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De regelafstand bepaalt de verticale ruimte tussen je tekstregels in een al inea
De alinea-afstand bepaalt de ruimte boven en onder je al inea.
Standaard is de regelafstand de enkele regelafstand. De al inea-afstand is dan iets
ruimer.

Hoe wijzig je de regelafstand?

Selecteer de al inea waarvan je de regelafstand wil wi jzigen.

Kl ik in het tabblad Start, in de rubriek "Alinea" , op het pi j l tje naast de knop "Regel-en
alinea-afstand" .

Kl ik op het ci jfer van de
gewenste regelafstand.

Je kan volgende regelafstanden instel len:

Enkel : er is voldoende ruimte voor het grootste lettertype op die
regel , plus een kleine hoeveelheid extra ruimte. Die hoeveelheid
hangt af van je lettertype.
Anderhalf: er is anderhalve keer zoveel ruimte als de enkele
regelafstand.
Dubbel : er is twee keer zoveel ruimte als de enkele regelafstand.
Ten minste: Dat is de minimale regelafstand die nodig is voor het
grootste lettertype of de grootste afbeeld ing op de regel .
Exact: Met deze optie stel je een vaste regelafstand in.
Meerdere: Met deze optie stel je een regelafstand in die vanaf de
enkele regelafstand wordt vergroot of verkleind met een percentage
dat je opgeeft. Als je bv. d it op 1 ,3 instel t, wordt de afstand met 30%
vergroot.
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Meer weten? Lees dan zeker de
uitbreid ing hieronder!



WWW
Wij Worden Wijzer

Regelafstand vs
Alinea-afstand

Wij Worden Wijzer

Hoe wijzig je de alinea-afstand?

Selecteer de al inea's waarvoor en waarna je de afstand wil t wi jzigen.

Ga in het l int naar het tabblad " Indeling" , in de rubriek "Alinea" , vergroot of verklein je
de afstand voor en na door op de pij l tjes naar omhoog of naar beneden te kl ikken.

Je kan dit ook aanpassen via het dialoogvenster "Al inea" . Kl ik in de rubriek "Alinea"
daarvoor op het pi j l tje in de rechterbenedenhoek.
Je kri jgt dan onderstaand scherm te zien:




