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ALGEMEEN

Alles uit deze handleiding mag vrij verspreid, vermenigvuldigd en ge-
kopieerd worden, op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, mits 

uitdrukkelijke vermelding van de oorspronkelijke auteur.
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ALGEMEEN

VERANTWOORDING

In de dtp is het belangrijk dat je snel en efficiënt je ei-
gen ideeën of die van de klanten kan uitwerken.

Heel vaak moet er afgerekend worden met zeer nauwe 
deadlines.

Deze handleiding probeert je op weg te zetten naar een 
snelle verwerking van tekstgebonden opmaak.

Een goeie kennis van teksteigenschappen in InDesign is 
essentieel voor elke dtp’er of grafische ontwerper.

Aan de hand van de hier beschreven oefening kan zo-
wel de beginnende als de gevorderde InDesign-gebrui-
ker nagaan hoever zijn kennis gaat en deze eventueel 
bijschaven.

Het lesmateriaal werd opgemaakt voor CS5 maar de 
hier besproken technieken werken in alle versies van 
InDesign, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Het uitzicht en 
de plaats van paletten kan veranderen naargelang de 
versie.



4 - Voorbeelden InDesign - tekstkenmerken - ©marc-en-ciel 2010

INDESIGN

Bestudeer de voorbeelden op deze pagina en de vol-
gende pagina en vergelijk ze.

Wat zie je?

In het eerste voorbeeld werd deze - vrij eenvoudige - 
poster opgemaakt met allemaal losse tekst- en illustra-
tiekaders.

Soms werd de tekst links gelijnd, maar meestal staat hij 
gecentreerd.

Dat is één manier om een eenvoudig document op te 
maken, zeker als er alleen maar tekst is.
Maar is dit de beste manier?

De minste aanpassing aan deze poster - een naam die 
wegvalt, een naam die langer of korter wordt, een naam 
die bij komt - vraagt vrij veel werk.

Je moet niet alleen alle tekstblokken herschikken, ook 
de gekleurde achtergrondjes moet je manueel verplaat-
sen. En omdat deze laatste achter de tekstkaders liggen 
kan het soms moeilijk worden om ze te selecteren.

Dit soort ontwerp is amateuristisch en niet efficiënt.

Dit kan sneller en vooral betrouwbaarder.
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In het voorbeeld op deze pagina zie je dat alle teksten 
in één tekstkader gezet werden.

Met de teksteigenschappen van InDesign werden alle 
teksten zowel horizontaal als verticaal op hun plaats 
gezet.

Dit kan razendsnel.

De gekleurde achtergrondjes zijn geen aparte illustra-
tiekaders, maar zijn een onlosmakelijk onderdeel van 
de tekst. Als de onderste tekst naar boven of naar onder 
schuift, gaan de vlakjes automatisch mee!

En zo spaar je tijd, werk en vooral frustratie!
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INDESIGN

We beginnen met een nieuw document.

Ga naar “Bestand > Nieuw > Document”

Of gebruik de sneltoetsen:

- op pc: Ctrl + N

- op Mac: Cmd + N

Naast “Intentie:” kies je de optie “Afdrukken” (vanaf CS5!)

Het aantal pagina’s zet je op 1

Het vinkje naast “Pagina’s naast elkaar” zet je uit.

Het vinkje naast “Stramientekstkader” laat je uit.

In ons voorbeeld is het paginaformaat ingesteld op A3, 
maar je kan eender welk formaat kiezen, afhankelijk van 
het soort poster dat je moet maken.

Het aantal kolommen laat je op 1 staan.

De marges zet je voor alle zijden op 12 - klik het kettin-
kje aan als je alle waarden tegelijk wil veranderen.

DENK EROM! Als je randloos wil drukken zal je een 
afloopgebied moeten instellen van minimum 3 mm aan 
elke kant (overleg desnoods met de drukker)!

Zie je “Afloopgebied niet staan?” klik dan eens op de 
knop “Meer opties” aan de rechterkant van het dialoog-
venster.

De “Witruimte rond pagina” gebruiken we in dit voor-
beeld niet.

Als je vaker dit soort documenten wil gebruiken kan je 
deze instellingen opslaan als een voorinstelling.
Klik op “Voorinstellingen opslaan...”. In het nieuwe ven-
ster dat dat opent geef je een duidelijke naam en klik 
dan op “OK”.

De volgende keer dat je een nieuw, gelijkaardig docu-
ment aanmaakt kan je deze voorinstelling selecteren 
in het eerste afrolmenu bovenaan in het venster Nieuw 
Document.
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INDESIGN

Selecteer nu het gewone tekstgereedschap in het 
gereedschapspaneel (als je op de letter T drukt op je 
toetsenbord, dan krijg je het tekstgereedschap.

Sleep met het tekstgereedschap een tekstkader die 
overeenkomt met de marges van de pagina.

Je ziet aan je muisaanwijzer wanneer je boven de mar-
ges vertrekt, er verschijnt dan een klein wit pijltje naast 
de tekstcursor.

Druk de muisknop in, sleep naar rechts onder en laat 
de muisknop pas los als de kader overeenkomt met de 
rechter- en benedenmarge.

Van het ogenblik dat je de muisknop losgelaten hebt 
verschijnt een knipperend streepje in de tekstkader, hier 
kan je tekst beginnen typen.

Heb je een zwarte pijl in plaats van de knipperende 
cursor, dan volstaat het om binnen de tekstkader te 
dubbelklikken om terug over te schakelen naar de 
tekstcursor.

Heb je de knipperende tekstcursor wel, maar moet je 
de kader groter of kleiner trekken, dan kan je eventjes 
de Cmd-toets (Ctrl-toets op pc) indrukken, je krijgt dan 
tijdelijk een zwarte pijl waarmee je de kader kan uitrek-
ken of verkleinen, door op één van de hoekpunten te 
klikken en te slepen.
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Als je de knipperende tekstcursor hebt kan je beginnen 
typen.

Typ alle tekst na elkaar in.

Telkens wanneer je terug aan de kantlijn wil beginnen 
druk je op de regelteruglooptoets (Enter of Return) op 
het grote toetsenbord.

Als je de enter op het numerieke toetsenbord gebruikt 
gebeurt er iets raar! Al je volgende tekst wordt naar de 
volgende kolom of kader gestuurd.
Maar vermits er maar één kolom is en maar één tekstka-
der, zal je de tekst niet meer zien.
Onderaan rechts op de rand van je tekstkader zal er een 
rood kruisje verschijnen dat aangeeft dat er “Verborgen” 
tekst is (“Overset”).

Het volstaat om de laatste return ongedaan te maken 
met Cmd+Z (Ctrl+Z op pc) of de tekstcursor net ach-
ter het laatste zichtbare woord te plaatsen en dan de 
Delete-toets in te drukken tot het rode kruisje verdwijnt.

