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Lektion 19 – Linealen, indrykningsmarkører 

Øverst i dokumentet finder du Linealen.  

 

 

Hvis linealen ikke er fremme, så vælg fanen Vis, og klik i Lineal i gruppen Vis.  

 

Linealen har indrykningsmarkører for Højre, Venstre og Første linje samt Hængende indrykning, så du kan 

indrykke afsnit uden at skulle indstille tabulatorer eller bruge kommandoknapper. 

Ved at pege med musen forskellige steder på markørerne  og , kan du finde, hvad den enkelte 

markør står for.  

Prøv nu følgende: 

1. Åbn dit dokument Fodbold 2.  

2. Placer tekstmarkøren (cursoren) et tilfældigt sted i første afsnit. 

3. Find og Klik på markøren for venstre indrykning (firkanten forneden i venstre side af linealen) for at 

indstille venstre indrykning, hold museknappen nede, og træk markøren til positionen 1 cm. 

(Bemærk, at den nederste trekant og markøren for indrykning af første linje flytter med). Hele 

afsnittet bliver nu rykket 1 cm ind. 

4. Klik et vilkårligt sted i andet afsnit. 

5. Klik og træk markøren for hængende indrykning (den nederste trekant). Når du slipper 

musemarkøren igen, indrykkes hele afsnittet undtagen første linje. Dette er en hængende 

indrykning. 

6. Klik i tredje afsnit. 

7. Klik og træk markøren for indrykning af første linje (øverste trekant) i venstre side af linealen til 1 

cm på linealen. Slip musemarkøren. Nu er første linje indrykket mere end resten af afsnittet. Det er 

en indrykning af første linje. 

8. Klik i fjerde afsnit. 

9. Giv teksten Lige margener, , og indryk herefter højre side af afsnittet ved at klikke på og 

trække den højre indrykningsmarkør til positionen 13 cm. Afsnittet bliver herved indrykket til den 

valgte position, når museknappen slippes. 

10. Udskriv dokumentet, og Luk det uden at gemme. 

 

Se næste side, hvordan dit dokument så skulle se ud. (Ikke kønt, men illustrativt) 
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Sidste sekundmål til Skellerup 

 

Skellerup fodboldspillere i serie 3 fik i weekenden nyt håb i 

bestræbelserne for at undgå nedrykning til serie 4. 

Holdet mødte på udebane Frørup, og fra starten var Skellerup toneangivende. 

Efter blot 7 minutters spil bragte Lennard Sørensen holdet foran 1-0. 

Skellerup fortsatte presset mod Frørups mål, men heldet var ikke med 

skellerupperne, blandt andet havde John Christensen to gode forsøg, som 

stolperne måtte redde for Frørup. 

2. halvleg blev mere jævnbyrdig med flere gode chancer til 

begge hold, blandt andet følte begge hold sig snydt for et 

straffespark, og Skellerups Steen Jensen blev udvist 20 

minutter før tid. 

Men først i de sidste minutter kom der atter gang i målscoringen. 

 

 

 


