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Handledning för utskrift av Sidindelad antavla 
Denna antavla ger en god bild över släktens olika generationer. 

 Klicka på  längst upp i menyraden. Fönstret Utskrift – Välj utskriftsform öppnas. 

 

Bild 1 Utskrift – Välj utskriftsform 

 Du väljer som du ser under Antavla  och klickar på . Ev. 

öppnas fönstret Utskrift – utgå ifrån: 

 

Bild 2 Utskrift – utgå ifrån 

 Markera i så fall det nedre alternativet, . 

 Klicka på knappen  . Fönstret Antavla – Sidindelad öppnas. 
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Bild 3 Antavla - Sidindelad 

 Klicka på knappen  längst till höger. Fönstret Inställningar – Antavla – 

Sidindelad öppnas. 

 Klicka på fliken  och välj i nästa fönster fliken  . Se nästa bild. 

 

Bild 4 Inställningar – Antavla – Sidindelad - Innehåll 

Om det varit en annan inställning tidigare, kanske du måste avbocka en del eller alla val. 

Längst ned t.v. i fönstret Inställningar - Antavla - Sidindelad ser du vilka rader, som de 

tidigare valen varit. 

 I Antal rader anger du 4. 

 Klicka i ringen t.v. om 1 under rutan Rad.  
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 Bocka för följande: 

 Rad 1: Antavlenummer, Efternamn, Tilltalsnamn(X) 

 Rad 2: Födelsedatum + ort 

 Rad 3: Döddatum + ort(Q) 

 Rad 4: Yrke (m) eller Gift (k) 

Det sista valet, Rad 4, innebär att yrket skrivs ut för mannen och giftet för kvinnan, om 

dessa uppgifter finns inmatade. Detta val finns inte i de andra antavlorna. 

Längst ned ser du på vilka rader de olika valen skrivs ut. 

 

Bild 5 Antavla - Innehåll 

 Klicka på fliken Utseende. Fönstret Inställningar – Antavla – Sidindelad öppnas, se nästa 

bild.  

 

Bild 6 Inställningar – Antavla – Sidindelad - Utseende 

Gör följande inställningar: 

 Generationer per sida: 4 

 Överlappning mellan generationer mm: 60 

 Avstånd mellan boxar mm: 4 

 Porträtthöjd: 2 

 Ta ev. bort markeringen för  . 
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 Under rubriken Utsmyckning ska du markera Streck mellan boxar 

 och avmarkera Rita även tomma boxar 

. 

 Klicka på fliken Stilar och därefter på knappen  . Se nästa bild: 

 

Bild 7 Tecken 

 Du ska ange storlekens storlek till 8. Det krävs en liten stil för att texten ska få rum i 

boxarna. Du ska dra upp skjutreglaget (se röda pilen) i rutan Storlek i föregående bild så 

att storlek 8 syns och klicka på den.  

 

Bild 8 Storlek 

 Klicka på knappen  . 

 Klicka på knappen  och knappen  igen. Fönstret Antavla – 

Sidindelad öppnas.  

 

Bild 9 Antavla – Sidindelad 

 Klicka på knappen  t.h. Fönstret Skrivarinställning öppnas. 
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Bild 10 Skrivarinställning 

 Markera  i rutan Orientering. 

 

Bild 11 Orientering 

Antavlan krymps så att alla fyra raderna in får rum i boxarna, om man väljer liggande 

orientering. Om man däremot markerat  , så får i vårt fall alla 

generationerna plats vid utskrift i liggande orientering. Om man försöker ange fem 

generationer per sida, får man boxar, som bara har 2 rader! 

 Klicka på knappen  . Fönstret Antavla – Sidindelad öppnas igen: 

 

Bild 12 Antavla – Sidindelad 
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 Markera  och skriv in i fältet t.h. vem antavlan gäller för, detta fall 

 . 

 Klicka på  och välj i nästa bild Bygg antavla Kekule von Stradonitz.  

 

Bild 13 Bygg antavla 

 Klicka på knappen  . 

Sidindelad antavla ger en god bild över släktens olika generationer. Om du i fönstret 

Inställningar – Antavla – Sidindelad - Utseende, se Bild 6, under Utsmyckning bockar 

för  blir de rutorna utritade. Skriver man ut en sådan antavla med en 

del tomma rutor, kan man ha den som kladd för att för hand skriva in nya anor. 

 

I en antavla med ovanstående numrering, Kekule von Stradonitz, får fadern dubbelt så 

högt antavlenummer som sin son eller dotter. Modern får sonens (dotterns) dubbla 

nummer plus ett. Således får Håkan Samuelssons far Artur antavlenummer 4 (dubbelt 

så högt som Håkans 2) och modern Kerstin Bertilsson får nummer 5. Kerstins far Sten 

får 10 och Kerstins mor Louise får 11. 
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Bild 14 Antavla – Sidindelad (sida 1) 
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Dessutom finns två generationer till med Johan Axelssons mor på sidan 2 och Hilda 

Elofsdotters far, farfar och farmor på sidan 3 och Hildas mor på sidan 4. Klicka på 

knappen  en, två resp. tre gånger. 

 

 

 

Bild 15 Antavla – Sidindelad (sida 2) 
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Bild 16 Antavla – Sidindelad (sida 3) 
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Bild 17 Antavla – Sidindelad (sida 4) 

 

 

Man kan skriva ut sidindelad antavla på flera sätt. Har du frågor, något kan vara otydligt beskri-

vet, kan du kontakta mig, Åke Dahlqvist, ake.dahlqvist@koping.net eller tfn 0221-150 00. 

mailto:ake.dahlqvist@koping.net