De volgende stap is niet noodzakelijk, maar kan het 
verticaal verdelen van de tekst een heel stuk vergemak-
kelijken.

Als je de tekstkader met de zwarte pijl selecteert (druk 
de Esc of Escape-toets in als je nog met het tekstgereed-
schap werkt) kan alle tekst bovenaan, in het midden of 
onderaan in de tekstkader plaatsen.

Zoek op de rechterkant van je regelpaneel een groepje 
van 4 knopjes met lijntjes.

Afhankelijk van welk knopje je aanklikt zal de tekst 
verspringen naar het midden of de onderkant van de 
kader.

Met het laatste knopje - lijntjes die ver uit elkaar staan 
- kan je de tekst zelfs verdelen over de volledig hoogte 
van de tekstkader.
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Zijn de knopjes niet zichtbaar op je regelpaneel, dan 
kan je ook met de zwarte pijl de tekstkader selecteren, 
of met het tekstgereedschap binnen de tekstkader klik-
ken.

Dan klik je met de rechter muisknop (ook op Mac - op 
voorwaarde dat je een recente muis hebt en de voor-
keuren juist ingesteld zijn!) binnen de tekstkader en kies 
je in het contextgevoelige afrolmenu de optie “Opties 
tekstkader...”

In het nieuwe dialoogvenster dat geopend wordt zie je 
bovenaan twee “Tabs”.

Zorg dat de linker tab “Algemeen” geselecteerd is, in-
dien dat niet zo is, klik er dan op.

Je ziet drie onderverdelingen:
 - Kolommen
 - Inzetafstand
 - Verticaal uitvullen.

In dit laatste onderdeel zie je naast “Uitlijnen:” een klein 
afrolmenu, klik daarop en selecteer de optie die je wil 
gebruiken, bijvoorbeeld: “Midden”.

Het is altijd handig om het knopje naast “Voorverto-
ning” helemaal onderaan links aan te vinken, dan zie je 
op voorhand wat het resultaat van je keuze zal zijn.

Heb je de juiste instelling gekozen? Klik dan op “OK”.@
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Wanneer je tekstopmaak doet is het handig om weten 
aan welke tekstgedeelten je aan het werk bent.

Ga daarom naar “Tekst > Verborgen tekens tonen” en 
selecteer deze laatste optie.

Nu ga je een aantal lichtblauwe tekens zien verschijnen 
tussen je tekst.
Dit zijn “besturingstekens” die enkel als visueel hulpmid-
del dienen, ze worden nooit mee afgedrukt.

Maar je kan op deze manier wel zien hoeveel spaties je 
gebruikt hebt tussen woorden, of je tabulaties gebruikt 
hebt (tabs), waar een alinea eindigt enzovoort.

Als ik dus zeg dat je het regeleinde moet mee selecte-
ren, dan zorg je ervoor dat het lichtblauwe ¶-teken mee 
geselecteerd is.

Nog een nuttig weetje over het regelpaneel:

Het regelpaneel is resolutieafhankelijk, wanneer je een 
groot beeldscherm hebt met een hoge resolutie dan 
kan het zijn dat er op het regelpaneel veel meer invul-
vakjes en knoppen zichtbaar zijn.

Heb je maar een klein scherm of is de resolutie van je 
scherm laag, dan heb je minder knopjes of invulvakjes.

Je kan ook knopjes en invulvakjes verbergen.

Daarvoor ga je helemaal naar het einde van het regel-
paneel, klik je op het knopje met de drie lijntjes en het 
pijltje naar beneden en selecteer je in het afrolmenu de 
allerlaatste optie: “Aanpassen...”.

In een nieuw venster kan je dan kiezen wat je allemaal 
op je regelpaneel wil zien.
Heb je je keuze gemaakt klik dan op “OK”.
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We gaan nu beginnen met de basisopmaak van onze 
tekst.

Selecteer alle tekst.

Je kan dat op de volgende manieren doen:

- OFWEL:
Klik met je tekstgereedschap voor de eerste letter van 
de te selecteren tekst.
Sleep dan met ingedrukte muisknop naar beneden tot 
alle tekst geselecteerd is.

- OFWEL:
Klik vijfmaal kort na elkaar met de linker muisknop, alle 
tekst, inclusief regeleinden, wordt geselecteerd.

- OFWEL
Klik met je tekstgereedschap ergens in je tekstkader en 
druk de toetsencombinatie Cmd+A (Ctrl+A op pc) in.

Kijk nu aan de linkerkant van je regelpaneel.

Daar staan twee knopjes: 
eentje met een A - daarmee activeer je de besturings-
elementen voor de tekenopmaak.
eentje met een ¶.

Klik indien nodig op het knopje met de A.

BELANGRIJK!
Als je opmaak op tekenniveau gaat doen, MOETEN ALLE 
TEKENS die je wil aanpassen geselecteerd zijn, ook de 
regeleinden!
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In het eerste vakje links bovenaan selecteer je het let-
tertype.

Als je op de blauwe pijltjes klikt krijg je een overzicht 
(met voorbeeld) van alle lettertypes die op je computer 
geïnstalleerd en geactiveerd zijn.

Bij sommige lettertypes staat een pijltje naar rechts, 
als je daar naartoe schuift (of op klikt) kan je ook een 
andere letterstijl selecteren.

Maar je kan ook het volgende doen:

- OFWEL:
klik in het vakje en typ de eerste letters van het letter-
type dat je wil hebben (als je de naam kent), InDesign 
zal zelf de naam aanvullen.

- OFWEL: 
Klik in het vakje en gebruik het pijltje naar beneden of 
naar boven op je toetsenbord (de vier gegroepeerde 
pijltjestoetsen), zo kan je door de lijst met lettertypes 
“scrollen”, als er tekst geselecteerd is zie je die tekst ook 

telkens veranderen.
Je hoeft dan niet te bevestigen met Tab of Return.

Op dezelfde manier kan je in het vakje onder de letter-
types de letterstijl selecteren.

Dat is vooral handig als een lettertype meerdere stijlen 
heeft, zo ben je niet steeds verplicht om door de hele 
lijst van lettertypes te scrollen.
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In het volgende vakje kan je de Tekengrootte (Corps) 
instellen.

Je kan ook weer op verschillende manieren tewerk 
gaan:

- OFWEL:
klik op de pijltjes rechts van het invulvakje en kies een 
grootte uit de afrollijst

- OFWEL:
klik op het TT-icoontje links van het invulvakje, alle tekst 
in het vakje wordt geselecteerd, typ nu een andere 
grootte in en bevestig deze waarde door op de TAB-
toets te drukken of door de Return-toets of Enter-toets 
in te drukken.

- OFWEL:
klik op het TT-icoontje links van het invulvakje, gebruik 
op je toetsenbord het pijltje omhoog om de waarde te 
verhogen, of het pijltje omlaag om de waarde te verla-
gen. Als je daarbij ook nog de Shift-toets (niet de Caps-
lock!) ingedrukt houdt wordt de waarde met 10 punten 

verhoogd of verlaagd.

- OFWEL:
klik op het pijltje naar boven of naar onder aan de lin-
kerkant van het invulvakje.

LET OP! Alleen de lettertekens die geselecteerd zijn 
zullen van grootte veranderen, je kan dus tekst met 
een bepaalde grootte hebben en een regeleinde met 
een andere grootte, dat leidt heel vaak tot problemen 
achteraf.
Selecteer daarom ALTIJD het regeleinde mee als je de 
Tekengrootte over een hele alinea wil aanpassen!
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Op dezelfde manier kan je de regelafstand aanpassen.

Standaard staat de regelafstand op “Automatisch”, maar 
dat is niet altijd praktisch, vooral wanneer je hele grote 
Corpsen (Tekengroottes) gaat gebruiken kan de wit-
ruimte tussen de regels visueel te groot worden.

Gebruik daarom deze basisregel voor het instellen van 
de regelafstand:

- tot 18 punt Tekengrootte moet je 2 punten meer reke-
nen voor de regelafstand.

- van 18 tot 24 punt Tekengrootte kan je dezelfde 
waarde gebruiken voor de regelafstand, op voorwaarde 
dat de tekst volledig in hoofdletters (kapitalen) staat.

- vanaf 24 punt en groter mag de regelafstand kleiner 
zijn dan de tekengrootte, op voorwaarde dat de tekst 
volledig in hoofdletters (kapitalen) staat.

Waar je ALTIJD moet op letten is: dat de stokken en de 
staarten van letter die boven elkaar staan niet in elkaar 

haken, wat dat vermindert de leesbaarheid van de tekst  
- tenzij je het als een effect wil gebruiken voor tekst-
logo’s.

Waar je bij deze poster vooral moet op letten is dat er 
een mooie witverdeling tussen alle regels tekst is, je 
herkent professioneel werk aan de overdachte en per-
fect ogende witverdeling tussen de tekstregels.

De regelafstand kan je dus gebruiken om je tekst verti-
caal te verplaatsen - binnen bepaalde grenzen.

Als je de regelafstand verlaagt, gaat je tekstregel om-
hoog, verhoog je de waarde, dan zakt je tekstregel.

Behalve als je verticaal centreren, onderaan uitlijnen of 
verticaal uitvullen hebt gebruikt in je tekstkaderopties.

BELANGRIJK OM WETEN!
De regelafstand kan ingesteld worden voor één regel of 
voor een hele alinea, hiervoor moet je gaan kijken in de 
voorkeuren van InDesign onder het gedeelte “Tekst”.
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Wanneer een tekst intypt doe je dat normaal met 
hoofdletters en kleine letters door elkaar, afhankelijk 
van het soort tekst.

Als je nu alle tekst hebt ingetypt in kleine letters en je 
wil eigenlijk allemaal hoofdletters, zoals in onze poster, 
dan hoef je niet meteen alles opnieuw in te typen.

Naast de vakjes voor Tekengrootte en Regelafstand 
staan zes knopjes waarmee je het uitzicht van je tekst 
kan veranderen, zonder dat dit definitief wordt, je kan 
altijd terug naar de oorspronkelijke toestand door het 
knopje terug uit te schakelen.

Het eerste knopje met het teken TT zet je tekst om in 
Kapitalen of hoofdletters.
Voor grote teksten op posters is dat vaak de meest 
geschikte stijl. 

Maar! Sommige lettertypes hebben geen hoofdletters! 
Andere hebben alleen maar hoofdletters, daar heeft dit 
knopje dus geen effect.

Je kan de tekst ook omzetten in hoofdletters op de 
volgende manieren:

- OFWEL:
Selecteer alle tekst die je wil omzetten.
Ga naar “Tekst > Hoofd-/kleine letter > HOOFDLETTER”.

- OFWEL:
Selecteer alle tekst die je wil omzetten.
Rechtsklik binnen de geselecteerde tekst en kies in het 
contextgevoelige afrolmenu de optie: “Hoofd-/kleine 
letter > HOOFDLETTER”.

Je kan uiteraard ook één van de andere opties kiezen 
indien je die nodig hebt.

Let wel op! Als je via deze weg je tekst omzet is dat defi-
nitief, dat wil zeggen: je bent de oorspronkelijke manier 
van intypen kwijt.
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Om alinea-eigenschappen aan te passen schakelen 
we het regelpaneel om naar de “Besturingselementen 
alineaopmaak”.

Dat doe je door in het regelpaneel links op het knopje 
met het ¶ (alineasymbool) te klikken.

Als je alinea-opmaak doet hoef je geen tekst te selecte-
ren.
Het volstaat om je tekstcursor ergens in de alinea te 
plaatsen die je wil bewerken.

Een alinea wordt altijd afgesloten door een lichtblauw 
alineasymbool: ¶. Dus alle tekst die tussen twee van 
deze symbolen staat wordt door de aanpassingen beïn-
vloed.

Zie je de alineasymbolen niet, dan moet je onder het 
menu “Tekst” de optie ““Verborgen tekens tonen” selec-
teren.

Wil je meerdere alinea’s in één keer aanpassen, dan 
MOET je ze wel allemaal selecteren.

Net naast het knopje staat nog een groep van 8 knop-
jes.

(Als je een scherm met een hoge resolutie hebt kan het 
zijn dat deze knopjes ook aan de rechterkant van het 
regelpaneel beschibaar zijn.)

De meeste daarvan zal je niet vaak gebruiken bij een-
voudige opmaak, ze zijn vooral bedoeld voor opmaak 
van tijdschriften en boeken.

Het eerste knopje bovenaan, dat ook standaard inge-
drukt staat, lijnt de tekst uit op de linkermarge van de 
tekstkader. De rechterkant van de tekst zal dan onregel-
matig zijn, afhankelijk van het aantal karakters of tekens 
dat op de regel staat. Dit heet vrije regelval.

Met het tweede knopje kan je een tekstregel of een hele 
alinea horizontaal centreren binnen de tekstkader.
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Het derde knopje bovenaan dient om de tekst naar de 
rechterkant van de tekstkader te verplaatsen.

Alle tekstregels worden dan op de rechtermarge van de 
tekstkader gelijnd. De linkerkant van de tekst zal dan 
onregelmatig zijn.
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Het derde knopje op de tweede rij zorgt ervoor dat alle 
regels binnen een alinea volledig uitgevuld worden.

Dat wil zeggen dat alle tekst zowel tegen de linker-
marge als tegen de rechtermarge van de tekstkader zal 
uitlijnen.

Afhankelijk van het aantal woorden en letters op één 
regel zullen de spaties tussen de woorden groter of 
kleiner worden.

