildsei
bedüüd
sünd –, dat de Proporschoonen vun’t 
Oginaal nich verzerrt warrt.  

Probeert Se dat mit un 
Is dat Bildseitenverhältnis gesperrt, de
warrt dat Bild eventuell sogoor afsneden, 
Bildsiedenverhältnis nich sperrt, denn war
passt. 

at Bildsiedenverhältnis nich sper
rt de lütt Haas tosamen mit   

dat Objekt (hier en Rechteck) dehnt un 
stukt 

 

Is 
kü

 

 

 

Nu köönt Se Ehr flächigen Objekte mit allen
pos Harten, de füllt wi ok noch in en later Kapi
Spillwark mit Schadden un 3D.  

len, wat dat Hart sik wünschen kann! À pro-
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Schadden un 3D 

Teknen-Objekte köönt dör Schadden orr perspektivische („3D“ för dreedimenschonaal) 
t ganz licht. Deepde en rüümliche Wirkung kriegen. Dat geih
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Sc
echteck orr Ellipse. 

hadden 
 Markeert Se sik een vun Ehr Objekte, R

 Klickt Se nu op den Knoop Schatten . 

p een Schadden köönt Se em 
 

e 

 
sst 

 

ff an’n Schadden is
Sch  

• 

 En Palette vun Schadden klappt ut. Per 
Klick o
utwählen. Dat Objekt kriggt em foorts
verpasst.  

 Schadden wedder loswarrn? Keen 
Probleem: Wählt Se in de Schaddenpalett
den bövelsten Indrag Kein Schatten. 

De Ellipse kriggt en Schadden verpa

Avers dat weer natüürlich noch nich allens! Fiensli
adden-Symboolliest op den Bildschirm bestellt:

Klickt Se op den Knoop 

 mööglich, wenn Se de 

Schatten  un 
klickt Se dor op den letzten Indrag Schatte-
neinstellungen. 

nstellun-
tüürlich 

n’n Fens-
terrand ankleven – t.B. nerrn, blangen de 
Teknen-Symboolliest!) 

• Se regelt hier natüürlich jümmer bloots de 
Schaddeninstelln för dat Objekt, dat jüst 

t
Se den Schadden ok an- un utknipsen
rechterhand). Man de Liest kann noch mehr! 

   

 

 

• De lütte Symboolliest Schattenei
gen kümmt frie sweven vörtüüg. (Na
kannst ehr, as jede Symboolliest, a

markeert is.  

• Mit den eersten Knoop op düsse Lies  köönt 
 (Bild 

 

 

 

Wi dringt furchtlos vör in’t Schaddenriek...

…un bringt dor eerstmal beten Klöör rin! 
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• Probeert Se mal den letzten Knoop – nauer: den lütten Piel  blangen den letzten Knoop. 
De Palette vun Schaddenk

• Hier köönt Se den Schadden bunt maken. Mit Weitere Schattenfarben köönt Se allens 

te kannst tosättlich to de Klöör 
e maakt, dat de Schadden dörschienen warrt för annere Objekte orr för 
rachter liggen doot. De Klöör wirkt denn natüürlich nich mehr so knövig. 

 Se eenfach nochmal düs-

löören klappt ut! 

an Klöören bestelln, as Se dat kennen doot.  

• Den Indrag Halbtransparenter Schatten in düsse Palet
anklicken. H
Schrift, de do
Probeert Se beed ut! Üm de Halvtransparenz uttoknipsen, wählt
sen Indrag an. 

    
Dör den ha
sehn. Transparente Schadden laat faken na

lvtransparenten Schadden (Bild rechterhand) sünd de Objekte dorachter noch to 
tüürlicher, denn ok in de Wirklichkeit deckt en 

Schadden annere Objekte in den Schadden ja nich kumplett to 

• Mit de veer Icons  köönt Se de naue Utrichtung vun den Schadden in 
alle veer Richten vörnehmen – also bestimmt Se hier de Richt un de Hööcht vun dat virtu-
elle Licht, dat den Schadden smitt.  

Hier warrt an’n Schadden dreiht

 
lickt Se op den lütten X-Knoop baven rech-Wüllt Se de Schadden-Liest utknipsen, denn k

Utk
terhand. (Hebbt Se de Schadden-Liest blangen de T

nipsen nich jümmers nödig, dor stöört se ja mehrst nich.) 
eknen-Symboolliest kleevt, denn is 
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3D 
 Markeert Se sik nochmaal en Objekt – op’t best en Rechteck orr en Ellipse –…  

 …un nehmt Se sik nu den Knoop 3D-Art  vör. 

akt FieravendDe Liest ma

•

•
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En Utwahl an faste 
Perspektiven is Standard

• Hier kriggt Se en Palette mit 3D-
Perspektiven. Klickt Se een an, denn 
kriggt dat Objekt en dreedimenschonalen 
Lief!  

• Wenn Se dat Objekt dreiht – utprobeern! 
–, denn dreiht sik de 3D-Lief nich mit, man passt bloots sin Foorm an dat dreihte Objekt 
an. He maakt ok jede Gröttenverännerung un Verzerren vun’t Objekt mit. 

• Wüllt Se den 3D-Effekt wedder utknipsen, denn wählt Se in de 3D-Palette den bövelsten 
Indrag Kein 3D an. 

 
De 3D-Lief dreiht sik bi dat Dreihn nich mit, he ännert bloots sin Foorm 

 

Schadden weg? 

Wenn Ehr Objekt tovör en Schadden harr, denn verswinnt de bi’t Anknipsen vun de 3D-
Funkschoon – un annersrüm verswinnt de 3D-Lief bi’t Anknipsen vun en Schadden. 
Schaad, denn dat weer würklich dull, wenn de ganze 3D-Lief en Schadden smieten wöör, 
den een ok noch dreihn un klöören kunn. Man dat is för de Teknen-Symboolliest denn 
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doch to veel. Egaal – ok so maakt de Teknen-Symboolliest en goden Job. 
 

• Aver natüürlich hett ok düsse Funkschoon mehr to beden, 
nämli en egen lütte Symboolliest, de meist liekso 
funscheneert as de Schadden-Sym , 
wenn Se in de 3D-Palett den neddersten Indrag 3D-
Einstellungen anwählt. 

 

 

De 3D-Liest ordern

boolliest. Se haalt ehr ran

 

 

Mit dat eerste Icon op de 3D-Liest 
den Effekt an- un utknipsen
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• De Liest kümmt standardmäßig as frie sweven Fenster. Mit den eersten Knoop kannst ok 
wedder den 3D-Effekt an- un utknipsen. 

• Mit de neegsten veer Icons  köönt Se de Richt vun den 3D-Lief nau instelln 
– also de Richt, ut de Se dat Objekt bekieken wüllt. In elk Richt kannst dat üm 180° 

en. 

• 

dreihn! Da heet dat klicken, klicken, klick

Mit dat neegste Icon Tiefe  geevt Se an
Längde wiest warrt orr wat he unendlic
scheedlich

, wat de 3D-Lief as Stumpen vun en bestimmte 
h utdehnt schienen schall. Probeert Se ünner-

 Instelln dör un dreiht Se 
ehr mit de Icons  – so 
kriggt Se dat richtige Geföhl för de 
Saak! 

• Se köönt de Deepde ok sülven 
bestimmen, indem dat Se in dat 
Feld Benutzerdefiniert: en Tall 
ingeevt, de de Deepde in Punkt (pt) 
angifft. 1 pt is dorbi ca. 1/3 Mil-
limeter. 

 
 

• Dat Icon Richtung  maakt dat mööglich, de Richt in Stopen groff to ännern. Wenn Se 
tovöör al mit de Icons 
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 an de Richt dreiht hebbt, denn warrt de momentane 
Richt üm de Stoop dreiht.  

tzten twee 
drääg in de Richtung-Palett: Perspektive 

un Parallel. Perspektive bedüüd, dat de 
Linien vun den Lief mit tonehmen Entfernung 

t 
 
 
 
 

Instelln Parallel schalt düssen Effekt af. De 
Linien blifft denn optisch jümmers parallel. 

Dat etik! 

• erfläch to 

• Veel intressanter sünd avers de le
In

op en schienboorn gemeensamen Fluchtpunk
toloopt – dat also dat Objekt na achtern
smaller warrt. So is dat ok in’t würkliche
Leven – de Straat, de een längskiekt, löppt na
achtern op en Fluchtpunkt tosamen usw. De

 
 weer de Geometrie vun’n 3D-Lief; nu kümmt endlich de Kosm

De neegsten dree Icons hebbt mit dat Utsehn vun de 3D-Öv
doon: Beleuchtung , Oberfläche  un 3D-Farbe . 

spalette• Klickt Se toeerst mal de Belüchtung   apen. Hier köönt Se sik 
doch wohraftig de Richt utsöken, ut de dat Licht op dat Objekt fallt. 
Allerdings bloots in wat gröffere Stopen, avers immerhin! – Tipp: 
Schall dat Licht direktemang vun vörn kamen, denn klickt Se op dat 
Icon in de mmt de Füll-Klöör, de Se 
wählt hebbt, denn ok in ehrn unverfälschten Toon to Gellung. 

De Deepde kannst ok manuell angeven

Sch
spe
war

all de Lief per-
ktivisch lütter 
rn orr nich?

 Midd vun de Palette! Dordör kü

Vun welk Richt schall’t ween? Allens keen Probleem!
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• Bavento kannst hier noch de 
Helligkeit vun de Lichtquelle in 
dree Stopen instelln: Hell, Normal 
un Abblenden. 

 

Bi Abblenden is dat Licht doch al 
ganz schön d üster 

 

Nu probeert Se den Knoop 

ü

• 

Oberfläche . Hier warrt 
instellt, woans de Överflach dat 
Licht reflekteert. Vörinstellung is 

rn Mööglichkeiten ut. 
Matt, wat in etwa so utsüht as eloxeertes Metall orr 

bürsteter Stahl. Probeert Se ok de anne

 

-Farbe • To’n Sluss probeert Se noch den Knoop 3D  btw. den lütten Piel  dorblan-

iel best ut. De Klöör, de Se hier utwählt, gellt 
nt also lichthannig dat Objekt sülven mit den 

gen. Dat Gries hett nu en Enn! 

• Mit Klöörpaletten kennt Se sik ja meddew
jümmers bloots för den 3D-Lief! Se köö

opAmmer-Kno   op de Teknen-Symboolliest en annere, poppige Klöör geven. 

   
Bloots de 3D-Lief warrt  

 

v
De Drahtrahmen is nich so berauschen, lever Plastik

ersöken

gröön! De Ellipse sülven 
köönt Se anners klöören – hier t.B. mit en Ver-

loop in Witt un Rosa
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Tweedimenschonaale Objekte (Piel,  Linien) in 3D 
V  Piel in 3D to setten! Dat geiht anstandslos. Bloots ersöökt Se ruhig mal, en Linie orr en
wenn de Linie en S Strichelung orr so –, denn warrt dat bi 3D au-truktuur harr – Pünkt or 
tom n. Man wenn Se dat 3D wedder utknipst, atisch wegmaakt, de Linie warrt dörtrocke
denn kümmt de Struktuur wedder vörtüüg.  

   
 

 

 

Vörher – naher: De Pünkt-Linie överleevt dat Anknipsen vun 
3D leider nich 
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Stückerwat Objekte: De Sneemann 

N
d

 
He is tosamensett ut stückerwat ünnerscheedlich Teknen-Objekte. 
Probeert Se dat ruhig erstmaal op egen Fuust! Allens klappt wiss noch 
nich so ganz, denn op den Lösungsweg lehrt Se noch wedder orrig wat 
Niegs un en Barg Tricks. Wi wüllt den Lösungsweg nu tosamen gahn. 

u kriggt Se en frisches Dokment mit veel Platz tofaat. Wi wüllt us nu 
üssen tiedlos eleganten Sneemann basteln.  

Reegnfolg 
Woans fangt wi an? Op’t best mit den Lief. He is ut stückerwat 
Krinken tosamensett. 

• Se bruukt dorto natüürlich dat Ellipsenwarktüüch . As dat mehr as een Ellipse is, 
köönt Se dat o blifft dat an 
de Muus aktiv, bet Se dat wedder ut

• Maalt Se nu eerstmal den Kopp. Dat dat en Krink warrt, hollt Se bi’t Optrecken de Um-
schalt-Tast daldrückt. 

• Nu maalt Se glieks den böveren Krink vun’n Rump (sotoseggen den Bostkorv). Wieldat 
Se em later maalt as den Kopp, överlagert he den Kopp dor, ’neem sik de twee Foorms 
översniedt. 

• Sitt de Bostkorv nich nau dor, ’neem he hen schall? Eendont – Se köönt em nu nich ver-
schuven, denn Se hebbt ja dat Ellipsenwarktüüch an de Muus! Dormit kannst keen Ob-
jekt verschuven. Verschuuvt Se also dat Verschuven op later un tekent Se den gröttsten 
Krink för den „Ünnerbuu“ vun’n Sneemann! 

• Fertig. Klickt Se dat Ellipsenwarktüüch nochmaal an, dat dat wedder utknipst warrt.  

• Nu köönt Se bigahn, de 
Krinken richtig to plazeern! Un 
natüürlich köönt Se ehr ok in 
de Grött trechttucken.  

Nu wüllt wi för sorgen, dat de drütte 
Kugel, de „Ünnerbuu“, den Bostkorv 
nich överlagert, schoonst se later 
tekent woor. Uns Sneemann schall 
de Bost stolt na vörn recken! Dat 
kriggt Se hen, indem dat Se de 
Reegnfolg vun de Objekte to’nanner 
vun Hand ännert: 

• Rechtsklickt Se de Ünnerbuu-
Kugel un wählt Se ut’t 
Kontextmenü Reihenfolge | 
Eine Ebene nach hinten. 

