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NYT INDLÆG

Klik ind på indlæg. 
 
I toppen klikker du på “Tilføj nyt”. 
 
Du kan også ude i kontrolpanel klikke på “Tilføj nyt”.

NYT INDLÆG
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NAVNGIV INDLÆG2

Nu er du kommet ind på det nye indlæg. 
 
Start med at give det en overskrift. 
 
Herefter skal du klikke på “Gem kaldde”. 
 
Så er du klar til at komme igang med opsætningen ved at 
klikke på “Brug divi builder”.

NAVNGIV INDLÆG



VÆLG LAYOUT3

For at komme igang skal du klikke på “Vælg layout”. 
 
Så kommer boksen op, som du kan se på billedet længst til 
højre. 
 
Stat med at klikke på “Dine eksisterende sider”. 
 
Nu vælger du “Skabelon”.

VÆLG LAYOUT



REDIGER INDLÆG4

Nu er du kommet ind på skabelonen. 
 
Det første du skal gøre er at trykke på “Gem kladde” og 
derefter på “Afslut visual bygger”. 
 
Når dette er gjordt, skal du klikke på “Rediger indlæg”.

REDIGER INDLÆG



PRAKTISKE INDSTILLINGER

Nu skal du lige have styr på de praktisk ting. 
 
1 - Vælg en forfatter. 
 
2 - Vælg kategorier 
 
3 - Vælg et udvalgt billede. 
 
4 - Sidelayout SKAL stå på “fuld bredde” og indlæg title SKAL 
stå på “skjul”

PRAKTISKE INDSTILLINGER
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START REDIGERING

Nu er alle indstillingerne på plads. 
 
Så du skal starte med at klikke på “Gem kladde”. 
 
For at redigere i selve indlægget, skal du nu klikke på 
“Redigere med Divi builder”.

START REDIGERING
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REDIGERING AF TEKST

Det første du skal gøre er at redigere i introteksten.  
 
Det du gør er at holde musen hen over feltet, så dukker der en 
grå boks op omring og her klikker du på tandhjulet. Når du er 
færdig med at redigere klikker du på den grønne boks. 
 
Nu skal du til at redigere den næste tekst boks, det gør du på 
samme måde, som beskrevet ovenover.  
 
Når du har klikket på tandhjulet (modulindstillingerne), 
kommer boksen op som du kan se på billedet længst til højre. 
 
For at ændre overskriften markere du teksten, der skal ændres 
og klikker på “Paragraph”. 
 
Good to know: 
Titlen på indlægget er en Heading 1, som kun må bruges på 
siden én gang. Heading 2 er til de vigtigeste underoverskrifter 
og Heading 3-4 til de resterende underoverskrifter. 
 
Når du har redigeret teksten færdig, skal du igen klikke på den 
grønne knap nederst i højre hjørne. 

REDIGERING AF TEKST
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TILFØJELSE AF MODUL68

TILFØJELSE AF MODUL
Nu har du styr på teksten, så skal du til at tilføje enten et 
billede eller en video. 
 
Du holder musen henover teksten, nu kommer den grå boks 
frem nedenunder og du kan se det grå +, som du skal klikke 
på. 
 
Så får du boksen frem, som du kan se længst til højre. 
 
Hvis ikke du kan se det modul du leder efter, kan du enten 
søge på det eller scrolle længere ned. 
 
Du vælger nu det modul du ønsker, i dette tilfælde er det et 
billede.



69 BILLEDE MODUL

Når billede modulet åbner, ser det ud som på billedet længst 
til venstre. 
 
Klik på billedet og vælg det billede du vil have sat ind. 
 
Når du klikker på billedet kommer du ind i mediebiblioteket, 
som du kan se længst til højre.  
 
Her kan du vælge et af de eksisterende billeder eller så kan du 
uploade et nyt. 

BILLEDE MODUL



610 DUPLIKERER EN TEKSTBOKS

Har du brug for at indsætte mere tekst til indlægget, kan du 
duplikerer en af tekstboksene. 
 
Når du har duplikeret tekstboksen, kan du flytte det til der hvor 
du gerne vil have det. 
 
Dette gør du ved at holde musen hen over tekstfeltet, når den 
grå boks kommer frem klikker du på det første ikon og du kan 
nu trække boksen derhen, hvor du øsnker den.

DUPLIKERER EN TEKSTBOKS



611 OFFENTLIGGØRE ELLER GEM KLADDEN

Når du er færdig og tilfreds med indlægget skal du klikke på 
den lilla knap og så kan du gøre to ting. 
 
Første ting: 
Du kan gemme indlægget, som en kladde - god ide, hvis 
indlægget først skal udgives på et senere tidspunkt. 
 
Anden ting: 
Er indlægget helt klart til at blive udgivet, klikker du 
selvfølgelig på Offentliggør. 
 
Til sidst klikker du på “Afslut visuel bygger”.

OFFENTLIGGØRE ELLER GEM KLADDEN