Bij eenvoudige opmaak is dat zeer handig om een tekst 
geforceerd binnen een bepaalde ruimte de doen pas-
sen.
Maar bij leesteksten kan dat soms tot veel te grote 
woordspaties leiden, wat esthetisch niet helemaal klopt.

Staat er slechts één woord zonder spaties op de regel, 
dan zal dat woord ook volledig uitgevuld worden, alle 
letters worden dan uit elkaar getrokken. 
Dat is niet bevorderlijk voor de leesbaarheid, maar kan 
wel als “special effect” gebruikt worden.
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Rechts naast de zonet besproken knopjes staat een 
reeks invulvakjes.

Het eerste vakje op de eerste regel heet “Links insprin-
gen”.

Hiermee kan je de marge van de tekstkader plaatselijk 
verschuiven.

Het kan nodig zijn om een stuk tekst niet tegen de 
linkermarge te laten beginnen, bijvoorbeeld om een ge-
kleurde achtergrond achter de tekst te kunnen plaatsen.

In dat geval druk je de tekstregel of alinea weg van de 
linkermarge door een bepaald getal in dit vakje in te 
vullen, dat doe je dus NIET MET SPATIES!!!!!!!!.

Je kan op verschillende manieren de waarde in deze 
invulvakjes verhogen of verlagen:

- OFWEL
Klik op het icoontje links van het vakje, de volledige 
inhoud van het vakje wordt geselecteerd, je typt er de 

nieuwe waarde overheen en bevestigt door het indruk-
ken van de Tab-toets of de Return of Enter-toets.

- OFWEL 
Verhoog of verlaag de waarde door te klikken op de 
pijltjes links van het invulvakje.

- OFWEL
Klik binnen het invulvakje, verhoog of verlaag de 
waarde door de pijltjestoetsen op je toetsenbord te 
gebruiken. Pijltje naar boven is waarde verhogen, pijltje 
naar beneden is waarde verlagen.
Als je daarbij ook nog de Shift-toets (niet de Caps-lock!) 
ingedrukt houdt verhoogt of verlaagt de waarde met 10 
eenheden.

Let op! In dit vakje is geen negatieve waarde mogelijk!

Op dezelfde manier gebruik je het vakje daarnaast 
“Rechts inspringen”, hiermee druk je de tekstregel of 
alinea weg van de rechtermarge van de tekstkader.
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Als je een tekstregel (geen alinea!) héél precies op een 
bepaalde plaats binnen een tekstkader wil krijgen dan 
doe je dat NIET MET SPATIES!!!!!!!!!

Je gebruikt hiervoor een tabulatie (afgekort: Tab).

Oorspronkelijk waren tabulaties bedoeld om tabellen te 
maken.
Tabulaties zijn dan ook vaste witafstanden, als je niets 
instelt en je drukt verschillende keren na elkaar de 
tabulatietoets in, dan zal je zien dat de afstand steeds 
hetzelfde is. (Zet je verborgen tekens aan! Dan zie je een 
lichtblauwe dubbele pijl naar rechts: >>).

LET OP!
Een tekst die je wil verplaatsen MOET steeds VOORAF-
GEGAAN worden door een tab!

De tabulatie heeft steeds invloed op de tekst die na de 
tabulatie volgt, je kan meerdere tabulaties binnen een 
tekstregel of alinea aanbrengen.

Om de witafstand te kunnen instellen moet je het pa-
neel Tabs oproepen via: “Tekst > Tabs”.
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Als er voldoende ruimte boven de tekstkader is kan je 
het paneel Tabs aan de tekstkader vasthechten door op 
het magneetje rechts op het paneel te klikken.

Zoniet moet je zelf het paneel verslepen tot het juist 
boven de plaats staat waar je de aanpassingen gaat 
uitvoeren.

De meetlat in het midden van het paneel komt overeen 
met de tekstkader waarin je aan het werk bent.
Je kan de meetlat verschuiven door in de meetlat te 
klikken en met het handje dat dan verschijnt te slepen.

Voor je een tabulatiestop in je tekst aanbrengt kan je de 
wijze van uitlijnen selecteren door te klikken op één van 
de 4 knopjes bovenaan links in het paneel.

- Links uitgelijnde tab:
alle tekst die volgt op de tabulatie (>>) wordt links 
gelijnd ten opzicht van de tabulatie, ongeacht waar de 
tabulatie zich bevindt binnen de tekstkader.

- In midden uitgelijnde tab:

alle tekst die volgt op de tabulatie (>>) wordt gecen-
treerd ten opzicht van de tabulatie, ongeacht waar de 
tabulatie zich bevindt binnen de tekstkader.

- Rechts uitgelijnde tab:
alle tekst die volgt op de tabulatie (>>) wordt rechts 
gelijnd ten opzicht van de tabulatie, ongeacht waar de 
tabulatie zich bevindt binnen de tekstkader.

- Uitlijnen op decimale tab (of ander teken):
alle tekst die volgt op de tabulatie (>>) wordt uitgelijnd 
ten opzicht van het teken dat ingevuld wordt naast 
“Uitlijnen op:”, ongeacht waar de tabulatie zich bevindt 
binnen de tekstkader.
Dit teken kan een comma zijn voor de Europese getal-
lennotatie, een punt voor de Amerikaanse getallen-
notatie of eender welk teken dat nuttig of interessant is 
binnen de opmaak, bijvoorbeeld bij tafels van verme-
nigvuldiging is dat het = teken.
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Wanneer je een instelling voor de tabstop geselecteerd 
hebt kan je een tabstop boven de meetlat plaatsen op 
twee verschillende manieren:

- OFWEL:
Typ een waarde in het invulvakje naast X: en bevestig 
deze waarde door de Tabulatietoets in te drukken (of de 
Return of Enter-toets.)

- OFWEL:
Klik net boven de meetlat in het Tabs-paneel op de 
plaats waar je de tabulatie wil plaatsen.

Je kan de plaats van de tabulatiestop wijzigen op de 
volgende manieren:

- OFWEL:
Klik op de tabstop (niet ernaast!) zodat hij blauw gese-
lecteerd is.
Klik op de X:, alles wat in het invulvakje daarnaast staat 
wordt geselecteerd, typ een andere waarde erover heen 
en bevestig door de Tabulatietoets in te drukken (of de 
Return of Enter-toets).

- OFWEL:
Klik op de tabstop (niet ernaast!) zodat hij blauw gese-
lecteerd is.
Klik op de X:, alles wat in het invulvakje daarnaast staat 
wordt geselecteerd, verhoog of verlaag de waarde door 
de pijltjestoetsen op je toetsenbord te gebruiken. Pijltje 
omhoog is de waarde verhogen, pijltje omlaag is de 
waarde verlagen.
Als je daarbij ook nog de Shift-toets (niet de Caps-lock!) 
ingedrukt houdt verhoog of verlaag je de waarde met 
10 eenheden.

Je kan een tabstop op meerder manieren verwijderen: 
- OFWEL:
door hem met ingedrukte muisknop uit het Tabs-paneel 
te slepen.

