
Skovgades Datastue                                                                                      

 
 

Side 1 af 3 
Udarbejdet af: Version 1 

Jørgen Hollænder Jensen © Jan 2022 
 

Hvis man vil lave en collage med forskellige billeder i forskellige figurer 

 

I skal begynde med at indsætte en figur. Figuren hentes under fanebladet Indsæt, der er 

mange forskellige figurer, at vælge imellem. 

 

   

Når I har markeret stjernen, der hvor I 

vælger figur flyttes musen over i det 

papir hvor figuren skal være. 

Musens markør er ændret til et lilla 

kors, som er vist i det grå felt. 

 

Hold venstre musetast nede og træk 

musen nedad mod højre, indtil figuren 

har den størrelse I vil have, så slipper 

I musens venstre tast. 

Det er samme retning som den røde 

streg.  

 

Når I har gjort det nogle gange med forskellige figurer, så fortsætter vi på næste side. 

Vælg en figur, f.eks en stjerne 

og marker den med venstre 

musetast. 

 

Cuba 
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Indsætte et billede i figuren: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Der vælger I ”Fra en fil”, og I kommer direkte til 

Stifinder.  

 

 

 

 

 

Jeg begynder med at lave 

figuren; jeg valgte denne gang et 

hjerte. Når figuren er lavet er den 

blå indvendig. 

Når I markerer figuren vises 

menuen til venstre, 

Tegnefunktioner og Figurformat. 

Der vælger I ”Udfyldningsfarve til 

figur” 

Der er en menu, hvor man kan 

indsætte et billede. 

Marker den med venstre 

musetast. Og I får nu nogle 

andre muligheder.  
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I stifinder finder I det billede i vil have i 

figuren.  

 

Når I har fundet det billede I vil have i 

figuren dobbeltklikker I på billedet og det 

er indsat i figuren. 

 

 

 

Når den første figur er færdig, fortsætter I bare med nye og andre figurer. De enkelte 

figurer kan flytte bagefter, sådan som I vil have dem placeret. 

 

 


