
Brage Lundström  03-10-05 Grafisk antavla med fotografier. 1 / 2

Antavla i grafisk form, med foton!
För att göra en antavla i grafisk form med fotografier, börjar man med att bestämma vem den ska

utgå ifrån. Den personen görs till centrumperson. Därefter byggs en antavla med hjälp av den sym-
bolen till vänster i programfönstret - den som gafflar sig uppåt.

Sannolikt finns inte fotografier på personer äldre än de
som levde ett 10-tal år in på 1900-talet, varför den oftast
börjar med barn eller barnbarn.

Under ”Inställningar” i menyraden klickar man på
”Antavlor” - bilden till vänster - varpå ”Inställningar för
antavlor” kommer upp.

.
Klicka på fliken ”Grafiskt” och sedan ”Geometri” och

nedanstående bild kommer upp. Mycket av det som skall
presenteras syns eller exemplifieras, allteftersom man juste-
rar olika värden, enligt nedanstående ruta med boxar. Man
kanske måste spara och gå tillbaka och kolla hur det blev ett
antal gånger innan man blir nöjd.

Höjden kan utökas till 4 rader om ex. dödsdatum och ort
ska anges. Bygg ”Nedifrån och upp” och liggande formas.

Under rutan till höger, mitt på bilden, benämnd ”ABC Stilar” kan man justera storlek m.m. av
texten på de olika raderna.
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Genom att klicka på skrivarsymbolen längst upp till vänster kommer nedanstående bild fram.
Man kan se resultatet när man klickar på ”Granska” till höger. Under skrivarinställningar kan bl.a.
marginalerna justeras. Detta kan vara nödvändigt för att hela fotografier ska skrivas ut.

Efter att Geometrin är klar klickar man på fliken ”Innehåll”. Har man valt 4 rader rekommende-
ras att under;

Rad 1 markeras ”Porträtt” som erhåller en bock. Fotografiet hamnar då längst upp.
Rad 2 markeras samt ”Efternamn” och ”Tilltalsnamn”.
Rad 3 markeras samt ”Födelsedatum+ort”. (Använd korta ortsangivelser pga boxarnas bredd.)
Rad 4 markeras ”Dödsdatom+ort”. (Finns ingen sådan uppgift blir raden tom.)
Därpå klickar man på OK och alla valda alternativ sparas. Längst ner på bilden framgår vad som

är valt