- OFWEL:
door hem te selecteren (klik op de tabstop, niet er-
naast!) en dan op het icoontje met de drie lijntjes rechts 
in het paneel te klikken en in het afrolmenu de optie 
“Tab verwijderen” te selecteren.
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Schakel nu aan de linkerkant van het regelpaneel terug 
over naar de “Besturingselementen tekenopmaak” - het 
knopje met de “A”.

Naast de knopjes voor kapitalen, onderlijnen enzovoort 
staat weer een groep van 6 invulvakjes.

Het eerste invulvakje met het symbool A\V bespreken 
we hier niet, omdat je daar niet vaak hoeft naar om te 
kijken.

Daaronder staat een vakje met A V en een dubbele pijl, 
de “Reeksspatiëring (in duizendsten van een em)”.

Selecteer eerst een woord of een stuk tekst.

Nu kan je door de waarde in het vakje te verhogen de 
letters van het geselecteerde woord verder uit elkaar 
halen, zonder er spaties tussen te moeten voegen.
Dit is handig als je woord net iets te smal is om een 
bepaalde ruimte te vullen.

Je kan ook een negatieve waarde ingeven, dan worden 

de letters naar elkaar geschoven.
Dit doe je zeker niet in een leestekst, want dan wordt de 
tekst snel onleesbaar!
Je kan dit wel gebruiken als speciaal effect.

Je kan op verschillende manieren de waarde in deze 
invulvakjes verhogen of verlagen:
- OFWEL
Klik op het icoontje links van het vakje, de volledige 
inhoud van het vakje wordt geselecteerd, je typt er de 
nieuwe waarde overheen en bevestigt door het indruk-
ken van de Tab-toets of de Return of Enter-toets.
- OFWEL 
Verhoog of verlaag de waarde door te klikken op de 
pijltjes links van het invulvakje.
- OFWEL
Klik binnen het invulvakje, verhoog of verlaag de 
waarde door de pijltjestoetsen op je toetsenbord te 
gebruiken. Pijltje naar boven is waarde verhogen, pijltje 
naar beneden is waarde verlagen.
Als je daarbij ook nog de Shift-toets (niet de Caps-lock!) 
ingedrukt houdt verhoogt of verlaagt de waarde met 10 
eenheden.
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We schuiven bovenaan één vakje op naar het vakje “Ver-
ticaal schalen”.

Selecteer eerst een woord of een stuk tekst.

Nu kan je door de waarde in het vakje te verhogen de 
letters van het geselecteerde woord verticaal vergroten 
zonder het corps aan te passen.

Dit is handig als je één of meerdere letters wat groter 
wil maken om de tekst “uit te lichten”.

Je kan ook de waarde verlagen - lager dan 100% om de 
letters te verkleinen.

Gebruik dit niet in een leestekst!

Typografisch gesproken mag je een letter nooit schalen, 
omdat dan de verhoudingen van het letterbeeld niet 
meer kloppen.

Maar bij een eenvoudige opmaak zoals deze poster, kan 
dit gebruikt worden als speciaal effect.

Je kan op verschillende manieren de waarde in deze 
invulvakjes verhogen of verlagen:

- OFWEL
Klik op het icoontje links van het vakje, de volledige 
inhoud van het vakje wordt geselecteerd, je typt er de 
nieuwe waarde overheen en bevestigt door het indruk-
ken van de Tab-toets of de Return of Enter-toets.

- OFWEL 
Verhoog of verlaag de waarde door te klikken op de 
pijltjes links van het invulvakje.

- OFWEL
Klik binnen het invulvakje, verhoog of verlaag de 
waarde door de pijltjestoetsen op je toetsenbord te 
gebruiken. Pijltje naar boven is waarde verhogen, pijltje 
naar beneden is waarde verlagen.
Als je daarbij ook nog de Shift-toets (niet de Caps-lock!) 
ingedrukt houdt verhoogt of verlaagt de waarde met 10 
eenheden.

LET OP! De standaardwaarde is 100%!
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Het vakje daarnaast heet “Horizontaal schalen”.

Selecteer eerst een woord of een stuk tekst.

Nu kan je door de waarde in het vakje te verhogen de 
letters van het geselecteerde woord horizontaal vergro-
ten, waardoor de letterhoogte behouden blijft maar het 
letterbeeld breder wordt.

Dit is handig als je één of meerdere letters wat breder 
wil maken om de tekst “uit te lichten” of passend te 
maken.
Je kan ook de waarde verlagen - lager dan 100% om de 
letters te versmallen.

Gebruik dit niet in een leestekst!

Typografisch gesproken mag je een letter nooit schalen, 
omdat dan de verhoudingen van het letterbeeld niet 
meer kloppen.

Maar bij een eenvoudige opmaak zoals deze poster, kan 
dit gebruikt worden als speciaal effect.

Je kan op verschillende manieren de waarde in deze 
invulvakjes verhogen of verlagen:

- OFWEL
Klik op het icoontje links van het vakje, de volledige 
inhoud van het vakje wordt geselecteerd, je typt er de 
nieuwe waarde overheen en bevestigt door het indruk-
ken van de Tab-toets of de Return of Enter-toets.

- OFWEL 
Verhoog of verlaag de waarde door te klikken op de 
pijltjes links van het invulvakje.

- OFWEL
Klik binnen het invulvakje, verhoog of verlaag de 
waarde door de pijltjestoetsen op je toetsenbord te 
gebruiken. Pijltje naar boven is waarde verhogen, pijltje 
naar beneden is waarde verlagen.
Als je daarbij ook nog de Shift-toets (niet de Caps-lock!) 
ingedrukt houdt verhoogt of verlaagt de waarde met 10 
eenheden.

LET OP! De standaardwaarde is 100%!
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Het vakje onder Horizontaal schalen dient om tekst 
schuin te trekken (vals cursief ).

Selecteer eerst een woord of een stuk tekst.

Nu kan je door de waarde in het vakje te verhogen de 
letters van het geselecteerde woord naar rechts doen 
overhellen.

Je kan ook een negatieve waarde ingeven om de letters 
naar links te laten overhellen.
Te hoge waardes kunnen de letters onleesbaar maken.

Gebruik dit niet in een leestekst!

Typografisch gesproken mag je een letter nooit schuin-
trekken, omdat dan de verhoudingen van het letter-
beeld niet meer kloppen. Heb je cursief nodig zoek dan 
een lettertype dat een cursieve stijl bevat.

Maar bij een eenvoudige opmaak zoals deze poster, kan 
dit gebruikt worden als speciaal effect.

Je kan op verschillende manieren de waarde in deze 
invulvakjes verhogen of verlagen:

- OFWEL
Klik op het icoontje links van het vakje, de volledige 
inhoud van het vakje wordt geselecteerd, je typt er de 
nieuwe waarde overheen en bevestigt door het indruk-
ken van de Tab-toets of de Return of Enter-toets.