Bost rut, Buuk rin!

 Warktüüch glieks bi’t eerste Mal duppelklicken.  Denns
knipst.  
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• De Kugel warrt nu achter den Bostkorv schaven.  

Objekt, denn sitt de ölleren dorachter. Dat sühst direktemang bi’t Teknen
 dat dat niege Objekt 

t as jüst nu.  

e annern Mööglichkeiten in’t Ünnermenü Reihenfolge sünd: 

Welk „Ebene“ is denn vörn, welk achtern?! Ganz eenfach: Dat bestimmt de Reegnfolg vun’t 
Teknen. Vun Natuur ut warrt jümmers dat Niegste bavenop leggt. Tekent Se also en nieges 

: Dat niege Objekt 
överlagert de ölleren, mit de sik dat in’t Geheeg kümmt. Wüllt Se avers,
achter dat tweetniegste sitt, denn maakt Se da

D

 In den Vordergrund: Düt Objekt warrt vör alle annern schaven. (Hett keen Utwirken 
op de Platzeerung gegenöver Text! Dat regelt bloots de Platzeerung gegenöver anner 
graafsche Objekte.)  

 In den Hintergrund: Düt Objekt warrt achter alle annern schaven. (Hett keen Utwir-
ken op de Platzeerung gegenöver Text! Dat regelt bloots de Platzeerung gegenöver 
anner graafsche Objekte.) 
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 Eine Ebene nach vorne: Klorer Fall – en „ölleres“ Objekt warrt üm een Schridd na 
vörn schaven.  

 , de sik mit Text överlagert (süh ok Siet 18), warrt so Vor den Text bringen: Objekte
vör de Textevene schaven.  

 Hinter den Text bringen: De

 
 

 

 

 

 Textevene warrt vör dat Objekt schaven. 

 

 

 

 

doon, nich mit Text 

In den Vörrer- orr Achtergrunn bringen 
hett mit de Objekten ünnernanner to 

Tovöör – achterna: 
Toeerst verdeckt de 
Text dat Objekt, 
achterna verdeckt 
dat Objekt den Text
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D

ich 

• e
krig
Se dat noch m entostuken – dat will nich. En bestimmte Hööcht warrt nich ün-

De Grötten un Posischoonen vun Teknen-Objekte 
ren Raster op’t Dokm e „Maschenbreed“ vun düt Rastergitter köönt Se avers 
verännern! 

• Klickt Se op den Knoop Zeichnen heel vörnan op de Teknen-Symboolliest.  

• En Menü klappt op. Wenn nich alle Befehle to sehn sünd, klickt Se op den Duppelpiel 
nerrn an’t Menü. 

at Raster 
De Sneemann kriggt nu en Hoot op. Wat weer woll en Sneemann sünner Hoot?! 

• Toeerst mal tekent Se en eenfaches Rechteck för de 
Kremp. (Wi sünd nich so hoochkröppsch, dat wi en ele-
gant swungene Kremp verlangt, schoonst ok dat möögl
is, as Se later noch sehn warrt.)  

 

W nn Se in en Word-Dokment arbeiten doot, 
gt Se dat nu mit en Probleem to doon. Dat Rechteck hett en gewisse Hööcht. Versöökt 

ehr tosam

Verdori, geiht de Kremp nich smaller?

nerschreden! För en Hootkremp is dat natüürlich indiskutabel. Se mutt dünner ween. 

warrt in Word-Dokmente an en unsichtbo-
ent fastleggt. D

 
 

 

Klickt Se nu op den 

• Se kaamt in en Dialoog
seht Se de Uursaak vun’t Övel: In den Beriek 
terein dat waagrecht (Abstand 
horiz Abstand vertikal) je 0,32 cm 
Maschenbreed herrscht. Da kümmt also de groffe Mo-
torik h

• Bruukt Se nu de lütten Piel an de Feller un stellt Se bi 
beed den lüttstmööglichen Afstand in – 0,1 cm. OK. 

 

 

Alle Befehle 
vun düt Menü 
wiesen: Dup-
pelpiel klicken!

Hier smitt Se en 
fiener Nett ut

Minimaler Afstand maakt de fienste Posischoneerung mööglich

 

• 
Befehl Gitternetz….  

fenster Zeichnungsraster. Hier 
Ras-

stellungen steiht, 
ontal) un lootrecht (

er!  
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Nu kannst de Kremp ahn Möh heel dünn tosamendrücken. De Objekte laat sik nu ok fiener un 
mehr fleten bewegen! – Füllt Se de Hootkremp to’n Sluss mit en Klöör na Wunsch.  

ateigrött! 
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Wohrschu: D
Dat Verfienern vun’t Raster kann bi’t Spiekern de Dateigrött vun de Word-Datei höger 
maken, denn dat Raster warrt mitspiekert. 

Linien wiesen 
Wenn Se dat nich op de Nerven geiht, köönt Se 
sik de Gitternetzlinien in’t Dokment wiesen 
laten, indem dat Se in’n Dialoog 
Zeichnungsraster de Opschoon Rasterlinien 
am Bildschirm anzeigen anhaakt. Dorbi warrt 
allerdings de Linien bloots denn wiest, wenn se 
ok sichtbor sünd – dat hangt vun de 
Rasterfienheit un vun’n Zoom vun’t Dokment af. 
Heel fiene Linien in Ganzsiedenansicht kannst nich erkennen!  

Dat versteiht sik vun alleen, dat dat Raster nich mit dat Dokment druckt warrt. Dat is 
bloots as Arbeitsverlichtern dacht. 

PowerPoint 
Düsse Mööglichkeit, de Rastergrött to verännern, fehlt 
leider bi Excel un bi FrontPag int avers 
kannst dat Raster variiern, ave lütt beten 
anners – weer ja ok to langwie  sik jüm-
mers op allens verlaten kunn, 

 

e. In PowerPo
rs dat geiht en 
lig, wenn een
nich?  

 

 Bi PowerPoint heet de Befehl, den Se 
in’t Menü ünner den Knoop Zeich-
nen anwählt, Raster und Führungs-
linien... (Bild baven). 

 In den lütten Dialoog Raster und Li-
nien köönt Se sik denn de Raster-
egenschapen utsöken (Bild lin-
kerhand). 

 
Dat Raster verännern: So geiht’t bi Power-
Point 

Gruppeern 
Na dat Motto „Schön ist ein Zylinderhut, wenn man ihn besitzen tut“ kriggt nu de Sneemann 
dat Zylinnerdeel op de Kremp op tt

• Tekent Se en flache Ellipse över

se .  

 de Hootkrempe. Tuckt Se ehr trecht. 
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 Zylindrisch warrt düsse Ellipse nu dank de 3D-Funkschoon. Haalt Se sik op’t best glieks •
de 3D-Symboolliest un knipst Se den 3D-Effekt an.  

• Wählt Se bi Tiefe  en good meten Deepde ut.  

Stellt Se bi Richtung  op•  jeden Fall Parallel in! 

• Nu dreiht Se de Saak mit de Knööp  trecht. 

 

Ellipse warrt Zylinner

 
• Treckt Se de Zylinnerfoorm passlich op de Hootkremp.  

Vör- un Nadeel 
De zylindrische Ellipse süht good ut – beter, as en eenfach Rechteck utsehn harr. Man dat 
hett ok Nadeel, dat wi den Zylinner mit de 3D-Funkschoon maakt hebbt. Erinnert Se sik 
an, dat de 3D-Lief sik bi’t Dreihn nich mitdreiht? Ac oans sik dat hterna warrt Se sehn, w
utwirken deit.  

Nu besteiht düsse Hoot ut twee Dele; he schall avers in s
heit optreden! D.h. wenn een em woanners hen trecken w
usw. Dat de twee Objekte so en Einheit warrt, gruppeert Se eenfach Kremp un Zylinnerfoorm 
to en eenzig Objekt! 

• Markeert Se beed Objekte. Woans dat geih m-
schalt-Tast (de Tast för Grootbookstaven) d

in tokamen Leven jümmers as Ein-
ill, schallt beed Delen mitkamen 

t? Se klickt een an, denn drückt Se de U
al un klickt dat tweete an. Trecht. Tast losla-

ten. 

Lehren för’t Leven 
Op düsse Wies kannst ok in mennig anner Programmen stückerwat grafische Objekte to-
hoop markieren! 
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• Nu rechtsklickt Se jichenswo op een vun de twee markeerten Objekte. 

Dat Kontextmenü kümmt vörtüüg. Se wählt den Befe• hl Gruppierung | Gruppierung. 

rs u een  Objekt is, nich mehr twee! • Swupps, de Anfate an’n Hoot wiest nu, dat dat n

 

 

  

Gruppeern wedder opheven 
De Sneemann will, as sik dat för en Sneemann höört, „echt cool“ ween un sin Hoot nich spie-
ßig lootrecht ophebben, man flott mit’n Zisslaweng. Also dreiht Se em. Bi’t Dreihn vun den 
gruppeerten Hoot kaam
m

t nu avers de Nadelen vun’t 3D vörtüüg: De 3D-Lief dreiht sik nich 
it! Dor mööt Se vun Hand bigahn.  
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Rechtsklickt Se den Hoot un wählt Se ut’t Kontextmenü den Befehl • 
pierung aufheben. 

• n Krempe wedder enkelt to verännern. De enkelten Delen warrt 
erkt“, un dat Gruppeern kann to jede Tied wedder wegmaakt 

De Hoot is nu en eenzig Ob-
jekt un is eenfach to verschu-

ven, t.B. wenn Se em den 
Sneemann wat deper in de 

Stiern drücken wüllt

De Hoot warrt gruppeert

tig lässig ut...

Gruppierung | 
Grup

 Nu sünd Zylinnerdeel u
bi’t Gruppeern nämli „m
warrn.  

Bi’t Dreihn: De Hoot sitt twoors 
scheep, avers dat süht nich so rich-
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• De Objekte sünd avers noch beed markeert. Nu klickt Se eerstmal jichenswo in de Wala-
chei, dat de Markeern weggeiht. 

• Denn klickt Se den Zylinner an. He schull nu as eenziges markeert ween. 

• Dreiht Se mit de 3D-Symboolliest den Zylinnerdeel richtig hen. Tuckt Se, wenn nödig, ok 
de Foorm vun de Ellipse noch beten trecht. 

 
De 3D-Lief warrt dreiht; de Ellipse mutt bavento noch beten smaller maakt warrn, dat dat wed-

der good utsüht. De Sneemann kiekt wieldess dusselig ut de Wäsch 

 

e markeern un nieg gruppeern – orr Se maakt sik dat 

l 
e 

Natüürlich köönt Se ok egaal wa veel Objekte gruppeern, nich bloots twee. Achterna, wenn he 
trecht is, gruppeert wi den ganzen Sneemann!  

• Dat weer’t. Nu köönt Se beed Objekt
lichter: 

• Rechtsklickt Se bloots den Zylinnerdeel un wählt Se ut dat Kontextmenü den Befeh
Gruppieren | Gruppierung wiederherstellen. Dat Programm „erinnert“ sik nu an d
Hootkrempe, mit de de Zylinner mal gruppeert weer, un gruppeert de twee foorts wedder! 

 

De Hoot sitt endlich richtig un warrt wedder gruppeert 

h!

Dat geiht hier in’t Kontextmenü

Gruppierung trüch marschmarsc
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Schöönheitspleeg 
Snee is ja sünnerlich vundaag ok nich jümmers rein as de frisch fullne 
Snee, man mennigmaal ok licht gries. Da is dat doch Sülvstverstand, 
en lütten Farvverloop to bruken, dat dor beten rüümliche Effekt in de 
Sneekugeln kümmt. 

Se sik een 

• 
eenklöörigen Verloop vun Gries in un treckt 
Se em mit den Schuuvregler mööglichst hell.  

• Wählt Se en Variante Aus der Mitte ut, 
’neem dat Objekt binnen heller is. OK. 

 

En ganz helle Gries-in-Witt-Verloop, ut de Midd 

 

Behollt Se düssen Effekt bloots, wenn he Se 

Nu  den Sneemann en Gesicht. För de 
Oogen langt heel lütte swatt füllte Krinken. 

kop
Kri

 

• Markeert 
vun de Sneekugeln (orr glieks stückerwat 
opmaal? Se weet ja, woans dat geiht) un 
wählt Se en Fülleffekt ut.  

Stellt Se op de Registerkoort Graduell en 

vun Hell na Düüster, dat is dat Rechte 

gefalln deit. 

 maalt Se

Wenn Se een dorvun hebbt, köönt Se em ok 
eern! Maakt Se ok den Mund ut solk 
nken. 

De Karottennees 
Oh, natüürlich, en Sneemann ahn Karott weer jüst 
so afsünnerlich as en Sneemann ahn Hoot! För de 
Karott nehmt wi en lütt Ellipse orr en Krink, den 
wi mit de 3D-Funkschoon in en Tüüt verwannelt. 
Söökt Se sik dorto ruhig en frieen Platz op dat 
Dokment! Se köönt de Karott ja achterna, wenn 
se trecht is, den Sneemann in’t Gesicht setten. 

• Tekent Se en lütt Ellipse orr en lütten Krink 
– Se köönt ja allens later noch verännern – 
un wählt Se ut de 3D-Palett op de Teknen-
Symboolliest en 3D-Foorm ut, de spitz in’t 

So süht en tofredene 
Sneemann ut!

Süht ut as’n Rettich, warrt avers en Karott!
Unendliche utlopen deit. 
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• Nu klöört Se dat Ganze smuck karottenrood, also orange.  

