
Microsoft Word 2007 – fremgangsmåde til Snemand Frost og frøken Tø 

 
Side 1 af 4 

 

Eva Ohlsen 2012 

Åbn Word 2007 
 
Åbn eller se på det udleverede ark Microsoft Word 2007 Indstillinger og lav de indstillinger 
som er nævnt på side 3 - 5 

 
Indsæt en tekstboks således: 
Klik på menuen Indsæt gå hen i boksen for Tekst, klik på Tekstboks og vælg/klik på Simpel 
tekstboks.  
 

 

 
Så fremkommer dette  
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Gør ingenting men begynd at skrive det første vers af Snemand Frost og frøken Tø. 
 
Skriv versnummer med og brug ENTER ved linieskift. 

Når første vers er skrevet, klikkes ud på papiret ved siden af tekstboksen. 
 
Gem arbejdet enten på hardisken eller et eksternt medie. 
 
Lav de tre næste vers på samme måde. 

Når der indsættes en ny tekstboks, kommer den måske til at ”sidde” ovenpå den første, men 
det ”ordnes” ved at pege med markøren på tekstboksens kant, så markøren bliver til fire pile i 
hver sin retning. Klik, når markøren er sådan, og træk tekstboksen hen et andet sted på siden. 
Det kan måske også være at boksen er blevet for smal, så verselinien ikke kan stå på samme 

linie. Peg med markøren på den midterste kantmarkering i en af siderne, markøren bliver en 
pil i begge retninger, klik og træk tekstboksen større. 
 
Når alle fire vers er skrevet, flyttes de rundt på siden så det ser pænt ud. Det er derfor det er 
nødvendigt at skrive versnummer med i teksten. 

 
Så skal snemanden sættes ind. 
Klik på menuen Indsæt, i boksen for Illustrationer klikkes på Multimedieklip. Så fremkommer 
denne boks        - i feltet Søg efter skrives snemand. I Feltet Søg klikkes på pilen, der skal                          

                                                                                                    være flueben i Overalt  

 
Klik på Søg. Nu vil der komme flere mulige snemænd. Vælg en af dem ved at klikke en enkelt 
gang på ham. Så er han ovre på vores papir. Klik på billedet af snemanden og flyt det nederst 
på siden. 
 
Nu skal overskriften indsættes. 
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Klik igen på menuen Indsæt. Klik på WordArt i boksen for Tekst, og vælg/klik på en af 
”modellerne”  (Se billedet på næste side)  
 

Så fremkommer denne boks. Gør ingenting, men begynd at skrive overskriften. Lige så snart 

man begynder at skrive, forsvinder teksten Skriv teksten her. 
 

Alt efter hvilket WordArt eksempel der er valgt, ser det 
nogenlunde sådan ud. 

Man kan trække i hjørnerne for at gøre det større 
og man kan klikke og trække i punkterne i midten for 

at vride det lidt. Når man peger med markøgen på den 
grønne foroven, kan man klikke og trække teksten i en 

anden form. Det drejer sig om at prøve sig frem. 
 
Til sidst når det hele er placeret rigtigt på papiret, skal de sorte kanter omkring versene 
fjernes. 
 
 
Peg med markøren på tekstboksens kant (markøren bliver til fire små pile i hver sin retning) 
og klik, så fremkommer en ekstra menu øverst på menulinien: Formater. Se billede næste 
side. Klik på Formater og klik på Billedkant i boksen for Billedlayout. Vælg Ingen kontur. Gør 
det samme ved alle fire vers. 
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