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Rahmen-Öven 

Maakt Se sik de nafolgen Afsätt mit de richtigen Rahmen trecht. Versöökt Se dorbi ok de 
richtigen Tekenformate natomaken! 
 

Se köönt een orr stückerwat Afsätt en Rahmen verpas-
sen. Dat kann en eenfachen Kassen ween... 

. . . o r r  o p w e n n i g  g e s t a l t  u n  s c h a t t e e r t . 

 

De Utrichten vun den Afsatz is dorbi natüürlich egaal. 

 

Düsse Afsatz is to’n Bispill zentreert. 

Dat Utsehn vun’n Rahmen kriggt Se mit den Dialoog Format | Rahmen und 
Schattierung regelt. 
 

Afsatz 

 

Afsatz 

 
Bavento köönt Se ok enkelte Rahmenlinien wählen.... 

 

...orr ünnerscheedlich Linien to en Rahmen tohoopsetten. 

 

Schatteeren köönt Se ok ahn Rahmen: 

 
6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O 

 

Wenn Se Text markeert un denn Format | Rahmen und Schattierung anstüert, köönt Se bi 
Anwenden auf ok den Text staats den Afsatz ümrahmen laten. Dat süht faken nich so good 
ut. Mehrst passeert dat ut Versehn. 
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De Grött vun’n Rahmen richt sik na de Intöög vun den Afsatz, üm 
den de Rahmen leggt is. 

 

Wenn de Afsatz keen Intöög hett, reckt de Rahmen natüürlich ok över de ganze 
Siedenbreed. 

 

Man wenn de Afsatz Intöög hett, warrt de Größe 
Grött vun den Rahmen an de Intöög anpasst. 
Dat klappt natüürlich bloots, wenn Se den Af-
satz as FLIEßTEXT ingeven hebbt! 

 

Dat gellt natüurlich ok för Afsätt mit 
en lliinnkkeenn Intoog. 

De Utrichten is dorbi avers wedder egaal. – 
De Rahmen hier üm hett blangenbi en Schat-

teern! 

(En schatteerte Överschrift maakt sik 
ok good!) 

 

Den Afstand vun en Rahmen vun’n Text köönt Se in den Dialoog Format | Rahmen 
und Schattierung, Schaltfläche Optionen, bestimmen.  

 
Se köönt allerdings ok eenfach an en Rahmenlinie trecken. Na-
tüürlich is dat denn nich so fien afstimmt, avers dat geiht ok. 

En Rahmen, de wie-
der weg vun’n Text 
sitt, süht faken edde-
ler ut. Man dat 
kannst ok överdrie-
ven... 

 