• Dat de Karott n dlich 
lang utsüht, dre oorm mit de 

Icons 

u nich mehr so unen
iht Se de 3D-F
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 op de 3D-
Symboolliest. 

 
 
 

 Amenn treckt Se de 
rrn in’t Gesicht! 

 Pinocchio,  
ch ganz glücklich, nich? 

•
Karott den Sneemann me

 
Togeven, he süht beten ut as
avers do

 

Spegeln 
Maakt Se eentlich en Sneemann Arms, wenn Se ee

akt? Is vigeliensch, denn de Arms fallt li
n vun Snee 

ma cht af. Tekente Arms 
avers nich; dorüm versöökt wi dat nu.  

 

 Tek cht, dat se den 
Sneemann as en Arm an’n Lief sitt. 

ekt orr mit wat 
s.  

s, kopeert Se em 
l in. De Kopie lannt beten versett vun’t Oginaal.  

markeert. Wi kunnen ehr vun Hand richtig 
hendreihn, avers dat geiht noch eenfacher:  

 Klickt Se op den Knoop Zeichnen heel vörnan op de Teknen-
Symboolliest. En M

 Hier wählt Se Dreh
markeerte Objekt w

 

Dör h

De eerste Arm

anniges Dreihn lett de Karott kötter

ent Se en Ellipse un tuckt Se ehr so tre

 Wenn Se wüllt, füllt Se ehr mit en Eff
anner

 Wenn de Arm trecht i
un föögt em eenma

 Nu is de Kopie 

enü geiht op.  

en oder kippen | Horizontal kippen. Dat 
arrt nu spegelt.  

 Nu brukt Se den tweeten Arm bloots noch 
op sin Posischoon trecken!  
  

 
Wosaken de tweete 
Arm tostann kümmt
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Probeert Se ok de anner Befehle in’t Ünnermenü Drehen oder kippen 
nt

 elkeen Objekt.  
ut! Dat Freie Drehen ken
grönen Timpen baven an

 Se al, dat geiht heel licht mit den lütten 
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Mark
Wenn de ganze Sneemann so trecht is, dat Se tofreden sünd, denn 
schall he to en eenzig Objekt „Sneemann“ versmölten. He schall also 

annst em t.B. nich as een Stück an 
en anner Steed verfrachten – dor muttst alle Bestanddelen enkelt 
trecken! Dat is nich to duren. Ok lütter orr grötter maken kannst den 

or hölpt nix, he mutt gruppeert warrn.  

G en tohoop markeert. Nu 
verfehrt Se sik nich – Se brukt nich jedeen Knoop un jedeen Karott 
enkelt bi daldrückte -Tast anklicken! Dorbi kunnst ok licht 

jichenseen lierlütt Obj  vele Objekte gifft dat en 
betere Lösung: dat Ma

 Klickt Se op dat pielföörmig Markeerwarktüüch 

Objekte mark

eern 

gruppeert warrn. So, as he nu is, k

Sneemann nich an’t Stück. D

ruppeern sett vörut, dat wi alle Bestanddel

Umschalt
ekt vergeten, dat weer argerlich. Nee, bi so
rkeerwarktüüch.  

ieren . Dat sitt direktemang blangen 

 Nu hett de Muuswieser Pielfoorm

den Zeichnen-Knoop vörnan in de Teknen-
Symboolliest.  

  ok över den 
mente, den Tabellenberiek 
sw. He kann bloots noch 

arkeern vun grafische Objekte bruukt warrn! 

te Muustast mit dat Warktüüch 
en Rechteck üm den ganzen Sneemann op. Alle 

laten ween.  

rkeert. 

 Rechtsklickt Se een 
rten 

Objekte un wählt 

Befehl  

ierung.  

 Nu kaamt Anfaters 
bloots noch an de 

vörtüüg – de 
Sneemann is 
gruppeert! 

Arm dran! De Sneemann 
maakt Männchen

Baven: Mit dat Markeerwark-
tüüch treckt Se en Rechteck üm 
dat ganze Rudel vun lütte un 
grote grafische Objekte 

 

Rechterhand: 
Allens is markeert!

Textberiek vun Word-Dok
vun Excel-Arbeitsbläder u
to’n M

 Treckt Se mit daldrück

Objekte mööt kumplett ins

 Sodraad Se de Muustast loslaat, sünd alle inslaten 
Objekte ma

vun de markee

Se ut dat 
Kontextmenü den 

Gruppierung | 
Grupp

Ecken vun dat 
ganze Objekt 



De Teknen-Symboolliest Siet 55 plattpartu.de   

 
 Se mööt nu dat Warktüüch Objekte markieren wedder utknipsen, dat Se den norm

len Muuswieser wedderkriggt. K
aa-

lickt Se dorto man eenfach nochmaal op dat Wark-

Nich

tüüch.  

 vergeten! 
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Dat v wedder utknipst, denn de pielföörmige ergeet de Lü geern, dat se düt Warktüüch 
Muuswieser süht ja nich so ungewoh rna wunnerwarkt de Lü denn, dat een nt ut. Man achte
in Excel keen Zelln mehr markeern kann orr in ehr in den Text klicken kann. Word nich m
Dorbi is eenfach bloots dat Warktüüch Objekte markieren aktiv. Also: na dat Bruken 
utknipsen! 

Stückerwat Objekte: Öve
Hebbt Se bloots wenig Objekte, d e 
dennso markeert Se ehr dör enkelt Ank
Umschalt-Tast. Hebbt Se avers en Ens
Objekte trechtmaakt, denn is dat ek
jekte markieren-Warktüüch vun Te

rkeerten Objekte op alle möögli-

• Verschuven: Treckt 
Se jichen
mark

 
 

 

De ganze Sneemann warrt gruppeert

rsicht 
e S tohoop bearbeiten wüllt, 

licken bi daldrückte 
emble vun teemlich vele 

de s erste Methood, dat Ob-
 de knen-Symboolliest to 

bruken.  

 

Baven sünd dat bloots 3 Objekte, de kannst licht 
per Klick markeeren; nerrn sünd dat al 10, 

da lohnt dat Objekte markieren-Warktüüch

Se köönt denn de tohoop ma
chen Aarten tohoop bear-
beiten: 

swo op den 
eerten Beriek.  

Stückerwat Objekte 
tohoop verschuven
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• Stuken orr vergröttern: Nehmt Se en Anfater vun jichenseen vun de markeerten 
Elemente – de Verännerung gellt för alle! Dorbi warrt dat Ensemble nich as Ganzes gröt-
ter orr lütter maakt, sünnern jedeen Element för 
sik. Probeert Se’t ut, denn seht Se dat. 

 
Gemeensames Dreihn 

 

• Dreihn: Faat Se an’n Dreihpunkt vun 
jichenseen vun de markeerten Elemente an un 
dreiht Se! Alle anneren dreiht sik mit. Jedeen 
Objekt dreiht sik dorbi üm sin egen Be-
toogspunkt. 

• Kopeern, Utsnieden, Infögen: Natüürlich köönt Se den ganzen markeerten 
 

rr 

• Formateern: Dormit meen ik 
jedeen Verännerung vun de Kosme-
tik, as t.B. Klöören un Linien towie-

 
 

t 

ren, wenn Se stückerwat Objekte de 
glieken Egenschapen verpassen 
wüllt.  

nsam

utt een ehr ja mar-
keern.  

• Spegeln n utklappt un een vun de Befeh-
le Drehen o  kippen anwählt, denn warrt de 
markeerten O
heit, man jedeen för sik (!) spegelt. 

den Achtergrunn 
n den Vörrergrunn bringen wüllt, 

op to mar-
en un de 

 

De twee Rechtecke woorn markeert un 
warrt rdergrund 

haalt… 

Krempel op een Slag kopeern orr utsnieden un wedder infögen – ok in anner Dokmente
o Programme un so faken Se wüllt.  

sen, avers ok jedeen Instelln t.B.
vun’n Textfluss över den Dialoog
Format | AutoForm…. Dordör let
sik natüürlich en Barg Arbeit spo-

 
Gemee

 

 

• 

es Formateern 

Gruppeern : Na klaar, gruppeern köönt Se de Objekte – dorför m

: Wenn Se dat Menü ünner den Knoop Zeichne
der kippen | Horizontal kippen orr Vertikal

bjekte nich as Gesamt-

• Reegnfolg: Wenn Se stückerwat Ob-
jekte op een Slag in 
orr i
is dat praktisch, ehr toho
keern, denn rechtstoklick
Instellung to maken.  

De Teknen-Symboolliest 

nu tohoop In den Vo
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Markeern staats Gruppeern? 
Gruppeerte Objekte benehmt sik anners as en 
Antall Objekte, de bloots tohoop markeert sünd! 

e sünnerlich bi’t Stuken/Dehnen, bi’t 
Dreihn un bi’t Spegeln.  

 Markeert Se sik en Ensemble vun 
opeert Se dat un föögt Se dat wedder in. 
gruppeert Se foorts (praktisch: se is ja 

noc ruppeerte Objekt) beten wieder af vun’t 
Og

gru

Dat seht S

Test Se dat:
Objekte, k
De Kopie 

h markeert). Denn treckt Se de Kopie (also dat g
inaal.  
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Nu verännert Se de Grött vun dat gruppeerte Objekt. Markeert Se to’n Vergliek dat nich-
ppeerte Ensemble un verännert Se sin Grött.  

   
 

 
 

u dreiht Se dat gruppeerte Objekt – un dreiht Se dat Ensemble vun markeerte Objekte. Jüst N
so spegelt Se beed.  

   
 

 

…voilà e
ecke sü
Vörrergrun

En Ensemble vun tohoop markeerte Objekte 
warrt stukt: Jedeen Objekt warrt för sik sül-
ven lütter 

tes Objekt warrt stukt: Dat 
ze warrt as Einheit lütter

En e 
wo
ven

En gruppeertes Objekt woor dreiht: 
Dat Ganze hett sik üm en eenzigen, 
gemeensamen Betoogspunkt dreiht

! D  twee Recht-
nd tohoop in’n 

n lannt

En gruppeer
Gan

Ensemble vun tohoop markeerte Objekt
or dreiht: Jedeen Objekt woor in sik sül-
 dreiht 
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Se seht, dat gruppeerte Objekt warrt jümmers as Einheit opfaat, wieldess de Objekte, de 
bloots tohoop markeert woorn, isoleert blievt. Dat gruppeerte Objekt warrt as Ganzes stukt orr 
dehnt; de Betoogspunkt liggt dorbi op den erten 
Objekte warrt so dehnt orr stukt, dat de Be  liggt. 
Bi’t Dreihn warrt dat gruppeerte Objekt üm r-
keerten Objekte warrt jewielen üm ehr ege

Bi de Arbeit kann dat nütt ween, düsse Ün

 Butenrand vun dat ganze Objekt. De marke
toogspunkt jewielen op ehr egen Butenrand
 en gemeensamen Betoogspunkt dreiht, de ma

n Betoogspünkt dreiht.  

nerscheden to kennen. 

De Sneem
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ann as Ganzes 
Nu köönt Se den Sneemann t.B. as Ganzes

dat Dreihn kriggt wi wedder Arger mit de twee 3D-

kt, en drucktechni-
sche Längdeneinheit vun ca. 1/3 mm) fastleggt is, un en fastleggte 
Richt. In mennig Hinsicht sünd düsse Elemente also wedderbostig, un 
wi köönt us fragen, wat dat würklich de beste Wahl weer, ehr to bru-
ken. – Dat is mööglich, de 3D-Elemente hier dör normale to ersetten. 
Staats den Zylinnerlief kunnst t.B. en eenfaches Rechteck nehmen, un 
för de Karott kunnst wat vun Hand malen (süh later, bi de Friehand-
foorms op Siet 79). Düsse Elemente dreiht un stukt sik denn aar-
dig mit. Man se seht ok nich so püük ut. 

 

Se köönt ok versöken, den Sneemann en Schadden to verpas-
och smuc

e gruppeert n egen 
Schadden! Dor kannst an sehn, dat in de Gruppeerung de 
Objekte dörchut noch enkelt to kennen sünd – tominnst för 

entweder – oder! De Schadden knipst 3D ut un annersrüm. 
Un dat weer dat denn mit de schöne Karottennees un den 
staatschen Zylinnerhoot... 

Hier weer dat definitiv beter, wenn dat ganze gruppeerte 
Objekt een eenzigen Schadden smieten wöör. Dor köönt de 
Programm-Makers ja noch an rümklamüstern. 

 
 

 

 kopeern un verveelfältigen 
– orr eenfach verschuven. Se köönt em ok grötter orr lütter trecken un 
dreihn. Bi 
Elemente in den Sneemann – den Zylinnerhoot un de Karott –, denn 
de 3D-Elemente speelt bi’t Dreihn ja nich mit! Se hebbt en faste 
Deepde, de in pt (Afkörten för point, op Platt Pun

sen. Weer d
scheep: D

k, nich? Man dat geiht grünnlich 
en Objekte smiet jewielen ehr

dat Programm. Dorüm kannst ja ok de Gruppeerung wedder 
wegmaken. – Und bavento: Bi 3D un Schadden heet dat: 

Sneemann kopeert: En gan-
zes Team vun staatsche 
Sneemannslüü tridd an

Oha – dat mit den Schadden 
öövt wi noch mal, Sneemann!
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Öven: Stratenplaan 

Hier wüllt wi en eenfachen Laagplaan vun Ehr Huus orr Ehr Wahnung teknen. Dat geiht gan
licht. Nehmt wi an, Se wüllt bi sik tohuus en Fete geven, un Frünnen sünd inlaadt, de sik in 

aalt Se schem

z 

atisch den 
ichtig, un bloots graade 

Ehr Gegen partu nich utkennen doot. De schallt Se finnen. Also m
Weg na Ehr Hus. Bloots de Straten in de neegste Ümgeven sünd w
Straten dröfft vörkamen.  

   plattpartu.de  De Teknen-Symboolliest © M.-L. Lessing 

 
• Maakt Se sik en nieges Dokment apen!  

