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Grupper 
 

 
 
 
Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en 
fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. 
I det viste eksempel er baggrunden valgt i Clipart-galleriet, det kunne også være tegnet med en Kvadrat, der 
er fyldt farve i, med malerspanden.  
 
Billedet er indsat fra Clipart, der er trukket aflang. 
 
Teksten er Cirkeltekst, skrives og derefter tilpasses billedet. 
 
Man kan kun grupper to lag af gangen, så her hvor der er tre, må baggrund og billede først grupperes, dette 
gøres ved at vælge begge del. Hold skift-tasten ned for at vælge de to dele. Derefter findes hovedmenuen 
Tegning, her vælges grupper. For at holde styr på lagene, grupperes baggrund og billede først, derefter ind-
sættes teksten, der trækkes så den passer til billedet. Så føjes tekstboksen til gruppen. 
Når man grupper kan det ske, at et lag pludselig tilsyneladende forsvinder, der sker det at eks. tekstlaget bli-
ver skubbet bagud, og derfor ikke synlig. For at få tekstlaget frem igen, må gruppen med baggrund og på-
skeæg flyttes bagved tekstlaget. 
 

 
 

Placer forrest    Placer bagerst    Flyt frem    flyt bagud 
De to første genveje benyttes når der kun er to lag, hvis man har flere lag   benyttes de to genveje til højre. 
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Lykønskningskort 
 

 

 
Vælg projekt fra arbejdsfil, her vælges kortprodukter og derefter C 2342, denne skabelon giver 2 
kort i A6. ( se side 4 ) Benyt de grå rammer til at placer billederne efter. Nogle printer skal have 
12 mm margin i bunden af siden, det betyder at billedet på kort 2 skal være inden for de tre grå 
streger. I hovedmenuen Vis vælges vis områder, der ikke kan udskrives. 
 

 

 
Ny side 
            Master 
                      Kort 1 
                               Kort 2 
 

 
Bemærk de små kulørte felter i bunden af 
skærmbilledet. Det er klogt fra starten at 
tage hensyn til dem. Se side 5 master. 
 
Skal der være to ens kort er det uden be-
tydning hvilken side der er aktiv, så kan 
man fint stå på master( rød ) 
 
Hvis de to kort skal være forskellige, skal 
man indsætte tekst og billeder på både kort 
1 og kort 2.  
 
Man kan ændre teksten på de små fanebla-
de ved at dobbeltklikke 

 

 
 

 
Vælg skabelon 
 

 

 
Se side 3 

Indsæt Clipart 
 

 

 
Se side 7 

Indsæt billeder 
 

 

 
Se side 8 

Skriv tekst 
 

 

 
Se side 6 

Master 
 

 

 
Se side 5 

Ramme 
 

 

 tegn rektangel 

 

Vælg 
farve 

 

  
Vælg stre-
gens bredde

 

I dette tilfælde er rammen indsat på masterdelen, derfor går den igen på begge kort. Kort 1 og 2 er derefter 
lavet hver for sig. 

Når man er tilfreds med sine kort, skal de udskrives, men det er en god ide at klikke på se udskrift.  
 

 

 
Vælg hovedmenuen Fil > derfra vælges udskriv 
 
For at udskrive begge kort skal vælges alt og ark 
 
Hvis man vælger master, kommer kun det der er på mastersiden 
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Lykønskningskort med tekst 
 

 

 
Start som ved alm. Lykønskningskort med at vælge projekt fra arbejdsfil, her vælges kortprodukter 
og derefter C 2342, eller et andet nummer. Kortet skal printes af to omgange, og det sikreste er af 
gemme forsiden under et navn og nr. 1, og tekstsiden under samme navn, men som nr.2 
 

 

 
Lufttur 1 

 

Lufttur 2 
 

Lav for og bagside helt færdig, gem det som eks. lufttur1.  
Start et nyt projekt med samme skabelon, og lav tekstside, gem som lufttur 2 
 

 

 
 
Denne beskrivelse passer til en frontbetjent printer. 
Printerindstilling skal stå på alt og ark. 
 
Print først side 1, derefter printes side 2, og nu er det 
vigtigt at det printet kommer rigtig i papirbakken. 
 
