Usynlig tabel
Følgende regneopgave skal regnes og stilles pænt op:
Et værelse er 3 m på den ene led og 4,5 m på den anden. På gulvet skal lægges klinker, der er 25 cm
på hver led. Hvor mange klinker skal der bruges, og hvor meget koster det, når en gulvklinke koster
24,75 kr ?

En pæn opstilling indebærer, at der er en tekst ude til venstre, der viser, hvad der regnes på. Derefter
vises, hvilken beregning, der foretages. Så følger resultatet af beregningen, og til slut hvilken enhed
tallene har (kr., m eller stk.)
Der skal altså være 4 kolonner samt et passende antal rækker. I dette tilfælde opretter jeg en tabel
med 4 kolonner og 5 rækker:

Værelsets areal
Antal klinker pr
m2
Forbrug af klinker
Samlet pris for
klinkerne

3 * 4,5 =
4*4=

13, 5
16

m2
klinker

13,5 * 16 =
216 * 24,75 =

216

klinker

5346

kr.

Teksten i en tabel er fra starten venstrejusteret, men jeg vil gerne have tallene i 3. spalte til at stå
med lige kant mod højre, så jeg markerer højre spalte og vælger højrestillet fra værktøjslinjen.
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Værelsets areal
Antal klinker pr
m2
Forbrug af klinker
Samlet pris for
klinkerne

3 * 4,5 =
4*4=
13,5 * 16 =
216 * 24,75 =

13, 5 m2
16 klinker
216 klinker
5346 kr.

Jeg justerer cellernes bredde ved at føre cursoren op på en af de lodrette streger og holde venstre
museknap nede, mens jeg trækker stregen til den side, som jeg ønsker:

Værelsets areal

3 * 4,5 =

Antal klinker pr m2

4*4=

Forbrug af klinker

13,5 * 16 =

Samlet pris for klinkerne

216 * 24,75 =

Nederste række i tabellen fik jeg ikke brug for,
så den markerer jeg
og højreklikker i den grå markering,
så denne boks kommer frem,
og her vælger jeg Slet rækker

Derefter højreklikker jeg et sted i tabellen
og vælger Kanter og skygge…
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13, 5 m2
16 klinker
216 klinker
5346 kr.

og her vælger jeg Ingen
og afslutter med OK

Værelsets areal

3 * 4,5 =

Antal klinker pr m2

4*4=

Forbrug af klinker

13,5 * 16 =

Samlet pris for klinkerne

216 * 24,75 =
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13, 5 m2
16 klinker
216 klinker
5346 kr.