• Stellt Se glieks to Anfang de Rasterbreed vun dat Gitternett o
noch? Siet 

p 0,1. (Woans güng dat 
47!) 

• Klickt Se op dat Icon Linie  un treckt Se denn mit de Muus schem
lieks duppelt antoklicken un so alle Linien to 

I

• Wenn en Linie nich richtig s de 
rechte Steed.  

• Klickt Se op dat Icon Rech

atisch de Linien för 
de Straten. – Plietsch is dat hier, dat Icon g
trecken; dorna klickt Se dat con wedder ut un köönt denn de Linien korrigeern. 

itten deit: Treckt Se de Linie mit daldrückte Muustast an 

teck  un tekent Se mit de Muus en Quadrat an de Steed

 „Ehr“ Straat. 

ie mit 

, 
’neem Ehr Hus is. 

• Markeert Se nu en Linie vun

• Verpasst Se de markeerte Lin  en dickere Linienstarkde.  

vt Se em mit • Markeert Se dat Hus un gee  en lüchen Klöör (wenn Se en Farvdrucker 
hebbt)! 

• Steiht dat Hus schreeg? Na d
grönen Timpen baven! 

 
 

m se henschall? Verschuuvt Se de ganze Teknen as en eenzig 

• Klickt Se op dat Icon Objekte markieren

enn markeert Se dat un dreiht dat mit den 

Sitt de Teknen nich dor, ’nee
Bild! 

  un treckt Se denn mit de Muus en Rechteck 
üm den ganzen Kraam rümmer.  

• Alle Objekte binnen in dat Rechteck warrt markeert. 

chall dat utsehn

Friees Dreihn vun’t markeerte Rechteck

So etwa s
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• Wiest Se op de markeerte Teknen. Op de enkelten Dele warrt de Muuswieser to’n veerfa-
chen Piel.  

• Denn köönt se mit daldrückte Muustast de ganze Teknen annerswo hen trecken.  

Schrieven klappt nich? 
Se wüllt in’n Text wieder schrieven, un dat klappt eenfach nich? Denn hebbt Se dat Ob-
jekte markieren-Icon  op de Teknen-Symboolliest noch aktiv! Klickt Se nochmaal dor 
op, un dat geiht wedder.  

Se köönt de markeerte Teknen ok utsnieden orr kopeern un infögen. Natüürlich köönt Se ehr 
ok gruppeern. Avers töövt Se mit allens dat noch en Momang l 
Bruukbores dorto.  

Textfeller 

 – nu kümmt noch wat hee

Wat nütt de tekenten Straten, wenn een nich ehr Naams dorto schrieven kann? Dat kannst! 
Dorto gifft dat Textfeller.  

Wat is denn en Textfeld? 
En Textfeld is en grafisches Objekt, da een frie verschuven, grötter un lütter maken kann, 
jüst as en Bild – bloots dat in en Textfeld Text schreven warrn kann.  

En
• 

 Textfeld anleggen 
Klickt Se op dat Icon Textfeld  op de Teknen-Symboolliest orr in’t Menü op 
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Einfügen 

•

| Textfeld. 

 De Muuswieser warrt to’n Krüüz. . Treckt Se 
jichenswo, ’neem jüst Platz is, mit aldrückte Muustast 
en Feld op. De Gr

 d
ött is eerstmal egaal. – Dat is dat 

Klickt Se rin. 

. 

aken, de Schriftgrött 
verännern orr en anner Schriftaart

 Wiest Se op een vun de Anfaters buten an’t 

Textfeld. 

• En Schrievmarke blinkt in’t Textfeld. Wenn nich: 

En frisches Textfeld
• Schrifft Se nu den Naam vun de Hauptstraat, t.B. 

Beispielallee

• Wenn Se wüllt, köönt Se de Schrift ok 
formateern, t.B. fett m

 wählen. 

•
Textfeld, ’neem de Muuswieser to’n In’t Textfeld schrieven: Se köönt so 

veel schrieven, as Se wüllt – sogoor 
mehr, as rinpasst!Duppelpiel  warrt. Hier köönt Se de Grött 

verännern.  

• Treckt Se sik dat Textfeld so trecht, dat dat Woort jüst bequem rinpassen deit!  
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•
ieser to’n veerfachen Piel.  

 Nu wiest Se op den Rand vun’t Textfeld. Bloots dor – op den 
Rand! – warrt de Muusw

• Treckt Se nu dat Textfeld op de Hauptstraat vun Ehr Teknen. 

 

   
Upps, so weer dat aver nich dacht! De Rand stöört 

 

Viellicht sitt de Beschriftung vun d
richtig op de Straat passen deit. Av

e Straat ja al perfekt – wenn dat Textfeld lütt noog weer un 
ers villicht verdeckt dat deelwies de Linien vun de Straten, 

 feun överhaupt: de Rand vun dat Text ld stöört! Also ran an de Arbeit: 

Textfeld ganz dezent 
We feld keen egen Rand hebben – un 
op’  ja nau, woans dat geiht!  

nn dat en ideale Beschriftung ween schall, dröff dat Text
t best ok keen egen Hinnergrunn. Na, meddewiel weet Se

ert Se dat Textfeld, wenn’t nich mehr markeert is.   Marke

 Wählt Se dat Pinsel-Icon op de Teknen-Symboolliest, klickt Se op den lütten Piel 
dorblangen un wählt Se Keine Linie. 

 Wählt Se dat Farvammer-Icon op de Teknen-Symboolliest, klickt Se op den lütten 
Piel dorblangen un wählt Se Keine Füllung. 

 

   

so lütt maakt, dat de Text nich in’t Textfeld rin-

t Textfeld 
wedder grötter maakt, köönt Se wedder allens 
lesen

De Grött vun en Textfeld verännern: Wenn Se dat 

passt, warrt he eenfach nich wiest. He is avers 
dor – nix warrt wegsmeten! Wenn Se da

 
 
 
 
 

 

En Textfeld verschuven
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Nu köönt Se dat Textfeld överall hentrecken, o
Textfeld verdeckt ehr nich mehr. Dat is nu dör
Schrift sweevt noch elegant dör den Ruum... N
beten to groot is – maakt ja nix. So is dat de op

k merrn op de Linien vun de Straten – dat 
sichtig un sünner Rahmenlinie; bloots de 
u is dat eentlich ok egaal, wenn dat Textfeld 
timale Beschriftung, nich? 

 

Textfeld kopeern 
Wat maakt Se avers nu, de lootrecht verlopen Nevenstraten to beschriften? Keen Problem – 
maakt Se sik eerstmaal en nieges Textfeld. – Allens nochmaal? Hmmm... eenfacher is dat, dat 
Textfeld, dat al dor is, to kopeern!  

• Klickt Se op den Rand vun’t Textfeld – dorhen, ’neem de 
Muuswieser en veerfachen Piel warrt!  

• Nu geevt Se den K

   plattpartu.de  De Teknen-Symboolliest © M.-L. Lessing 

opeerbefehl – per Menü Bearbeiten | Ko-

pieren, per Muusklick op dat Icon  op de Standard-
Symboolliest, per Kontextmenü (Rechtsklick) un Kopieren orr eenfach per Tastengriep 
Strg + C. 

• Wichtig: Nu klickt Se annerswo hen, dormit dat Textfeld nich mehr markeert is! 

l to’n Infögen – per Menü Bearbeiten | Einfügen, per • Denn geevt Se den Befeh
Muusklick op dat Icon  op de Standard-Symboolliest, per Kontextmenü (Rechtsklick) 
un Einfügen orr eenfach per Tastengriep Strg + V. 

•

•
at trechten 

Straten.  

 
 

 Jichenswo landt nu dat kopeerte Textfeld. Klickt Se 
eerstmal rin (also dütmaal merrn rin, in den Text) un 
ännert Se den Stratennaam so, as dat nu ween mutt.  

 Packt Se dat Textfeld nu wedder an’n Rand un treckt Se 
d an de rechte Steed, also över een vun de loo

Text lootrecht 
Nu schall de Text langs de Straat verlopen. Hier kümmt Trick 17: de lootrechte Text. Dorto 
gifft dat twee Weeg. 

Weg 1: 

• Klickt Se in’t Textfeld.  

So süht dat good ut!

extfeld markeern 

Dat kopeerte un afännerte Textfeld 
warrt in Posischoon bröcht

En T
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• Kriggt Se de lütte Symboolliest Textfeld tofaat, de sik jichenswo rümmerdrieven dei

klickt Se op dat letzte Icon dorop, 

t, un 

. 

• De Text ännert sin Richt.  

• Klickt Se mehrmalen op , denn köönt Se 
sik de Ric

 
 

• Denn tuckt Se sik dat Textfeld so trecht, dat de ganze Text jüst komodig 
rinpassen deit.  

 

 vun’t Textfeld mutt noch an den  
n Text anpasst warrn, denn is allens trecht 

We

ht utsöken.  

Text lootrecht bitte!

De Foorm
lootrechte

 

 

 

g 2: 

• Klickt Se in’t Textfeld.  

 

t per Klick utwählen köönt. Denn OK. 

dat Textfeld so trecht, dat de 

gs gahn?  

Allens steiht Kopp 

• Wählt Se in’t Menü Format | Absatzrichtung. 

Hier geiht’t ok lootrecht 

 

 

 

• En lütte Dialoog kümmt vörtüüg, ’neem Se sik 
en Textrich

• Denn tuckt Se sik 
ganze Text jüst komodig rinpassen deit. 

 
Woneem schall dat lan
De Dialoog to’n Richt-Utsöken 

 

 

Wenn Se in Word lootrechte Textricht wählt hebbt, denn 
kiekt Se mal in de Format-Symboolliest: Alle Icons to’n 
Utrichten vun Afsätt un sogoor de Icons för Optelln un 
Nummerierung hebbt sik solidarisch op de Siet leggt. 
Süht possierlich ut, nich? 

Alle Icons lootrecht – putzig! 
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Textfeller gruppeern 
Bes ss i

e Hauptstraat mit en Piel „Richtung Innenstadt“. Dorna köönt 
Se dat Ganze gruppeern – de Textfeller warrt problemlos mit gruppeert. 

chrift Se nu alle Nevenstraten op dü e W es. Se köönt Textfeller kopeern orr sik niege 
maken. Beschrift Se bavento d
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Wenn Se allens gruppeert hebbt un amen
Gruppe dehnen un stuken wüllt, denn warrt Se en 

tten Swackpunkt vun de Textfeller wies warrn: 
De Schriftgrött blifft konstant! Dat Textfeld sülven 
dehnt un stukt sik aardig mit, avers natüürlich 
b
S
w
S
kann dat vermurkst utsehn, wenn Se dat to lütt 
tosam

 

So schall dat utsehn

Gruppeerung opnahmen

tenplaan woor to lütt stukt, 
 Schrift speelt nich mehr mit

De Textfeller warrt in de 

n de 

lü

lifft en 12-Punkt-Schrift jümmers en 12-Punkt-
chrift – un de passt nich mehr ganz in’t Textfeld, 
enn dat Textfeld to lütt trocken woor! Denn is de 
tratennaam nich mehr kumplett to lesen. Dorüm 

entreckt! De Stra
de
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Lütte Textfeldkünn 
Mit Textfeller ümgahn köönt Se nu al bannig good. Dat Se dat Benehmen vun de Dinger bet
dörschaun köönt, maakt wi hier en lütten Utfloog in de Theorie.  

En Textfeld is en Zwitter: grafisches Objekt un Textdokment. 

er 

Na buten is en Textfeld en Objekt, jüst so as en Grafik orr en Teknen-Objekt. Kannst dat op 
desülvige W aken. In’t Menü Format finnt Se nu ok den Indrag Text-
feld. De Dialoog süht in Word jüst so ut as de to’n Formateern vun en Grafik. Op de Re-
gisterkoort Layout is automaatsch Vor den Text orr Passend instellt – dat Textfeld lett sik 
frie verschuven. (In Excel is düsse Dialoog beten spaarsamer. Dat Textfeld is dor vun Natuur 
ut frie to verschuven, un Sluss.) 

Na binnen  is dat Textfeld en richtiges lüttes Textdokment mit alle Mööglichkeiten to’n 
Formateern. Wenn Se in Word togang sünd, seht Se sogoor, dat op dat Lineaal en extra Beriek 
för dat Textfeld uttekent is.  

Symbolliest Textfeld 

ies grötter un lütter m

Dat Textfeld hett in Word tosättlich en egen lütt Symboolliest, de vörtüüg kümmt, wenn 
dat Textfeld markeert is. För dat, wat wi hier maakt, beed de Symboolliest nich veel 
Intressantes (bloots de Textricht), avers för anner Zwecke is se heel nütt: Wenn Se stü-
ckerwat Textfeller t.B. in Word in’t Text verdeelt orr jichenswie över dat Dokment ver-
streit, denn köönt Se düsse Textfeller merrnanner verkeden. Dat bedüüd, dat Se in de Keed 
vun Textfeller en grote Menge Text „geten“ doot, un he flütt ordentlich wieder vun Text-
feld na T eld steiht jüst so veel, as graad rinpasst, un in’t neegste extfeld! In jedeen Textf
geiht dat denn wieder. Dat is prima bi’t Erstellen vun Prospekten u.ä.! 