- OFWEL 
Verhoog of verlaag de waarde door te klikken op de 
pijltjes links van het invulvakje.

- OFWEL
Klik binnen het invulvakje, verhoog of verlaag de 
waarde door de pijltjestoetsen op je toetsenbord te 
gebruiken. Pijltje naar boven is waarde verhogen, pijltje 
naar beneden is waarde verlagen.
Als je daarbij ook nog de Shift-toets (niet de Caps-lock!) 
ingedrukt houdt verhoogt of verlaagt de waarde met 10 
eenheden.

LET OP! De standaardwaarde is 0°!
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Het vakje onder Verticaal schalen, “Verschuiving basis-
lijn” dient om enkele letters verticaal te te verplaatsen.

Selecteer eerst één of meerdere letters, NOOIT EEN 
REGEL OF ALINEA!!!!!!

Nu kan je door de waarde in het vakje te verhogen de 
geselecteerde letters naar boven verplaaatsen.
Je kan ook een negatieve waarde ingeven om de letters 
naar onder te verplaatsen.

BELANGRIJKE OPMERKING!
Omdat de verschuiving quasi onbeperkt is en je de 
letter(s) dus heel ver kan verschuiven, kan het een pro-
bleem worden om achteraf nog te weten waar de letter 
orospronkelijk stond. Je kan ze NOOIT op haar huidige 
positie selecteren.

GEBRUIK DIT NOOIT VOOR LEESTEKST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Als je hele regels of alinea’s wil verplaatsen doe je dat 
met de regelafstand (zie vooraan).

Je kan dit bij een eenvoudige opmaak zoals deze poster, 

gebruiken voor speciale effecten.

Je kan op verschillende manieren de waarde in deze 
invulvakjes verhogen of verlagen:

- OFWEL
Klik op het icoontje links van het vakje, de volledige 
inhoud van het vakje wordt geselecteerd, je typt er de 
nieuwe waarde overheen en bevestigt door het indruk-
ken van de Tab-toets of de Return of Enter-toets.

- OFWEL 
Verhoog of verlaag de waarde door te klikken op de 
pijltjes links van het invulvakje.

- OFWEL
Klik binnen het invulvakje, verhoog of verlaag de 
waarde door de pijltjestoetsen op je toetsenbord te 
gebruiken. Pijltje naar boven is waarde verhogen, pijltje 
naar beneden is waarde verlagen.
Als je daarbij ook nog de Shift-toets (niet de Caps-lock!) 
ingedrukt houdt verhoogt of verlaagt de waarde met 10 
eenheden.
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NIEUW IN CS5!

Naast de vorige reeks invulvakjes staan twee knopjes 
boven elkaar.

Het bovenste bepaalt de vulling van een geselecteerde 
tekst (of van een kader).

Selecteer eerst de tekst waarvan je de kleur wil aanpas-
sen.

Klik dan op het pijltje naast het knopje om het kleuren-
paneel te openen.

Selecteer in het paneel de kleur die je op de tekst wil 
toepassen.

Je kan ook een tint van de geselecteerde kleur instellen 
door de op het pijltje naast “Tint” te klikken en dan de 
schuiver die verschijnt naar links of rechts te verplaat-
sen.

Je kan ook in het vakje “Tint:” klikken en dan de waarde 

verhogen of verlagen met de pijltjestoetsen op je toet-
senbord.

GEBRUIK NOOIT [Registratie] VOOR ZWARTE 
TEKST!
Als je dieper zwart nodig hebt moet je dat zelf aanma-
ken.

Je kan een nieuw kleurenstaal aanmaken door te klik-
ken op het knopje met de drie lijntjes rechts boven 
in het paneel en dan de optie “Nieuw kleurenstaal” of 
“Nieuw tintstaal” of “Nieuw verloopstaal” te selecteren.
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NIEUW IN CS5!

Het onderste knopje bepaalt de omlijning van een ge-
selecteerde tekst (of van een kader).

Selecteer eerst de tekst waarvan je de omlijning wil 
aanpassen.

Klik dan op het pijltje naast het knopje om het kleuren-
paneel te openen.
Selecteer in het paneel de kleur die je op de tekst wil 
toepassen.

Je kan ook een tint van de geselecteerde kleur instellen 
door de op het pijltje naast “Tint” te klikken en dan de 
schuiver die verschijnt naar links of rechts te verplaat-
sen.
Je kan ook in het vakje “Tint:” klikken en dan de waarde 
verhogen of verlagen met de pijltjestoetsen op je toet-
senbord.

GEBRUIK NOOIT [Registratie] VOOR ZWARTE OM-
LIJNING!

Als je dieper zwart nodig hebt moet je dat zelf aanma-
ken.

Je kan een nieuw kleurenstaal aanmaken door te klik-
ken op het knopje met de drie lijntjes rechts boven 
in het paneel en dan de optie “Nieuw kleurenstaal” of 
“Nieuw tintstaal” of “Nieuw verloopstaal” te selecteren.

De lijndikte en lijnstijl pas je aan in het paneel “Lijn”.

BELANGRIJK OM WETEN!

Als je tekst wil omlijnen moet je er voor zorgen dat je 
goede vette letterypes gebruikt.
Als de letters te mager zijn lopen de letters of de ope-
ningen in de letters dicht en wordt de tekst onleesbaar.
Vermijd het omlijnen van geschreefde letters en schrift-
letters!.

Wil je absoluut een dikke gekleurde boord rond een 
letter, dan kan je beter een harde slagschaduw of gloed 
buiten gebruiken.
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Om snel en gemakkelijk gekleurde achtergronden bij 
teksten te maken kan je gebruik maken van “Alinealij-
nen”.

Het voordeel van alinealijen is dat deze steeds mooi bij 
de tekst blijven, ongeacht waarheen de tekst achteraf 
verplaatst wordt.
Dat maakt je werk een stuk eenvoudiger als je veel stuk-
jes tekst met een achtergrondje hebt, wanneer je de 
tekst moet herschikken of verplaatsen hoef je niet alle 
achtergrondjes apart opnieuw te schikken.

Een klein nadeel is dat je de lijnen opnieuw moet instel-
len wanneer de tekst plotseling meer of minder regels 
beslaat, maar je kan alineastijlen maken waarin je een 
aantal mogelijkheden vastlegt, zodat je ze snel opnieuw 
kan toepassen.

Er zijn twee soorten alinealijnen beschikbaar:
- Lijn boven:
Deze lijn begint altijd op de basislijn van de eerste tekst-
regel binnen een alinea.

- Lijn onder:
Deze lijn begint altijd op de basislijn van de laatste 
tekstregel van een alinea.

Als de alinea slechts uit één tekstregel bestaat zullen de 
lijnen op elkaar vallen.

De lijn onder zal altijd de lijn boven bedekken, als geen 
van beide verplaatst wordt.
Als je deze eigenschap op de juiste manier gebruikt kan 
je door de twee lijnen verschillend te maken een kader-
tje maken dat aan de tekst vasthangt.

Zowel de lijn boven als de lijn onder zullen altijd achter 
de tekst staan.

Om alinealijnen te maken plaats je eerst je tekstcursor 
in de alinea die je wil aanpassen (je hoeft de alinea niet 
volledig te selecteren) klik dan op het icoontje met de 
drie lijntjes helemaal rechts op het regelpaneel. Selec-
teer dan in het afrolmenu de optie: “Alinealijnen...”
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In het nieuwe venster dat nu geopend wordt klik je 
eerst het vinkje aan naast “Voorvertoning”, zodat je het 
resultaat van je instellingen meteen in je document ziet.

Selecteer nu eerst bovenaan in het afrolmenu welke lijn 
je wil aanpassen, de “Lijn  boven” of de  “Lijn onder”.

Zet dan het vinkje aan naast de gekozen lijn.
Als je voorvertoning aan staat zie je een dunne zwarte 
lijn onder de eerste tekstregel van de alinea.

Pas de dikte van de lijn aan op één van de volgende 
manieren:

- OFWEL:
Klik op het woordje “Dikte:”, de inhoud van het invul-
vakje wordt geselecteerd, typ een nieuwe waarde in en 
bevestig deze waarde door de Tabulatietoets in te druk-
ken - NIET RETURN OF ENTER!

- OFWEL:
Klik op het pijltje naar boven of beneden aan de linker-
kant van het invulvakje om de waarde te verhogen of te 

verlagen.

- OFWEL:
Klik in het invulvakje en gebruik de pijltjestoetsen op je 
toetsenbord om de waarde te verhogen of te verlagen, 
pijltje omhoog is de waarde verhogen, pijltje omlaag is 
de waarde verhogen.
Als je daarbij ook nog de Shift-toets ingedrukt houdt 
(niet de Caps-lock!) verhoog of verlaag je de waarde 
met 10 eenheden.

- OFWEL:
Klik op de blauwe pijltjes rechts naast het invulvakje en 
selecteer in het afrolmenu de waarde die je wil gebrui-
ken.

Naast “Type:” kies je in het afrolmenu de lijnstijl die je 
wil gebruiken.

Selecteer in het afrolmenu naast “Kleur:” welke kleur je 
aan de lijn wil geven. Alleen kleuren die in het Stalen-
paneel staan zijn beschikbaar - ook verloopkleuren!
Als je de kleur op “Tekstkleur” laat staan zal de lijn altijd 
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dezelfde kleur krijgen als de tekst.

Kies naast “Tint:” welke tint je de kleur wil geven (is niet 
hetzelfde als transparantie!)
Zie onder lijndikte op welke manier je de waarde kan 
aanpassen.

Als je een lijnstijl gebruikt die uit meerdere lijnen be-
staat dan zal de ruimte tussen de lijnen transparant zijn.

In dat geval kan je naast “Kleur tussenruimte” en “Tint 
tussenruimte” een kleur en een tint aan die transparante 
gedeelten toekennen, wanneer je dat doet zijn ze niet 
meer transparant.

In het afrolmenu naast “Breedte:” selecteer je waarop de 
breedte van de lijn moet gebaseerd zijn.

Kies je “Tekst” dan zal de lijn steeds de breedte van de 
tekst volgen, kies je “Kolom” dan zal de lijn steeds de 
volledige kolombreedte volgen.

In het invulvakje naast “Verschuiving:” kan je een 

waarde ingeven waarmee je de lijn naar boven of naar 
onder wil verschuiven..
Kijk onder lijndikte voor een paar mogelijkheden om de 
waarde in verschuiving aan te passen.

OPGELET:
Bij de “Lijn Boven” verschuift de lijn naar boven als je 
een positief getal invoert.
Bij de “Lijn Boven” verschuift de lijn naar beneden als je 
een negatief getal invoert.

Bij de “Lijn Onder” verschuift de lijn naar beneden als je 
een positief getal invoert.
Bij de “Lijn Onder” verschuift de lijn naar boven als je 
een negatief getal invoert.

De verschuiving van de alinealijnen is quasi onbeperkt! 
Je kan vanuit de geselecteerde alinea de lijnen eender 
waar op je pagina en zelfs buiten je pagina plaatsen, let 
daar mee op, want dat kan tot problemen leiden als je 
niet meer weet bij welke alinea de lijnen horen.
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In het invulvakje naast “Links inspringen:” kan je een 
waarde ingeven waarmee je de lijn naar aan de linker-
kant wil laten inspringen of uitspringen.

Kijk onder lijndikte voor een paar mogelijkheden om de 
waarde in verschuiving aan te passen.

Een positieve waarde zorgt ervoor dat de lijn korter 
wordt aan de linkerkant en dus wegschuift van de lin-
kermarge van de tekstkader.

Een negatieve waarde zorgt ervoor dat de lijn langer 
wordt aan de linkerkant en dus over de linkermarge van 
de tekstkader heen schuift.

Met een negatieve waarde kan je de lijn zelfs tot buiten 
de pagina laten schuiven, behalve wanneer je het vinkje 
aanzet naast “In kader houden”.

In het invulvakje naast “Rechts inspringen:” kan je een 
waarde ingeven waarmee je de lijn naar aan de rechter-
kant wil laten inspringen of uitspringen.

Kijk onder lijndikte voor een paar mogelijkheden om de 
waarde in verschuiving aan te passen.

Een positieve waarde zorgt ervoor dat de lijn korter 
wordt aan de rechterkant en dus wegschuift van de 
rechtermarge van de tekstkader.

Een negatieve waarde zorgt ervoor dat de lijn langer 
wordt aan de rechterkant en dus over de rechtermarge 
van de tekstkader heen schuift.

Met een negatieve waarde kan je de lijn zelfs tot buiten 
de pagina laten schuiven, behalve wanneer je het vinkje 
aanzet naast “In kader houden”.

Wanneer alle instellingen in orde zijn klik je op “OK”.

Alinealijnen bieden heel wat creatieve mogelijkheden 
en kunnen het werk een heel stuk efficiënter maken.
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Om snel en gemakkelijk gekleurde achtergronden bij 
korte teksten te maken of om teksten negatief te zetten 
kan je gebruik maken van “Opties voor onderstrepen...”.

Het voordeel van onderstrepen is dat deze steeds mooi 
bij de tekst blijven, ongeacht waarheen de tekst ach-
teraf verplaatst wordt.
Dat maakt je werk een stuk eenvoudiger als je veel stuk-
jes tekst met een achtergrondje hebt, wanneer je de 
tekst moet herschikken of verplaatsen hoef je niet alle 
achtergrondjes apart opnieuw te schikken.

Je kan tekenstijlen maken waarin je een aantal moge-
lijkheden vastlegt, zodat je ze snel opnieuw kan toepas-
sen.

