
Bruksanvisning for text-widget: 

Tall skrevet med rødt indikerer knappens nummer i lista under bildet. 

 

1. Denne knappen skifter til HTML-visning. Ikke bruk denne knappen med mindre du kan 
programmere i HTML. 

2. Forhåndsinnstilt formatering til predefinerte stiler. Prøv den gjerne. 
3. Fet skrift. Fungerer som i Word og andre tekstbehandlere. 
4. Kursiv, som i Word. 
5. Understreking av tekst, som i Word. Bruk dette med forsiktighet da teksten kan bli oppfattet 

som en lenke uten å lenke videre til noe. 
6. Gjennomstreking, indikerer tekst som er slettet eller skal slettes. Brukes med forsiktighet da 

det kan se uferdig ut på nettsida. 
7. Punktmerket liste, som i Word. 
8. Nummerert liste, som i Word. 
9. Redusere innrykk, som i Word. 
10. Øke innrykk, som i Word. 
11. Sett inn bilde rett i teksten. Det vil komme opp et vindu der du kan legge til en bildefil. Denne 

lastes automatisk opp til nettsida og legges direkte i teksten. Bildet vises i teksten med en 
gang. 

12. Sett inn videoklipp. Her kommer det opp et vindu der du kan lime inn en innbyggingskode fra 
f.eks. Youtube. 

13. Sett inn tabell. Når du klikker på denne knappen får du flere alternative tabell-funksjoner 
som er nokså selvforklarende. 

14. Sett inn link. Denne knappen lar deg lage lenke til en annen eksisterende nettside, f.eks. en 
nettavis, en annen side på melhushandball.no eller lignende. 

15. Justering av tekst. Trykk på knappen for å få alternativer som du sikkert kjenner fra Word. 
16. Sett inn linje for å lage et skille i tekstboksen. 
17. Filvedlegg. Det anbefales å bruke filtype pdf dersom du trenger å laste opp en hel fil. Word- 

og excel-format er lite egnet å distribuere via nettsiden vår. Også her kommer det et vindu 
der du kan laste inn filvedlegget. Hvis du merker teksten som lenker til vedlegget ditt og 
deretter trykker på knapp 14 kan du endre egenskapene for lenka, f.eks. tvinge vedlegget til 
å åpnes i egen fane i nettleseren. 

18. Endre skriftstørrelse, omtrent som i Word. Husk å sjekke nettsida etter å ha endret på dette 
da tekststørrelsen også kan påvirke bredde på kolonner i en tabell. 

19. Tekstfarge. Merk teksten du vil fargelegge, trykk deretter på denne knappen og velg farge. 
20. Bakgrunnsfarge. Merk teksten først, sett deretter bakgrunnsfarge for den valgte teksten. 