So funscheneert Textfeller 
As Zwitter mutt dat Textfeld Text- un Grafikegenschapen beden. Dat maakt dat so:  

• Wenn Se in’t Textfeld sülven arbeiten doot, also in’n 
Text, denn is de Rand vun’t Textfeld striept. De 
Muuswieser is över den Text en Strich, as sik dat bi 
Text höört – süh Bild rechterhand.  

• Wenn Se dat Textfeld as 
Grafik markeern wüllt, 
denn klickt Se op den Rand. He warrt denn pünkt’t – süh 

xtfeld mit Inholl is denn 

e M

nd vun’t Textfeld is striept.  

n un infögen, ok Rahmen setten, sogoor Biller 
t as in en Dokment.  

 

Bild linkerhand. Dat ganze Te
markeert.  

 

In’t Textfeld arbeiten 

• Wiest Se op den Textberiek vun’t Textfeld. D

• Klickt Se rin. De Schrievmarke blinkt, un de Ra

• Formateert Se de Afsätt na Ehrn Smack.  

• Se köönt in’t Textfeld ok markeern, kopeer
infögen – jüs

uuswieser is en Strich.  
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Dat Textfeld as Ganzes 

• Nu treckt Se sik dat Textfeld op de passen Grött trecht.  

• Is de Rand pünkt’t? Wenn nich, klickt Se eenmal op. 

• Nu is dat Textfeld as Ganzes markeert – also mit den Text un allens, wat dor binn steiht.  

g is. 

rkst ut. – Wenn Se mehrmalen en Textfeld infögen wüllt, 

 

Wat w

In düssen Tostand köönt Se dat Textfeld kopeern, utsnieden orr ok löschen (mit de Entf-
Tast)! 

• Hebbt Se kopeert, denn klickt Se eenmal buten vun’t Textfeld, dat de Markeern we
Eerst dorna föögt Se in!  

Woso schall een vör dat Infögen buten klicken? Na, damit dat Textfeld nich in’t Textfeld in-
föögt warrt. Dat süht denn vermu
mööt Se oppassen, dat bi’t Infögen keen anner Textfeld markeert is!  

De Tabell gifft en Överblick över dat Arbeiten mit Textfeller.   

üllt Se doon? So geiht dat
T

 -
extfeld verschuven • Textfeld anklicken. Dat warrt markeert.  

• Den Muuswieser op den Rand föhren. He warrt to’n veerfa
chen Piel.  

• Nu klicken un mit daldrückte Muustast trecken. 
I . n’t Textfeld schrieven In’t Textfeld klicken un as in en normalen Textdokment schrieven

T
ä

ext in’t Textfeld ver-
nnern 

Formateern un Bearbeiten vun’n Text geiht in’t Textfeld jüst so as 
in normalen Text! 

Foorm un Grött vun’t •
n vun de Rahmenboxen wiesen Textfeld ännern 

 Anklicken 
• Op ee
• Trecken 

Den Text dreihn • Anklicken 

• Op dat Icon Textrichtung  op de Textfeld-Symboolliest 
klicken (orr Menü Format

• Textri
 | Absatzrichtung) 

cht utwählen. 
• Anklicken. De Rand vun’t
• Op den Rand klicken. Nu i

De Entf-Tast drücken. 

 Textfeld is striept. 
s de Rand pünkt’t. 

• 

Dat Textfeld löschen 

Textfeld utsnieden / 
kopeern 

• 
• nd klicken. Nu is de Rand pünkt’t. 
 Den Ausschneiden- orr Kopieren-Befehl anwennen. 
• An en anner Steed klicken! 
• Infögen un dat Textfeld an de rechte Steed trecken. 

Anklicken. De Rand vun’t Textfeld is striept. 
Op den Ra

•

 

Nochmaal: Pünkt un Striepen 
Wenn dat Textfeld en striepten Rand hett, denn blinkt de Schrievmarke dor binn. Denn 
köönt Se in schrieven. Mit Entf löscht Se denn bloots en Bookstaav. – Wenn dat Textfeld 
av ze Textfeld mit allens binn ers en pünkten Rand hett (Rand anklicken!), denn is dat gan
markeert. Mit Entf löscht Se denn dat ganze Textfeld. 
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Öven: Textfeller mit 
Hinnergrunn 
Vörhen hebbt Se en Textfeld transparent 

ner
avers se köönt natüürlich alle mööglichen Hin-

wü

Hülp vun de Schuuvreglers för 
100% Transparenz 

n wählt Se denn en 
 der Mi v

 
So en ähnliche Füllung k

ld nich markeert is, süht dat so ut 

d süht al so as Deko-Objekt smuck ut; wi wüllt 

• Klickt Se also in dat Textf .
marke in de Midd vun’t Te e t. 

• ners go  
geevt Se em en witte Schri

 de Midd 

e dat Textfeld neegbi an dat 

 
Süht al ganz good ut, nich? Man för den 

maakt. Dor sühst al: De Dinger hebbt Hin-
grunnklöören! „Vun Natuur“ sünd se witt, 

nergrunnklöören kriegen. Un: Fülleffekte! Dat 
llt wi nu maken. 

• Treckt Se sik en nich to lüttes Textfeld op.  

• Maakt Se de Randlinie weg. 

• Wählt Se as Füllung för dat Textfeld en 
Fülleffekt. Laat Se de Füllung dorbi mit 

Transparenz bet na 
verlopen (süh Bild) u
Geometrie, de aus tte erlöppt. 

unn dat ween 

 

• Dat Ergeevnis süht so ut as in’t Bild linkerhand. 

 
Wenn dat Textfe

 

• Dat Textfel
avers nu Text dortofögen.  

eld  Zentreert Se den Afsatz un bringt Se mit Enter de Schriev-
ier Fete!“ orr jichens sowaxtf ld. Denn tippt Se „H

 Dat de Text besün od to sehn is, markeert Se em un 
ftfarv.  

Witte Text in

 

  

• Nu treckt S
Huus in Ehr Teknen.  

Zweck in düssen Stadtplaan gifft dat noch wat 
Beters. Dat lehrt Se in dat Kapittel över Auto-
Formen. 
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Teknen-Foorms as T
Textfeller sünd an sik
Teknen-Objekt to en 
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extfeller 
 al good, avers dat kümmt noch veel beter: Se köönt jedeen slaten 
Textfeld maken! 

nich to langwielig 
ke rode pünkte 
 öövt. Man jede 

Dat Utgangsmateriaal 

 

• Rechtsklickt Se de Ellipse. In’t Kontextmenü finnt 
Text hinzufügen. Den wählt Se an. 

enü is doch en fiene Saak 

 rechteckigen Rahmen 
un en blinken Schrievmarke kregen! Se is also 
quasi mit en Textfeld verheiraadt woorn! 

• Leggt Se sik en Ellipse an. Dat dat 
warrt, köönt Se ja en Ellipse mit dic
Randlinie un en rosa Schadden maken – dat
annere Ellipse geiht ok. 

Se den Befehl 

 
Dat Kontextm

 

• Swupps, de Ellipse hett en

De Ellipse to’n Rinschrieven: 
En Zwitter vun Ellipse un Textfeld

 
• Schrievt Se in dat Textfeld. Zentreert Se den Text un 

pse stahn 

Bi’t Schrie

tt ja binn in 

 

Trick 17: Binnenrand vun’t Textfel

formateert Se em na Ehrn Smack.  

 
De Text kann bloots binn in de Elli

 

ven seht Se, 
dat de Text stärker 

ingrenzt is as in en normalen Textfeld; he mu
de Ellipse landen un dröff dorwegen nich bet an den Rand 
vun dat Textfeld lopen. 

Trecht! 

d 
Alle Textfeller hebbt vun Huus ut en Binnenrand, d.h. Text kümmt nienich bet ganz an de 
Randlinie ran. Düssen Binnenrand köönt Se en verännern. Gaht Se dorto, wenn  avers sülv
dat Textfeld markeert is, na Menü Format | Textfeld orr, wenn Se (as nu) en Teknen-
Objekt mit en Textfeld verheiraadt hebbt, na Menü Format | AutoForm un dor op de Re-
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gisterkoort Textfeld. Hier köönt Se den 
Inneren Seitenrand för alle veer Sieden 
Links, Rechts, Oben un Unten mit de 
lütten Piel orr dör direktes Intippen höger 
maken – orr bet op 0 dalstüern! As 
Resultat warrt de Text in Ehr Textfeld 
denn anners fleten – je nadem, wat Se em 
nehr orr minner Platz geven hebbt.  
Den Binnenrand vun’t Textfeld ännern 

 

Dreihn? 
Pröövt Se, woans de Text sik benimm
dreiht! Se seht, dat Textfeld dreiht sik 

t, wenn Se dat Objekt 
n

dormit rümmer. Maakt Se dat ok mit R
verännert Se de Grött usw., dat Se dat rechte Geföhl dorför 
kriggt!  

 
Bi’t Dreihn is de Spaaß vörbi, dat Textfeld dr

 

In dat neegst Kapittel „AutoFoorms“ lehrt Se noch en kaptaale Soort vun Foorms kennen. 

 
 

ich mit. Probeert Se 
echtecke, treckt Se an, 

eiht sik nich mit 
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AutoFoorms 

In’t letzte Kapittel hebbt wi sülvst tekente Ellipsen & Co. mit en Textfeld „verheiraadt“. Dat 
is ja man en fiene Saak; avers noch schöner
rms güng, nich? Un dat geiht! Dat geiht 
toFormen 

een sowat mit Rechtecke un Ellipsen maken kann,  
weer dat, wenn dat mit alle mööglichen annern Foo
nämli mit de AutoFoorms, de ünner den Knoop Au st to 
finnen sünd – orr alternativ över Menü Einfügen | o’n 
Test mal en Hart in’t Bild. 

op de Teknen-Symboollie
Grafik | AutoFormen. Wi haalt us nu t

AutoFoorm infögen 
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Eerster Weg: 

• Klickt Se in de Teknen-Symboolliest op den Knoo
AutoFormen.  

• En Menü geiht op.  

p 

 Wählt Se hier de Kategorie Standardformen. 

• U
Hart. 

 
 

Tweete Weg:  

• Wählt Se Menü Einfügen | Grafik | AutoFormen. 

• En lütte Extra-Symboolliest kümmt vörtüüg. Ünner elk Symbool 
stekt en Palett; de Symbooln seht liekso ut as de ünner den 
AutoFormen-Knoop op de Teknen-Symboolliest. 

 
Hier mööt Se den Muuswieser kort op dat Symbool rohn laten, 

denn seggt de Quickinfo Se den Naam vun de Kategorie 

 

• Klickt Se op dat Symbool för Standardformen un in de Palett denn 
op dat Hart. 

 
Hier is dat Hart an’n rechten Fleck 

 

• Treckt Se de Foorm ganz normaal mit daldrückte Muustast apen. 

Dat Hart smeegt sik in dat optrocken Rechteck rin. Tipp: Wenn Se bi’t 
Optrecken de Umschalt-Tast daldrückt, smeegt sik dat Hart in en 
Quadraat! 

•

t de Palette vun Standardfoorms wählt Se per Klick dat 

• Treckt Se de Foorm ganz normal 
mit daldrückte Muustast op.  
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Liest orr Palett afrieten 
Wenn Se de AutoFormen-Symboolliest so geern 
mucht, dat Se ehr anduern bruken wüllt, denn 
köönt Se sik ok mit en Handgriep dat AutoFor-
men-Menü ünner den Knoop AutoFormen los-
rieten. Wiest Se eenfach as in dat Bild hier op 
den bövelsten Strich un riet Se mit daldrückte 
Muustast an. Swupps warrt dat Menü to en Liest.  

Afrieten vun’t Menü:  
Dat Menü warrt to en Symboolliest 

 

Man dat geiht noch fiener: Bi de 
AutoFoorms köönt Se ok enkelte 
Paletten afrieten! Wenn Se en be-
stimmte Palett veel bruukt, kann dat 
sinnvull ween. Maakt Se dat as in 
düt Bild, un de Palett warrt to en 
sweven Liest, jümmers apen. Weg 
kriegt Se ehr mit den lütten Knoop 
Schließen (mit dat Krüüz) rechts 
baven in de Liest. 
Afrieten vun en enkelte Palett 

 

Natüürlich köönt Se ok stückerwat Paletten losrieten, un natüürlich 
blievt de Paletten liekers ünner den Knoop AutoFormen bestahn! 

 
De Palett warrt nich mehr brukt 

 

  

AutoFoorm formateern 
Dat Gestalten vun de AutoFoorm is för Se nu en Spazeergang. Natüür-
lich kannst dat dehnen un stuken, an’n grönen Knoop baven dreihn, mit 
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dat Pinsel-Icon  un mit  un  de Randlinie gestalten un mit 
 de Füllfarv bestimmen – un natüürlich ok en Fülleffekt! 

as in düt Bild hier gestalten. Se köönt also lichtfarig en Hart 

AutoFoorm warrt Textfeld 
Nu kümmt avers de Clou  Dat Ganze schall beschrifft warrn! – Een möögliche Weg: Se legg: t 
sik en Textfeld an, ma
rin, schuuvt dat Textfe
korrekt. Wenn Se op d rt 

akt dat ahn Füllung un ahn Rand, also „unsichtbor“, schrifft den Text 
ld op dat Hart un gruppeert de twee Objekte. – Ja, un dat is vullkamen 
üsse Idee kamen sünd, hebbt Se nipp mitdacht un allens, wat Se leh
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h hoon! – Man hier gifft’t wedder wat Niegs to lehren: Se 
köönt de AutoForm ! Dat geiht as bi en Ellipse: 

•

•

 

 

• En Textfeld kümm
vörtüüg. Da
woorn! – De Schrievmarke blinkt, Se köönt 

o

ebbt, allerbest ümsett. Gratulasc
 direkt to’n Textfeld mutieren laten

 Rechtsklickt Se dat Hart. 