Printsiden skal vende opad, og kortets øverste kant 
skal først ind i papirskuffen. 

 
Man kan eventuelt tage et prøveprint i kladde udskrift. Dette vælges i Egenskaber. 
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Dobbeltfoldet kort 
 
Kortet der kan printes på en A4 side, og så foldes to gange, så tekstsiden kommer inderst, findes ikke som 
skabelon i DesignPro, men det kan fint laves ved at benytte lykønskningskort C2342. 
På tab 1 sættes for og bagside. På tab 2 sættes de indvendige sider. 
husk kun det der skal med på alle fire sider skal sættes ind på master. 
 

 
Her ses sidefordelingen, 
Tekst og billeder skal vendes på hovedet på tab2, det er de 
indvendige sider 

Roter et billede eller en tekst 

 

 

 

 
Roter 
 

Vælg det der skal roteres, man kan skrive hvor man-
ge grader der skal roteres, eller vælge ved at klikke 
på ABC boksene . 

 

 
 
Til dette kort er indsat en ramme på mastersiden, vær op-
mærksom på at det der sættes på mastersiden skal kunne tåle 
at ses på hovedet. 
 
På tab 2 er teksten vendt på hovedet. 
Vær opmærksom på, at hvis man dobbeltklikker på tekstbok-
sen for at rediger, så vender teksten rigtig, men det er kun så 
længe man rediger. 
 
Glem ikke tomme tekstbokse, selvom man sletter teksten, vil 
boksen stadigvæk være der. Vælg den tomme boks ved at 
klikke på rammen, så klik på Delete. 
Det kan ske der ligger en tekstboks eller ramme under et bille-
de, det kan godt drille. 
 
 
Vis alle tekstbokse 
Hovedmenuen Vis > vis tekstrammer 
Så bliver alle tekstbokse synlige, og kan nu slettes. 
 
Slet tekstramme og tekst på en gang. 
Klik en gang på tekstrammens kant, og både tekst og ramme 
forsvinder når man vælge Delete 
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Mål og placering. 
 
Det kan nogen gange være en fordel at kunne bestemmes størrelsen på billeder og Clipart.  
Marker / vælg billedet, derefter vælg hovedmenuen Tegning > Egenskaber 
 
 

 

Størrelse: man skriver de nye mål i mm. 
Bemærk, man skal skrive mål i både højde og bredde, programmet 
beregner ikke selv den ene. For at holde proportionerne, kan man 
sætte evt. højden, se hvor mange % det er, og derefter rette bredden 
til samme procent, så vil billedet beholde proportionerne. 

 
 

 
 

 
Dette billede er sammen sat af fire små billeder, der først har fået 
samme størrelse. Derefter er de sat tæt ved siden af hinanden. Vælg 
alle billeder Ctrl + A derefter Tegning > grupper. Man kan godt grup-
per mange dele når de er på samme lag. 

 
 
Flyt et billede med piletasterne  
Man kan flytte en tekstboks, eller et billede et lille stykke, ved at holde 
skiftetasten nede, medens man bruger piletasterne. 

 
Det er en stor hjælp at zoome ind på billedet, så ser man bedre små 
unøjagtigheder 

 
 

Centrer lodret og vandret. 
 

 
 
Denne funktion kan kun be-
nyttes når man har en enkelt 
side, i skabelonen til lykønsk-
ningskort, vil billedet blive 
placeret midt på den dobbel-
te side. 
 
 
 
 

 

 

 
Position = billedet 
placering på siden 
Man kan taste de 
præcise mål både 
vandret og lodret. 
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Effekter 
 
Clipart var oprindelig tegninger, men i dag er mange Clipart også fotografier. Tegningerne har et andet fil 
efternavn, i DesignPro er det Wmf-filer. Fotograferede billeder hedder Jpg - eller jpeg - filer. DesignPro kan 
ikke læse Gif-filer, et meget almindelig filnavn til clipart. Man kan konverter gif til Jpeg i Xnview. 
Clipart kan man kun ændre størrelsen på, fotografier derimod, kan man lege lidt med, da der findes et lille 
effektgalleri i DesignPro. 
 

 

Prøv at vælge både en tegning og et fotogra-
fi, og at lege lidt med dem. 
 
