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Tekst og billeder i tabeller i Word dokumenter. 
 
 
Så kan man med fordel lave en tabel og placere billede og tekst i for så følger de hinanden lige 
meget hvad du gør i den foregående tekst. 
Jeg går ud fra den samme tekst  
I denne tekst vil jeg gerne indsætte et billede lige her __x___ , og det kan gøres på denne måde:  
 
Det kan gøres på denne måde: 
Nu skal du stå på den linie hvor du vil have tekst og billede placeret. 
 

 
 
 

 
 
 
 
nu er det så at du skal vælge antal rækker og kollonner.  
 
 
Jeg har valgt 3 koll. og 2 rækk.   
 
Tilpas automatisk til vindue 
 
 
så får jeg sådan en tabel.  

 
Teksten som ovenfor har jeg indsat i 1. kolonne og så kommer det til at se sådan ud.  
Og når jeg så sætter markøren i kolonne 3 og indsætter et billede . sker der det at kolonne bredden 
tilpasser sig til billedet  
I denne tekst vil jeg gerne 
indsætte et billede lige her 
__x___ , og det kan gøres på 
denne måde:  
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 fast kolonne bredde 

 
 
Teksten du indskriver her bliver 
afpasset til kolonnen, indtil du 
evt. flytter på kolonnebredden. 

  

Det kan være at du lige skal ind 
og fjerne ”kanter og skygger” 
ved at højreklik når du står med 
markøren over tabellen. Og 
trykke på ”ingen” under 
faneblad ”Kanter” 

  

 
Teksten du 
indskriver 
her bliver 
afpasset til 
kolonnen. 
Men når du 
så lægger et 
billede ind i 
kolonne 3 
sker der 
noget. Hvis 
billedet er 
større end 
kolonnebred
den. 
Nemlig at 
den udfylder 
så meget 
som den kan. 
  
Det skal du 
så lige have 
tilpasset ved 
evt. at 
trække i 
hjørnerne på 
billedet. 
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Teksten du indskriver her bliver afpasset til kolonnen. 
Men når du så lægger et billede ind i kolonne 3 sker der noget. Hvis billedet er større end 
kolonnebredden. 
Nemlig at den udfylder så meget som den kan. 
  
Det skal du så lige have tilpasset ved evt. at trække i hjørnerne på billedet. 
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 tilpas automatisk til indhold 

 
 
Teksten du indskriver her bliver kolonnen afpasset til teksten, indtil du evt. flytter på 
kolonnebredden. 

  

   
 
 
Teksten du 
indskriver 
her bliver 
kolonnen 
afpasset til 
teksten, 
indtil du evt. 
flytter på 
kolonnebred
den. 
Når du så 
indsætter et 
billede, ind 
så er det igen 
det der vil 
bestemme at 
den kolonne 
hvor det 
bliver indsat 
i tilpasser sig 
til billede 
bredden om 
muligt. Så 
det er vigtigt 
at du får 
tilpasset dit 
billede gerne 
i dit 
billedprogra
m før du 
gemmer 
billedet. 
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 tilpas automatisk til vindue 

 
 
Teksten du indskriver her 
bliver afpasset til kolonnen, 
indtil du evt. flytter på 
kolonnebredden. 
Når du så indsætter et billede, 
ind så er det igen det der vil 
bestemme at den kolonne hvor 
det bliver indsat i tilpasser sig 
til billede bredden om muligt. 
Så det er vigtigt at du får 
tilpasset dit billede gerne i dit 
billedprogram før du gemmer 
billedet. 

  

   
 
 
Teksten du 
indskriver her 
bliver afpasset 
til kolonnen, 
indtil du evt. 
flytter på 
kolonnebredden. 
Når du så 
indsætter et 
billede, ind så er 
det igen det der 
vil bestemme at 
den kolonne 
hvor det bliver 
indsat i tilpasser 
sig til billede 
bredden om 
muligt. Så det er 
vigtigt at du får 
tilpasset dit 
billede gerne i 
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dit 
billedprogram 
før du gemmer 
billedet. 
   
 
 
 