 Wählt Se ut dat Kontextmenü den Indrag 
Text hinzufügen. 

So eenfach geiht dat! 

t üm dat Hart rüm 
t Hart is sülven to’n Textfeld 

tippen. 

• Formateert Se de Schrift na Ehr Wünsch, dat se go d op den Achtergrund to sehn is.  

  
 

 
 

 

 

 
• Bi’t Tippen un Formateern vun de Schrift warrt Se wies warrn, dat de Grenz för de Schrift

nu nich mehr de Rechteckfoorm vun’t Textfeld is, sünnern de Hartfoorm. In ehr mutt d
Text rinpassen; he warrt automaatsch ümbraken un nootfalls afsneden.  

 
e 

de 

Formateern: De Schrift schall 
treert sitten, un de 

Schriftklöör schall witt ween. 
Grötter kann de Schrift ok noch!

Dat Hart is en Textfeld woorn! Man 
Schrift is so nich good to lesen

hier zen

Upps, passt nich?
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• Wenn dat to eng warrt, köönt Se dat Hart breder trecken – orr Se versöökt dat wedder
den Trick mit den Binnenrand vun’t Textfeld un geevt em 0 cm Rand op elk 

 mit 
Siet. Men-

nigmaal hölpt dat al.  

 
 

 

Jümmer noch to wenig Platz? 
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Wenn Se wüllt, dat Ehr Text över de Foorm vun’t Hart rutraagt, denn mööt Se de 
„handstrickte“ Methood bruken – en extra Textfeld maken un dat över dat Hart leggen. 

Nu köönt Se ut dat enkelte Hart en Poor maken, indem dat Se sik komodig dat fertig gestalt’te 
Hart kopeert un wedder inföögt. (Denkt Se an: Vör’t Infögen woanners klicken, dat de Mar-
kierung weggeiht!) Denn kannst t.B. in’n Text ännern un de Harten staffeln. Mit den Kon-
textmenübefehl Reihenfolge sorteert Se de Harten na Ehr Wünsch!  

 
 
 

 

 

 warrt naher noch mehrmalen AutoFoorms ut ünnerscheedlich Kategorien

 

Wi  anstüern un nau 
kennen lehren. As neegst seht wi us twee Typen besünners an: de to’n Verzerren un de mit 
inbuut Textfeld. 

0 cm Rand an elk Siet, dat 
schafft beten mehr Platz

„Dein ist mein ganzes Herz…“

Dat kopeerte
warrt een Eb
na achtern stellt

 Hart 
ene 

En beten Smuck ümrüm is nu 
en Kinnerspeel för Se!
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Verzerren vun AutoFoorms 

, t.B. dat 
Haalt Se sik en AutoFoorm ut de Palett 
Sterne und Banner Nach unten 
gekrümmte Band. Treckt Se ehr op. 

 
oorms 

 

Hier gifft dat heel variable F

 
So süht dat in’n Rohtostand ut 

W  wies, dat tosättlich to de bekannten Anfaters to’n 
D
g m 
in sik verzerren. Probeert Se’t ut! De Muuswieser verännert sik, wenn Se op so en Raute wiest 

enn Se sik de Foorm ankiekt, warrt Se
ehnen un Stuken un den Dreih-Anfater noch mehr Funkschoonselemente dor sünd – dree 
eele Rauten swutscht üm de Foorm rüm. Mit de Hülp vun düsse Rauten köönt Se de Foor

– he warrt to en korten Piel –, un Se köönt mit daldrückte Muustast in alle mööglichen Rich-
ten trecken. 

   
De nedderste Raute maakt de „Faltung“ vun dat Band smaller orr breder 

 

  
al een, mal twee, un de 

anz komplizeerten Foorms, ’neem een veel an verännern kann, hebbt even dree. Ehr Funk-
choon is je na Foorm ünnerscheedlich, dat kümmt op an – dor hebbt Se doch schöön wat to’n 
tprobeern! 

De bövelste Raute verännert de 
Perspektive, ut de Se op dat Band 
„ropkiekt“

De linke Raute verännert de Krüm-
mung vun’t Band – dat warrt stärker 

dörbagen

Jedeen enigermaten komplizeerte Foorm hett solk geele Rauten – m
g
s
U

Natüürlich köönt Se de Foorm nu ok formateern un ehr op desülvige Wies as vörhen dat Hart 
to’n Textfeld maken! Dat lett smuck, wenn in so’n Band Text in steiht. 
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Öven 
Maakt Se mal dat trecht, wat hier in’t 
Bild wiest is! Probeert Se dat 
eerstmal alleen; poor Tipps staht 
nerrn. 

 
So schall dat utsehn 

 

Lösungstipps:   
Natüürlich mutt toeerst mal de 
Harten-Kombinaschoon gruppeert 
warrn – grote un lütte Harten 
tosamen. Apensichtlich woor de 

en 

lt den Schadden, is ja keen grote Möh.) 

Denn beschrift’t Se dat Band baven un for-
mateert dat so, as Se dat dor seht. As Hin-
nergrunn-Klöör för dat Band heff ik hier 
eenfach bloots dat Orange wählt, avers mit 
den Indrag Weitere Farben… heff ik för düt 

ge en Transparenz vun ca. 40% instellt, 
örsche-

mert. – Alternativ köönt Se dat Band ok mit 
den Kontextmenübefehl Reihenfolge t.B. 

In den Hin-
ünd de bövelsten 

vör dat Band. 

 
Jedeen Füllfarv kannst deelwies transparent 
maken! 

 

Den Piel, de dör de Harten geiht, mööt S

n 

ganze Grupp achterna en 
Slagschadden verpasst – in güll
Schaddenklöör!  

(Wenn Se nich wüllt, dat de lütten 
Harten ok Schadden smiet – 
Smackssaak! –, denn gruppeert Se ehr nich mit. Denn lohnt sik dat villicht gor nich, de Harten 
to gruppeern, laat Se ehr eenfach lose rümmerflegen. De twee groten Harten geevt Se denn 
eenfach enke

Oran
dormit de bövelsten lütten Harten d

Eine Ebene nach hinten orr  
tergrund setten. Ok denn s
lütten Harten to sehn – se sweevt denn even 

e 
n natüürlich ut twee Delen maken – en Piel u

en Linie. Ok he hett hier en güllen Schadde
– he is in de Gruppeern opnahmen. Maakt Se 
dat na Ehrn Smack! 

Se seht, dat is gor nich swaar, wat Schickes trechttomaken – wenn een alle de Techniken praat 
hett, de Se meddewiel good kennt. 

   plattpartu.de  De Teknen-Symboolliest © M.-L. Lessing 
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Probeert 
de Palett 

Se nu noch de AutoFoorms ut 
 ut! En Deel vun 

Blockpfeile wahnt heel funk-
schonelle Foorms, keen smucke Harten 

 

Blockpfeile
düsse Foorms hett ok en ganze Samm-
lung vun geele Rauten.  

 
In de Palett 

 
Swarms vun Anfaters swirrt üm dat

Versöökt Se düsse Objekte na Ehr Wünsch to 
 Objekt 

h alle 
Hart: Stückerwat 

gestalten! Bi’t Beschriften sünd nic
Blockpiel so orthodox as dat 
sünd so foormt, dat de Text över de Butenlinie 
vun de Foorm rut ragen mutt , süss weer en 
Beschriften gor nich mööglich, wieldat Text ja 
nu mal bloots waagrecht un lootrecht verlopen 
kan, avers nich in’n Bagen. Tominnst nich mit 
düt Programm! Mit WordArts geiht dat heel 
good; dorto gifft dat en egen Ünnerwiesen bi 
Plattpartu. 

Foorms mit inbuut Textfeld 
In de Palett Legenden gifft dat AutoFoorms, bi

In düsse Foorm kann de Text sik nich 
inpassen, also löppt he röver

 d
Düsse Foorms bestellt een sik, wenn een wat to b

• Haalt Se sik nu een vun de Foorms bi Le-
genden in Ehr Dokment. Wi nehmt hier as 
Bispill de Ovale Legende. 

 

En „Ovale Legende“ is nix anners as en 
Spreekblaas! 

 

• Treckt Se de Foorm op.  

• De Foorm kümmt mit en fertiges Textfeld 
ümrüm, Se köönt foorts in schrieven. De 
Text passt sik wedder an de AutoFoorm an, 
de Se wählt hebbt, nich an dat Rechteck 

e dat Textfeld al mitlevert warrt. Na klaar: 
eschriften hett! 

vun’t Textfeld. 
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Se köönt eenfach lostippen. Ok hier passt sik de Text in de Blaas rin, nich in dat Rechteck! 

• Klickt Se nu eenmal op den Rand vun’t Textfeld, dat de Foorm as Ganzes markeert is. Nu 
eerst is to sehn, dat ok düsse Foorm en geele Raute hett!  

• Treckt Se an de Raute! De Raute regelt – natüürlich! – de Richt, in de de Spreekblaas 
wiest. Küselt Se hemmungslos mit de geele Raute rüm! Se köönt den „Rüssel“ vun de 
Spreekblaas üm 360° dreihn. 

En Klick op den Rand bringt de geele Raute vörtüüg…
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…de den „Rüssel“ vun de Spreek

Gaht Se mal na Ehrn Stratenplaan trüch. (Se h
doch sachs 

b

ebbt em
opbewohrt?) Wi wüllt dat Huus en Spreekblaas 

verpassen! Maakt Se dat so ähnlich an hier in’t Bild. Na-
öönt Se de Spreekblaas ok bunt un mit Hin-

u

Probeert Se nu noch stückerwat mehr Legenden ut! Sün-
nerlich snaaksch süht dat ut, wenn Se bi de lütte Gedan-

üssel mit de geele Raute treckt. 

laas lenkt 

 

 

 

tüürlich k
nergrunn gestalten!  

 
So schall dat 

 

tsehn 

kenwulk den R

  ??? 

Trick 17: AutoFoorm nadreeglich ännern  
Se hebbt de AutoFoorm schön trechtmaakt un bes

hr – en anner Foorm weer beter west! Wat’n M
ns nieg maken? Nee! Se köönt eenfach bloots
vt bestahn! Dat geiht so:  

Markeert Se de 

chrift’t, un miteens gefallt Se de Foorm nich 
me alöör – mööt Se nu de Foorm löschen un 
alle  de Foorm tuuschen – Formateern un Text 
blie

• AutoFoorm. 
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• Klickt Se op de Teknen-Symboolliest op den Knoop Zeichnen un wählt Se ut dat Menü 
den Befehl AutoForm ändern. 

• Wählt Se de AutoForm, de Se nu hebben wüllt, ganz normaal ut un tuckt Se ehr trecht! – 
Fertig! 

 

 
 

En ann

 

er Foorm warrt staats de markeerte insett 

De Spreekblaas woor dö
de in de rechte Richt dre

r en Blockpiel ersett, 
iht woor
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Fr

Ehr h.  

 Gaht Se in’t Menü ünner den Knoop AutoFormen op den bövelsten Indrag Linien.  

• Se seht, Se köönt sik hier ok mit eenfache Linien un 
Piele bedenen. Ok dat sünd AutoFoorms! Ünner us 
seggt, de Microsoft-Programme faat meist jedeen 
Teknen-Objekt as AutoFoorm op, ok de „sülvst 
maakten“.  

• Wählt Se nu avers den Indrag Kurve, as hier in dat 
Bild wiest. 

 
De Kurv is en snaaksches Warktüüch 

• Treckt Se mit daldrückte Muustast en Linie – nich to 
lang – un laat Se de Muustast eenmal los. Nu drückt Se ehr wedder dal un treckt wieder. 
Ännert Se dorbi de Richt vun de Linie!  

• Se seht, de Linie bildt üm den Punkt, ’neem Se loslaten hebbt, en weke Kurv. Dorto warrt 
na bestimmte mathematische Methoden ok de Deel vun de Linie, de al tekent weer, ba-
gen! Wüllt Se dat testen, denn wedelt Se mal achter so en Punkt wild mit de Muus rüm-
mer!  

• Maakt Se wieder mit de Foorm ! Dat 
Teknen warrt dordör nich afbraken, sünnern Se sett dordör jümmers bloots en niegen 
Kurvenpunkt. 

• Wüllt Se de Foorm beenden, mööt Se in düssen Fall duppelklicken. Denn warrt dat Wark-
tüüch utschalt. – Dorbi is dat Ehr Saak, wat Se de Foorm nu apen orr slaten beennen wullt.  

• Slaten Foorm: Wenn Se den Muuswieser wedder in de unmiddelbare Neegde vun den 
Anfang bringt, denn erkennt dat Teknen-Programm automaatsch, dat de Foorm slaten 
warrn schall. Wenn Se nu duppelklickt, warrt de Foorm slaten. Man de Ünnerscheed is 
nich so streng, un apen un slaten Foorms benehmt sik gliek. 

Je mehr, je ähnlicher! 

iehand-Foorms 
Ünner den Stichpunkt Linien beed de AutoFoorms en besünnern Service: Foorms ganz na 

n Wunsc

•

 

 un laat Se de Muustast jümmer mal wedder los

Je mehr Pünkt Se bi’t Teknen sett, je mehr nimmt de Kurv amenn den würklichen Verloop 
vun den Muusweg an. Dat heet avers ok: je weniger glatt is se, denn de Muusweg sülven 
is mehrst en teemliches Krikelkrakel – süh Siet 84 bi’t Skizzen-Warktüüch! 
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So kümmt en slatene AutoFoorm na Ehr eg
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en Gusto tostann 

 

 

En anner slaten Foo

 

 

 

 
rm – se hett dree Flächen! 