Tegning 
 
Foto 
 
 
 
Det samme gælder for de Clipart og billeder 
som hentes på nettet. 

 

  
Effektgalleri 
 

  
Aktiver først billedet, derefter klikkes på iko-
net. 
Der er 7 muligheder for at justere billederne, 
og 4 specielle effekter. 
 
Flyt den lille skyder for at ændre mere eller 
mindre, resultatet kan ses på højre billede. 
 
De vigtigste reguleringer: 
Sløring/Skærpning = reguler billedet skarp-
hed 
Klarhed/kontrast = lysner eller dæmper far-
ven 
Red Eye reduktion = rette røde øjne 
Sepia = billeder tones i brune farver. 
 
De specielle effekter skal bare prøves. 
 

 
Billeder og tegninger kan blive baggrund for dine kort.  Billedet aktiveres, og derefter vælges en af mulighe-
derne 
 
 

 
 

 
Tilpas til skabelonen, billedet fylder nu hele ska-
belonen ud, men kan stadigvæk flyttes. 
 

 

 

 
Sæt som baggrund, billedet fylder hele 
skabelonen ud, men er låst og kan ikke 
flyttes. 
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Brugerdefinerede skabeloner 
 

 

 
Der er en fantastisk god mulighed for at lave skabeloner helt efter eget behov og ønske. Man starter 
med at vælge Projekt fra Arbejdsfil. ( se side 4 ) prøv at finde en skabelon der ligner det ønskede lidt, 
vælg derefter brugerdefineret. 

 

 

 
I dette eksempel beskrives hvordan der laves en ska-
belon til et dobbeltfoldet kort, eller 2 postkort i A6 på 
samme side, margin skal være 12 mm, så er det sik-
kert at alt kommer med når man printer. 
 
Udgangspunktet er her kort 2342, derefter vælges 
brugerdefineret. 
 
 
 
Bemærk Brugerdefinerede skabeloner som sidste mu-
lighed i format. Her gemmes dine egne skabeloner. 

 
 

 

 
Her er målene som de ser ud for kort C2342, be-
mærk, at der er 1 vandret panel, og to lodret. 
 
 
Man skriver så de nye mål man ønsker, men er selv-
følgelig bundet af papiret størrelse på 210,00 x 
297,00 mm 
 
Så når der ønskes 2 vandrette paneler og 12 mm 
margin skal panelstørrelserne regnes uf herefter. 
 
 

 

 

 
Dette kort er nu oprettet som 4 ens paneler, med 12 
mm margin. 
 
 
Panelafstand er = med 2 x 12 mm, da der skal være 
margin på begge sider. 
 
 
 
 
Giv skabelonen dit eget nummer og navn, og når 
man klikker på ok, bliver det automatisk gemt som en 
brugerdefineret skabelon. 
 
 

 
Brugerdefinerede skabeloner skal oprettes på den computer der benyttes, de kan ikke flyttes. 
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Benyt brugerdefinerede skabeloner 
 

 

 
Vælg projekt fra arbejdsfil, i bunden af listen ligger de brugerdefinerede, find skabelon på 4-delt 
kort med 12 mm margin. 

 

                     Her vælges nye kortsider  
 

 

Når det åbner sig er der bare 
en side, som hedder kort 1, 
tilføj selv 3 sider mere.  
 
 
I dette tilfælde skal master 
sjældent benyttes, da alt på 
master vil være at se på alle 
fire kort. 

 

 

 
Dette er fordelingen som de ligger efterhånden som man føjer 
en ny side til. 
 
Så må man eventuelt skrive en ny tekst på de små faneblade, 
en tekst der passer til det man vil bruge skabelonen til. 
 
Til to postkort vil kort 1 og 3 blive bagsider, og kort 2 og 4 bli-
ver forsider. Se sider 12 og 13. 
 
 
Skal skabelonen bruges til et dobbeltfoldet kort bliver kort 1 til 
bagsiden, kort 2 til forsiden, kort 3 til indvendig side 3, og kort 
4 til indvendig side 2. kort 3 + 4 skal vendes på hovedet. 
Se side 14. 
 
 
Denne skabelon kunne også bruges til 4 stk. menukort . 
 