Om alinealijnen te maken selecteer je eerst het woord 
of de woorden die je wil aanpassen, wil je dat het vlakje 
ook naast het woord doorgaat, dan moet je de spatie 
voor en achter het woord mee selecteren, het kan dan 
zelfs nodig zijn om twee spaties voor het woord en 
twee spaties achter het woord te voorzien.

Klik dan op het icoontje met de drie lijntjes helemaal 
rechts op het regelpaneel. Selecteer dan in het afrol-
menu de optie: “Opties voor onderstrepen...”
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In het nieuwe venster dat nu geopend wordt klik je 
eerst het vinkje aan naast “Voorvertoning”, zodat je het 
resultaat van je instellingen meteen in je document ziet.

Zet het vinkje aan naast de “Onderstrepen geactiveerd”.
Als je voorvertoning aan staat zie je een dunne witte lijn 
onder de geselecteerde tekst.

BELANGRIJK! Omdat je tekst MOET selecteren voor je 
Opties voor onderstrepen kan toepassen zal je altijd het 
resultaat in het negatief zien. Pas wanneer je het ven-
ster sluit en naast de geselecteerde tekst klikt zie je het 
echte resultaat.

Pas de dikte van de lijn aan op één van de volgende 
manieren:

- OFWEL:
Klik op het woordje “Dikte:”, de inhoud van het invul-
vakje wordt geselecteerd, typ een nieuwe waarde in en 
bevestig deze waarde door de Tabulatietoets in te druk-
ken - NIET RETURN OF ENTER!

- OFWEL:
Klik op het pijltje naar boven of beneden aan de linker-
kant van het invulvakje om de waarde te verhogen of te 
verlagen.

- OFWEL:
Klik in het invulvakje en gebruik de pijltjestoetsen op je 
toetsenbord om de waarde te verhogen of te verlagen, 
pijltje omhoog is de waarde verhogen, pijltje omlaag is 
de waarde verhogen.
Als je daarbij ook nog de Shift-toets ingedrukt houdt 
(niet de Caps-lock!) verhoog of verlaag je de waarde 
met 10 eenheden.

- OFWEL:
Klik op de blauwe pijltjes rechts naast het invulvakje en 
selecteer in het afrolmenu de waarde die je wil gebrui-
ken.

Naast “Type:” kies je in het afrolmenu de lijnstijl die je 
wil gebruiken.

In het invulvakje naast “Verschuiving:” kan je een 
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waarde ingeven waarmee je de lijn naar boven of naar 
onder wil verschuiven..
Kijk onder lijndikte voor de mogelijkheden om de 
waarde in verschuiving aan te passen.

OPGELET:
De lijn verschuift naar beneden als je een positief getal 
invoert.
De lijn verschuift naar boven als je een negatief getal 
invoert.

Selecteer in het afrolmenu naast “Kleur:” welke kleur je 
aan de lijn wil geven. Alleen kleuren die in het Stalen-
paneel staan zijn beschikbaar, ook verloopkleuren!
Als je de kleur op “Tekstkleur” laat staan zal de lijn altijd 
dezelfde kleur krijgen als de tekst.

Kies naast “Tint:” welke tint je de kleur wil geven (is niet 
hetzelfde als transparantie!)
Zie onder lijndikte op welke manier je de waarde kan 
aanpassen.

Als je een lijnstijl gebruikt die uit meerdere lijnen be-

staat dan zal de ruimte tussen de lijnen transparant zijn.

In dat geval kan je naast “Kleur tussenruimte” en “Tint 
tussenruimte” een kleur en een tint aan die transparante 
gedeelten toekennen, wanneer je dat doet zijn ze niet 
meer transparant.

Wanneer alle instellingen in orde zijn klik je op “OK”.

Opties voor doorhalen... werkt op dezelfde manier, maar 
in dat geval zal de lijn altijd bovenop de tekst getekend 
worden - de tekst kan dus door de lijn bedekt worden.

Een juiste combinatie van Onderstrepen en Doorhalen 
biedt heel veel creatieve mogelijkheden.
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NIEUW IN INDESIGN CS5!

In InDesign CS5 heb je de mogelijkheid om je tekstka-
der plaatselijk “Virtueel” te verdelen in meerdere kolom-
men.

Dat betekent dat je geen kolomverdeling hoeft in te 
stellen in je tekstkader, maar dat je dat per alinea kan 
doen.

Dat heeft als voordeel dat je binnen die virtuele kolom-
men alle vorige instellingen kan toepassen, zo kan je 
bijvoorbeeld op één tekstregel meerdere alinea’s heb-
ben, waarbinnen je alinea-eigenschappen kan aanpas-
sen.

Omgekeerd kan je je tekstkader effectief in kolommen 
verdelen en dan per alinea aangeven over hoeveel die 
alinea moet gespreid worden.

Om deze instellingen te gebruiken zoek je in het regel-
paneel het icoontje “Meerdere kolommen”.

Kies in het afrolmenu welke instelling je wil gebruiken.
On het invulvakje links van deze knop kan je de tekstka-
der effectief in kolommen verdelen.

En met het invulvakje daaronder kan je de goot (wit-
ruimte tussen de kolommen) aanpassen.

Als je de tekstkader effectief in kolommen verdeelt 
moet je de opties “Uitstrekken over...” gebruiken.
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OPDRACHTEN
Voor de dagopleiding DTP.

Met dit pakket heb je voldoende kennis over het werken met teksteigenschappen 
om zelfstandig de volgende opdrachten uit te voeren:

Maak een poster met alleen maar tekst. 
je gebruikt dus geen foto’s of tekeningen!

Je mag wel lettertypes gebruiken waarin tekeningen zitten.

Maak gebruik van de hier geleerde technieken.

Er mag slechts één tekstkader gebruikt worden. 
Er mogen geen illustratiekaders of losse lijnen gebruikt worden.

Maak de poster in:

1 Kleur: zwart (grijswaarden zijn toegelaten)
gebruik slechts 1 lettertype met meerdere stijlen

1 Kleur: zwart (grijswaarden zijn toegelaten)
gebruik meerdere lettertypes

let op met de kopieerbeveiliging van lettertypes die je van internet afhaalt!

Als het gebruik van kleur in de les besproken is maak je ze ook nog in:

2 Steunkleuren (Pantone Coated)

3 Steunkleuren (Pantone Coated)

4 kleuren (quadri) - geen steunkleuren

4 kleuren (quadri) + 1 fluo steunkleur

Als de juiste manier van aanleveren in de les besproken is lever je ze aan als:

• InDesign Pakket - inclusief lettertypes
als er beveiligde lettertypes gebruikt werden  

moet je die zelf in de juiste map kopiëren

• Gecertificeerde PDF (volgens de X-1a:2003 norm) 
gepreflight in Adobe Acrobat - zonder fouten
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