En apen Foorm kann t.B. so utsehn.  
Se hett desülven Egenschapen as en slatene Foorm! 

 

 
Düsse Foorm is apen wegen de losen Enden, avers 
togliek ok slaten – se hett en Fläche

Kurve ver

r

•  de Foorm un wählt Se ut dat Kontextmenü Punkte bearbeiten. 

e Se em hebben wüllt! 

ännern 

Gefallt Se miteens de Foorm vun Ehr Kurv nich mehr? Se köönt ehr ok achterna noch verän-
ne n! De Mööglichkeiten dorto sünd meetstto unendlich. 

Rechtsklickt Se

• Nu warrt alle Steden sichtbor maakt, 
’neem Se de Muustast loslaten harrn – 
also alle Kurvenpünkt. 

• Faat Se so en Punkt mit de Muus an un 
treckt Se em (mit daldrückte Muustast) in 
de Richt, in d

Nachbetern geiht –
 dank de Pünkt!

 
Düsse Delle schall beten deper ween? Keen Problem! 

• Wüllt Se mit dat Bearbeiten vun de Pünkt ophalen, klickt Se eenfach eenmal in’t Lerrige! 
Orr Se rechtsklickt de Foorm un wählt in’t Kontextmenü Punktbearbeitung beenden. 
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Wüllt Se enkelte Pünkt nieg to de Kurv tofögen, dat Se mehr Anfaters för en komplexe Ge-
staltung hebbt? Orr wüllt Se enkelte Pünkt löschen, dat de Foorm eenfacher warrt? Beed is 
keen Problem: 

• Se mööt eerstmal Punkte bearbeiten anwählen, süss geiht dat, wat nu kümmt, nich. 

• Nu rechtsklickt Se, ’neem Se wüllt, un wählt ut dat 
Kontextmenü Punkt hinzufügen. En niege Punkt 
kümmt vörtüüg! 

 

 

 un wählt 

Hier kümmt noch en Punkt hen 

• Wüllt Se en Punkt löschen, rechtsklickt Se em
ut dat Kontextmenü Punkt löschen. 

Tasten-Tricks för Pünkt 
En Punkt tofögen geiht an’n gausten, wenn Se in’n Punkte bearbeiten-Modus mit 
daldrückte Strg-Tast op en Linienafsnitt klickt. Klickt Se dorgegen mit daldrückte Strg-
Tast op en Punkt, den dat al gifft, denn is de Punkt futsch.  

Rückgängig 

Jedeen Akschoon bi’t Pünkt-Bearbeiten köönt Se op de bekannte Wies rückgängig maken! 

Foorm apen maken un sluten 
Wüllt Se en slaten Foorm apen rieten? Dorto gifft dat twee Weeg: 

• Rechtsklickt Se de Linie un wählt Se ut dat Kon-

tsch apen 

e wä
warrt en Pünkt anleggt, 

 ave n
ännert sik 

Düsse Linie schall weg? Afsnitt löschen! 

 

Se mucht Ehr apen Foorm doch lever in slaten Tostand hebben? Dorto gifft dat ok twee Weeg:  

• Entweder Se rechtsklickt de Foorm un wählt ut dat Kontextmenü Pfad schließen. Denn 
warrt de Foorm eenfach mit en Linie tomaakt, so, as se is. 

 

 

 

 

 

textmenü Abschnitt löschen. De Streckenafsnitt 
verswinnt, de Foorm warrt dordör automaa
reten. 

• Orr S hlt ut dat Kontextmenü Pfad öffnen. Dor-
twee neeg binanner liggdör 

de rs ich mehr verbunnen sünd – de Foorm ver-
knapp, is avers nu apen.  

 

Düsse Foorm warrt eenfach 
mit en Strich slaten
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• Orr Se gaht wedder in den Punkte bearbeiten-Modus un treckt sik 
de Pünkt eerstmal so trecht, dat de Foorm mehrst so utsüht, as Se 
sik dat vörstellt. Villicht föögt Se ok noch Pünkt dorto. Denn wählt 

Make ends meet! 

Se ut’t Kontextmenü den Befehl Pfad schließen. – Prinzipiell 
köönt Se alle düsse Schöönheitssaken ok achterna erledigen. 

 

L
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inien verännern 

Nicht bloots de Pünkt, man aakte Foorm köönt Se gestalten. 
Se köönt sik t.B. utsöken, wat de Linie twüschen twee Pünkt överhaupt en Linie ween schall 
orr nich doch en eenfachen Strich: 

 

In’t Kontextmenü gifft’t twee Indrääg: Gerader Abschnitt 
un Gekrümmter Abschnitt. Vör een dorvun steiht 

n 
okt! 

 

 

aat!  
 

 warrt

 

Tipp: Rasterlinien! 

ok de Linien vun so en sülven m

• Rechtsklickt Se de Linie. 

• 

jümmers en Hoken.  

• Se ännert den Charakter vun de Linie, indem dat Se de
jewielen annern Indrag anh

Maakt graad, wat krumm is 

 

Treckt Se dorgegen an en Linie, üm ehr Krümmung to verännern, denn 
warrt automaatsch en niege Punkt sett, sodraad Se de Muustast losl

 en niegen Punkt to Folg hebben Dat hier

För dat Bearbeiten vun so en sülven maakte Foorm is dat faken heel nütt, sik de Rasterli-
nien an’n Billschirm wiesen to laten (süh 
Siet 47)! Denn kannst de Pünkt nauer 
posischoneern.  

 
Rasterlinien (hier Rastergrött 2) helpt faken 

 
 

Foorm formateern 

Dat Klöören un Rutputzen vun de sülven maakte Foorm löppt so, as 
Se dat wennt sünd. Ok 3D-Effekte un Schadde
faken süht dat heel smuck ut. Dorbi is dat egaal, wat sik dat üm en 
slaten orr apen Objekt hannelt. 
Slaten Foorm in 3D 

n sünd mööglich; 
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Apen Foorm, füllt

Slaten Foorm mit 3 Flächen, 
füllt mit en Fülleffekt, mit 3D-
Effekt 

 

Standard för AutoFoorm?! 
Den Befehl n rda d für Als Sta
AutoForm festlegen finnt Se in’t 
Kontextmenü vun jedeen tAu oFoorm, 
also ok vun jedeen Teknen-Objekt, un 
bavento – wenn en Teknen-Objekt 
markeert is – in’t Menü ünner den 
Knoop Zeichnen in de Teknen-
Symboolliest.  

 
Wat deit düsse Befehl? Wohrschu: He 
övernimmt alle Formateern un 
Egenschapen vun de markeerte 
AutoFoorm automaatsch för alle annern 
in Tokumst! Is de Foorm t.B. gröön un in 3D formateert, as uns Bispill-Foorm, denn warrt 
alle niegen Teknen-Objekte, Textfeller un AutoFoorms, de Se tekent, nu alle vun Natuur 
ut gröön un in 3D levert! De witte Foorm mit dünne swatte Linie is also perdü, vun nu an 
is allens dick un gröön.  

Dat wüllt Se nich? Is avers al passeert? Keen Bang, dat gifft twee Utweeg: 

1) Se hebbt Ehr Dokment noch nich spiekert? Prima. Denn doot Se dat ok nich, sünnern 
sluut dat Dokment, ahn to spiekern . De niege Standard för AutoFoorms warrt denn 
nich merkt. – Dat wüllt Se nich? To veel Arbeit wöör verlaren gahn, wenn Se nich spie-
kert? Orr Se hebbt al spiekert? Denn blifft düsse Weg: 

2) Formateert Se en Foorm so, as dat fröher weer: ahn allen Schnickschnack, mit witten 
Hinnergrunn un swatte Randlinie. Düsse Foorm mööt Se nu Als Standard für AutoForm 
festlegen. 

Tipp: Mennig Lü leg kt mit swatte Randlinie, avers mit trans-gt en ganz slichtes Obje
parenten  Hinnergrunn as Standard fast. Dordör warrt alle tokünftigen Objekte glieks 
transparent! 

Eegen Foorm as Te

Se hebbt en egen Foorm u to en Textfeld befördern, as dat bi alle fertigen 
AutoFoorms ja geiht. Pick! Dat is för sülvst maakte Foorms nich vörsehn. Wüllt Se so en 

xtfeld? 

maakt un wüllt ehr n
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Foorm beschriften, blifft also bloots de Methood, en Textfeld bavenröver to leggen – je na-
dem kannst ok Foorm un Textfeld gruppeern, wenn’t trecht is. 
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De restlichen Friehand- arktüüch 

robeert Se nu noch de twee annern Friehand-
W t Warktüüch 
F zze
sü t is 
w
 

form
 

D  

• Klickt Se, de Foorm to beginnen. Klickt Se ok elkeen Maal, en niegen Punkt to setten.  

• Wenn Se de Muus twüschen de Pünkt eenfach lose treckt, kriggt Se graade Linien.  

• Wenn Se de Muus mit daldrückte Muustast treckt, kriggt Se krumme Linien, de nau Ehrn 
Muusweg folgt.  

•

S  De restliche Ümgang mit düt Warktüüch – 
P st so as bi Kurven. 

 

at warrt mit 
 

W

P
arktüüch in’t Ünnermenü Linie: da

reihandform un dat Warktüüch Ski . (Beed 
nd nich so dull as dat Kurven-Warktüüch; da
ürklich dat Zuckerstück ünner de Linien.)  

Dat Warktüüch Freihand

at Warktüüch Freihandform warrt so brukt:

 Duppelklickt Se, de Foorm to beennen.  

e köönt ok hier apen un slaten Foorms maken.
ünkt bearbeiten, formateern usw. – geiht jü

 

Dat Warktüüch Skizze

Dat Warktüüch Skizze is dat eenfachst. D
daldrückte Muustast trocken un maalt bloots denn, süss is
dat glieks fertig. De Linie folgt nau Ehrn Muusweg. Se 
köönt so t.B. Ehrn Naam schrieven – avers nich afsetten, 
denn denn is dat ja toenn. 

Öven to Friehand-Foorms 
Nu dat Se de Friehand-Foorms kennt, gaht Se doch nochmaal bi den Sneemann bi. Dor harrn 
w
re
d
Klickt Se denn jichenswo anners, de Markeern optoheven, un denn stüert Se op de Karott los, 

 Friehand-Karott! 

Düsse Beschriftung geiht bloots mit 
en extra Textfeld. Naja, so en Schild 
kannst sowiso schöner maken! ☺

i ja Malesch mit de 3D-Foorms, Karotte un Hoot. Bi’t Spegeln un Dreihn maken de nich 
cht mit. Ersett Se düsse Foorms dör Friehand-Foorms! – Dorto mööt Se natüürlich toeerst 

e Gruppierung aufheben. Denn sünd eerstmaal alle Elemente vun’n Sneemann markeert. 

löscht ehr un maalt sik staats ehr en
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Öven 
Hier köönt Se allens utprobeern, wat wi betherto maakt hebbt. Ünner elk Bild gifft dat Lö-
sungstipps – man versöökt Se dat ruhig eerstmal alleen! 

Heimatstadt un Partnerstäder 

 
Hamborg un sin Partnerstäder – natüürlich gifft dat noch mehr dorvun 

r 

r op anner Kontinente.  

 wee

• St.Petersburg is in en AutoFoorm
un twoors in de AutoFoorm So
Standardformen. De Foorm m
de geele Raute beten treckttuc
steernhaftig utsüht. De Foorm 
Schadden kregen.  

• Dresden is natüürlich op en 
Kurv erstellt; de Beschriftung 

De „Sünn“ süht ut as en Steern –  
astronoomsch sehn is se dat ja ok 

Probeert Se doch mal en Teknen as düt hier to maken, ’neem Se ok geern staats Hamorg Eh
egen Stadt nehmen köönt. Ordnet Se de Partnerstäder rundüm an. Hier sünd bloots de euro-
pääschen Partnerstäder vun Hamborg nöömt, dat gifft noch meh

Lösungstipps:  

• Marseille schull keen Probleem n (Ellipse in 3D). 

 rinschreven, 
nne ünner de 
ööt Se sik mit 
ken, dat se so 
hett en blagen 

sülven maalte 
müss hier per 

Textfeld achterna bavenöver leggt warrn. 

• Prag is ganz slicht de lütte Gedankenwulk ut 
de AutoFormen-Palett Legenden. 
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Elektrisches Feld 
Dat mit de Partnerstäder weer noch Speelkraam, nu warrt wi mal konkreter. Wi wüllt dat M
dell vun en Kondensator teknen. 

o-

  
Lösungstipps:  
De Rechtecke mit de Plus- un Minusteken binn köönt 
beschriftete Rechtecke orr ok glieks Textfeller ween, 
is egaal. De Piel sünd ok licht (een Piel in de richtige 
Längde maken, kopeern, x-maal infögen, 
trechtschuven! Nödigenfalls dat Raster fiener stelln – 
süh Siet 47!). De kurioose Legende is eentlich dat 
Problem. Dat gifft Legenden mit duppelt knickte Linie, avers keen mit twee  Linien. – Lö-
sung:  

• Maakt Se sik eerstmal en Legende mit duppelt knickte 
Linie tre
dat Text

 

 

icksteden vun de Linie vörtüüg kaamt.  

ns trecht. Treckt Se de geelen Rauten un 
dat dat richtig sitten deit. 

sik dat Linien-

 

 

 

 

n-
sator – linkerhand ahn 
Legenden, rechterhand 
mit Legenden

cht. Treckt Se ehr jichenswie op un beschrift’t Se 
feld. 