 
Fordelen ved at lave sine skabeloner med de beregnede marginer er, at man nu kan centrere tekst og bille-
der meget nøjagtig, og man kan benytte hele kortet eller siden som man ser på skærmen, margin er jo truk-
ket fra. 
De sorte felter som man ser når man benytter vis udskrift, er ikke med ved printning. De viser bare det om-
råde man kan arbejde på. 
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Flere brugerdefinerede skabeloner 
 
Her er eksempler på nogle brugerdefinerede skabeloner. Prøv at oprette dem eller nogle du selv har brug 
for. Husk de skal oprettes på hver computer der skal benytte dem. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
Teksten på bordkortet skal vendes på hovedet
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Tips til DesignPro 
 
Der findes en del små ting der kan lette brugen af DesignPro, de er muligvis beskrevet på nogle af de fore-
gående sider, men her kommer en stribe gode råd. 

 
Vis områder der ikke kan udskrives.  
 

Muligheden findes i hovedmenuen Vis, når den er valgt vises en rød 
stiplet linie, alt der er uden for de røde linier kommer ikke med i ud-
printning. 
 

Vis tekstboks En tekstboks der er oprettet, men ikke benyttet, kan være i vejen, hvis 
den ligger oven på et billede, kan dette ikke aktiveres, vælg ”vis tekst-
boks” i hovedmenuen Vis 
 

Slet en tekstboks Aktiver tekstboksen og klik på tekstboksens kant, og klik derefter på 
Delete, så slettes både tekst og boks. 
 

Slet et billede Aktiver billedet, klik derefter på Delete. 
 

Flyt et billede eller tekstboks Begge del skal først aktiveres, når så dobbeltpilen er synlig, kan man 
med musen flytte billede eller tekstboks, slip musen på den rigtige pla-
cering. Bemærk, at man skal pege på tekstrammens ramme for at 
kunne flytte. 
 

Flyt et billede eller tekstboks 
Med genvejstasterne 

Igen skal det, der skal flyttes først aktiveres / vælges. Derefter flyttes 
billedet eller tekstboksen med piletasterne, men samtidig skal skifte-
tasten holdes nede. 
 

Flyt et billede eller tekstboks 
Ved centrering. 
 

 
 
 

Man kan også i nogle tilfælde bruge genvejstasterne til centrering, men 
det virker kun efter hensigten når man bruger en hel side, eller ved 
etiketter eller visitkort, hvor man kun har en del af gangen. Ved lyk-
ønskningskort, hvor man har for + bagside ved siden af hinanden, vil 
billedet placere sig midt imellem de to sider. 
Nøjagtig placering på siden Se side 15. 
 

Et billede trækkes større Et billede aktiveres, ved at trække i hjørnepunkterne gøres billedet 
større, men for at være sikker på at proportionerne forbliver de sam-
me, kan man holde skiftetasten nede samtidig, så kan man ikke kom-
me til at trække skævt. 
 

Tegn en ligesidet kvadrat 

 

Skiftetasten skal holdes nede når man vælger, og derefter trækker 
kvadratet ud i den størrelse man ønsker. 
Samme funktion kan benyttes på cirklen der også bliver nøjagtig cirkel-
rund, når skiftetasten holdes nede.  
 

Hvis et billede eller tekst ikke kan 
aktiveres. 
 

 
 

Placer forrest  Placer bagerst  Flyt frem  Flyt bagud 

Er grunden sikkert den at man arbejder på et forkert sted. Det kan væ-
re billedet er på master, og så kan man kun aktivere det ved at stå der.
Se side 5.Det kan også skyldes at man har flere lag på den samme 
side, det kan man ikke altid se umiddelbart. 
Prøv at flyt med lagene. Se nederst side 11, Eller vis tekstboksen.  
 

 

 

I hovedmenuen Rediger findes en mulighed for at fastholde tekst og 
billeder. En tekst der ikke skal kunne redigeres, gøres aktiv, vælg lås 
indhold. Tekstboksen kan nu flyttes rundt, men indholdet kan ikke 
ændres , lås op ved at klikke på ”lås indhold” igen. Et anker kan ind-
sættes hvis et billede eller tekstboks skal holdes fast på en placering, 
vælg og klik på Anker. Klik igen på Anker for at løsne billedet. 
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