 

So en Legende süht komisch ut 

• Denn klickt Se op den Rand vun’t Textfeld, dat de geelen 
Rauten an de Kn

• Tuckt Se nu alle
dat Textfeld so, 

• Denn haalt Se 

warktüüch an de Muus un maalt vun Hand noch 
en Linie dorto! Denn is allens trecht. 

De tosättliche Linie is vun Hand maalt 

Modell vun en Konde
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Magnetisches Feld 
Üm en Draht, dör den Stroom flütt, bildt sik en ringföör-
miges Magneetfeld. Tekent Se ok dat! 

 

Lösungstipps:  

• De Ellipsen, de de Magne rt, 
sünd ahn Füllfarv, also trans

• De Beschriftung „Stromrichtung“ is en transparentes, 
randloses Textfeld, dat sin Textricht kippt woor (süh 
Siet 63).  

 

tz, de de icht vun de Magneetfeldlinien angifft, müss wedder 
ehandfoorm ut dree Klicks 

tfeldlinie, denn warrt 
.  

cht stimmt nich ganz:  
 schall op de Linie liggen 

nu de Friehand-
reihn: Bestellt Se dat Freie 

 över den Knoop Zeichnen | 
Drehen oder Kippen ganz lin-
kerhand op de Teknen-Symboolliest.  

beten Dreihn un Grött-Ännern 
süht de Pielspitz denn anstännig ut. 

etfeldlinien symbolisee
parent.  

• De lütte Pielspi
vun Hand bastelt warrn. Se woor toeerst as Fri
maakt... 

• ...un denn swatt füllt. Treckt Se ehr op de Magnee
Se wies, dat de Richt nich ganz stimmt

De Ri
De Spitz

• Dorüm mööt Se 

R

foorm d
Drehen

• Mit en 

 

Spegeln 
Mit Zeichnen | Drehen oder ki e

ok spegelverkehrt maken (Horiz t l 
kippen). Se köönt ok stückerwat
un allens tosam
mit

 

ösungstipps: Dat eerste Hart woor kopeert un denn 
ater“, ’neem dat Hart sik in spegelt, is 

enfach en Rechteck. Bi de Füllungen vun dat spegelte Hart 
n vun dat Water woor Transparenz bruukt. 

 

pp n köönt Se en Objekt in 
, Rechtsdrehung) un 90°-Schreed dreihn (Linksdrehung

on al kippen, Vertika
 Objekte tohoop mark

en dreihn orr spegeln. Natüürlich geiht dat 
 jede Aart vun Objekte! 

eern 

Maakt Se sik doch nu düsse eenfache Hart-Grafik.  

L
spegelt. Dat „W
e
u
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22°

blaag 

rood 

an annere Objekte!
 dorvun –, denn warrt Se wies, dat de 3D-Objekte wedder en 

Öövt Se dat Spegeln ok mal 
hier, glieks en ganze Batterie

 Wenn Se t.B. den Sneemann spegelt – orr, as 

Extrawust braden kriggt: De Hoot speelt nich mit.  

        
Dree Mann hooch warrt tohoop op den Kopp stellt. Da c

de Hoot will ni so c

 

t s hient, as maak ehr dat Spaaß – bloots 
 re ht 

Lichtbreken an en Prisma 
Düsse Teknen kriggt Se nu wiss ok hen. Se wiest en 

 (dat Sösseck, 

oor Blaag wählt. De Rest sünd Linien, Piel 

Lichtstrahl, de an en sösseckig Prisma braken un in de 
enkelten Farvkomponenten opspalt’t warrt. (In Wohrheit 
is dat Prisma en Ieskristall, un dat Ganze finnt an’n 
Heven statt.) 

Lösungstipps: 

Dat Prisma is en Autofoorm
Palett Standardformen), smückt mit en 
Fülleffekt, in 3D uttrocken, un as 3D-Klöör 
w
un en Friehand-Bagen. 

 

 



De Teknen-Symboolliest Siet 89 plattpartu.de   

Organigramme 

Organigramme wiest op bildhaftige Aart Strukturen un Hierarchien, avers ok Tied-Aflööp.
warrt faken in de Profeschoon insett orr in anner Be

 Se 
rieken, ’neem en Koppel Lü sik un ehr 

Arbeit organiseern will.  

Handmaakt 
Wi wüllt us en lüttes Afloopdiagramm mit de Hülp vun AutoFoorms maken. So as in düt Bild 
schall dat amenn utsehn. Fragen sünd jümmers in Ellipsen, Feststellungen in Rechtecke in-
buut – Se köönt dat avers ok anners maken.  
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Fangt Se baven an un m
Boxen. Zentreert Se den 

Nu

a
Text.  

 wüllt wi beed verbinnen. Avers nich dör en simplen Standard-Piel! 
Wi wüllt en elastischen Hoochqualitäätspiel hebben. Den kriggt Se ünner 

Verhaltensschema bi 
Stöörfäll in’n Bedreev

De eersten twee Boxen

akt Se eerstmal in alle Seelenroh de eersten 
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e AutoFoorms in de Palett Verbindungen. Wählt Se dor de Gerade Verbindung mit Pfeil. 

Tekent Se den Piel in. Se seht, 
 bi’t Ansetten vun den Piel 
t Rechteck in an de Ellipse 

blage Kontaktpünkt vörtüüg 

 
an so en Punkt ennen! Dordör 
hett he ok jümmers nau de 
richtige Längde.  

dat
an’

kaamt. De Piel kann bloots an so 
en Punkt ansetten un ok bloots

 

De oplüchen blaagen Pünkt wiest 
de Steden, ’neem de Verbinnung 

anknüppen kann

In’n markeerten Tostand hett de Piel rode Kullern an de Enden. Wow! 

Un woto dat Ganze? Ha, test Se nu mal de Elastizität! Faat 
Se de Ellipse an un treckt Se ehr weg. – De Piel blifft an sin 
Kontaktpunkt haften un dehnt 
sik! Dat wöör en normalen 
Piel nienich maken. De wöör 
dor stuur stahn blieven un 
seggen „Wat geiht mi de 
Ellipse an?“ 

 

 
 

Düsse Piel maakt allens mit! 

Nu tekent Se wieder, de neegsten twee 
Textboxen. 

Wedder wüllt wi ehr mit so en Verbinnung 
verbinnen. Düsse Verbinnungen warrt wi in 
Tokumst anduern bruken! Dor lohnt dat, de 
Palett aftorieten, as Se dat op Siet 71 lehrt 
hebbt. 

 

 

De Verbinnung is markeert: 
Rode Kullern wiest de 
Anknüpppünkt

De neegsten twee 
Boxen
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Ut de frie sweven Palett wählt Se nu de Gewinkelte
Verbindung mit Pfeil

 

nastik sett Se nu de Verbinnung 
twüschen twee Objekt
taktpünkt op.  

. 

Mit beten Muusgym
e. Wedder lücht de blagen Kon-

 
Bi’t Fertigstellen sünd de roden Kullern wedder to sehn. 

 
B en randlosen, transparenten 
T

eschrift Se nu de Verbinnung mit 
extfeld. 
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bindung mit Pfeil na de neegste
ckt Se an een vun de Textboxe
ödig is.  

Sett Se denn noch en Gerade Ver
n! Se seht, de ganze Kraam 

dehnt un stukt sik mit, as dat jüst n

 Textbox. – Nu maakt Se 
wedder den Gummiband-Test: Tre

  
Weest se man drook bi’t Trecken! ritt nich af! 

Maakt Se nu den Rest vun dat Diagramm in’n Rohbuu trecht. De Fiensliff kümmt glieks. 
De Verbinnung 
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Verbinnung verännern 
Wenn Se mit den Platz vun en Verbinn

e e 

Muuswieser to’n Fademkrüüz warr

ung nich tofreden sünd, köönt Se ehr licht en anner 
Steed geven.  

• Markeert Se de Verbinnung (rod  Kullern sünd to sehn) un wiest Se op en Enn, dat d

t.  

• Nu faat Se dat Enn an un treckt. An dat Ob-
jekt, ’neem dat an kleevt, lücht foorts alle 
Kontaktpünkt op.  

 
Verbinnung ümsetten:   

De Kontaktpünkt lücht op 

 

• Laat Se de Verbinnung dor falln, ’neem Se ehr hebben wüllt. 

r geele 
Rauten, mit de Se de Verbinnung gestalten köönt. Se köönt 

ken:  
Düssen Bagen nich so hooch bitte! 

 
Je mehr Knicks de Verbinnung hett, je mehr geele Rauten töövt op 
Se. 

 

• Eventuell kriggt Se nu een orr stückerwat meh

an trecken.  
 
An de Raute trec

    
Mit twee Knicks kriggt Se ok twee geele Rauten 

 

Se köönt de Verbinnung dör entslaten Trecken ok vun een Objekt 
afrieten un an en anner anheften. Se köönt ehr sogoor in’n lerrigen 
Ruum hängen laten – avers dat hett se gor nich geern, dor kriggt se 
ganz gröne Endpünkt vun.  

 

 
Düsse Verbinnung weet nich, woneem se henhöört! 



De Teknen-Symboolliest Siet 93 plattpartu.de   

Leider knüppt Verbinnungen nich an anner Verbinnungen an. Dat weer doch kaptaal, wenn 
een en Verbinnung t.B. an de geele Raute vun en anner Verbinnung fastmaken kunn... geiht 
leider nich. 

En Verbinnungslinie to löschen, markeert Se ehr un drückt de Entf-Tast, as Se dat wennt 
sünd. 

Linie formateern 
Nat en löör, en Dickde un en 

 
Ok pünkt’te Verbinnungslinien riet nienich! 

it düsse Techniken köönt Se dat Afloopdiagramm lichthannig hinkriegen! Wenn Se wüllt, 
köönt Se ja ok mal de swu probeern. Dorna sluut Se de afreten Ver-
binnungpalett eenfach m and baven. 

üürlich köönt Se de Verbinnungslinie K
Stil towiesen as jede annere Linie ok!  

M
ngenen Verbinnungen ut

it dat lütte Krüüz rechterh

Öven 
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Versöökt Se doch ok mal O a
Blockpiel un Foorms ut de Pal
buut! In dat Diagramm hier in lockpiel un 
en Banner inbuut. 

 
Meddewiel hebbt ok wi P

woans dat aflöppt! 

 

 

 

 

rg nigramme, in de Se 
ett Flussdiagramm in-
’t Bild is en B

rotestanten kapeert,  

 

Organigramme per Assistent 

Mit den Knoop  köönt Se en lüttes Organigramm-
Programm ansmieten, dat wi hier bloots kort besnacken 
wüllt. (Wenn dat Programm nicht apengeiht, woor dat bi de 
Installaschoon nich mit installeert. Se köönt dat eventuell na-
installeern, wenn Se de Programm-CD praat hebbt. Doot Se 
ehr in’t Loopwark un versöökt Se, alleen klaartokamen – dat 

En lütt Utwahlfenster Diagrammsammlung geiht op, ’neem 

wöör hier to lang warrn.) 

wi hier glieks den eersten Typ anklicken wüllt, denn OK. 

 
De Dialog Diagrammsammlung 
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-Organigramm vörsett, dat fertige Textfelder to’n Utfülln hett. Tippt 
s orr Funkschoonen in. 

So kann uns Firm
Mehr Personal mu
fin“ 

d Form einfügen den 
Assistenten ut.  

 
 em

nd. Tosättlich wüllt wi op de nedderste 
ik de Arbeitslosen, de de Jobs kriggt! 

al an’t Listenfeld Layout op de Symboolliest Organigramm to dreihn. Dat 
ann sünnerlich denn wichtig ween, wenn de Platz knapp is – denn de Textfeller kannst hier 

ehr frie verschuven!  

 

 

en-Hierarchie nich blieven. 
tt her. Markeert Se de „Che-

un söökt Se de lütte Symboolliest Organi-
gramm, de sik jichenswo op den Billschirm 
rümmerdrieven schull. Dor wählt Se ut dat 
eerste Listenfel

Swupps hett de Chefin en Assi kregen. Beschrift Se
Textfeller natüürlich so formateern, as Se dat wennt sü
Ebene en 

. Se köönt de Schrift in de enkelten 

Kollegin infögen – oder glieks vele, dor freit s

Versöökt Se nu ma
k
nich m

 
Dat Layout ännert den ganzen Charakter vun’t Organigramm 



De Teknen-Symboolliest Siet 95 plattpartu.de   

 

   plattpartu.de  De Teknen-Symboolliest © M.-L. Lessing 

Mit den lütten AutoFormat-Knoop kriggt Se de Mööglichkeit, dat ganze 
Organigramm en anner Kledaasch övertosmieten – heel praktisch un en go-
des Speeltüüch. Forscht Se sülven beten rüm! 

 

 

 
AutoFormat: Wa weer dat mit en dezenten Klöör-Verloop för alle Boxen? 

üllt Se en ganze Ebene löschen, kopeern usw., denn markeert Se ehr mit Hülp vun’t Listen-
d Markieren. Dorna köönt Se en Ebene t.B. mit de Entf-Tast löschen. 

W
fel

 
Alle lütten Krauter opmaal markeern: een anklicken, denn dat hier wählen 

Leider kannst vun Hand hier bloots ganz wenig Formate instelln, de Spaaß dorbi is man minn. 
De Organigramm-Assistent is alltohoop en unhannig Warktüüch, uns sülven tekente Saken 
sünd doch schöner. 
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