
Navigation

Flyt rundt på dit zoomudsnit: Mellemrumstast. Står du i en tekst boks: brug ALT-tasten)

Hop til en anden side: CTRL+J (jump)

Vælg side i pages panelet: Dobbeltklik på side.

Hop til specifik side: CTRL+J (xtra tip: Skriv din masters bogstavkode og hop derhen – fx. A)

Tekst

Står du med Move Tool og vil aktivere en tekst? Dobbeltklik

Marker ord:  Dobbeltklik

Marker linie: Trippelklik el. CTRL+SHIFT+Å

Marker afsnit:  Quattroklik (4)

Hoppe et ord frem/tilbage:  CTRL+pil frem/tilbage

Markere et ord frem/tilbage: CTRL+SHIFT+pil frem/tilbage

Marker alt tekst i ramme:  CTRL+A eller Pentaklik (5)

Knib tekst:  ALT+pil frem eller tilbage (intervallet styrer du fra præferencerne)

Øge størrelsen med 1 punkt? CTRL+SHIFT+. (punktum)

Mindske størrelsen med 1 punkt? CTRL+SHIFT+, (komma)

Ændre med kun 1 punkt eller fx ½ punkt? Gå ind i præferencerne og sæt intervallet under keyboard increments

Vise/skjule skjulte karakterer: CTRL+ALT+I

Quick Apply (hent styles):  CTRL+Enter (brug pile op/ned for at vælge og retur til eksekvering) 

Objekt

Flytte allerøverst: CTRL+SHIFT+Ø

Flytte allernederest: CTRL+SHIFT+Æ

Tilpas indhold proportionalt CTRL+SHIFT+ALT+E

Udfyld indhold proportionalt CTRL+SHIFT+ALT+C

Byt rundt på stregfarve og fyldfarve på aktivt objekt:  SHIFT+X

Vælge objekt der ligger nedenunder noget andet:  CTRL+klik på objektstak

Frigøre et masterside objekt:  CTRL+SHIFT+Klik på objekt

Smart Zoom

Hold Z nede og klik og træk område som du vil zoome ind på. Slip Z og vupti du er tilbage på det oprindelige værktøj

Zoom når du står i tekstramme: CTRL+ Mellemrumstast 

CTRL+0 (nul) tilpasser siden til dit vindue

CTRL+ALT+0 tilpasser opslag til vindue

CTRL+1 Zoomer til 100%

Fugleøjezoom: Hold H (hand tool) nede, klik og hold; træk den røde ramme til nyt område

Generelt

Move Tool: V eller ESC hvis du står midt i en tekst (springer på rammen så)

Text: T

Rectangle Frame Tool: F

Recangle Tool: M

Springe op i menulinie: ALT +bogstav for hvor du vil starte – taster du ALT+T starter du under text. 

Brug piletasterne til at navigere med og retur til at eksevere. ESC for at fortryde/komme tilbage)

Print preview:  W eller SHIFT+W for at se layout i fuld skærm (presentation mode)

Spring Key genveje (mega fidus)

De fleste værktøjer understøtter at du midlertidigt hopper til et andet værktøj – og når du slipper hopper tilbage til det du 

stod med. Står du med Move Tool hold T-tasten nede og tegn en tekstboks. Slip T og du hopper automatisk tilbage!

Hotzones i Controlbaren (markeret med tegnestift)

CTRL+6 (hop op i controlbaren (TAB dig frem - SHIFT+ TAB dig tilbage. 

Mellemrumstast aktiverer/deaktivere ikoner i controlbaren)

Hente indstillingsbokse fra controlbaren: hold ALT nede og klik på ikonet for:

– Swatches dobbeltklikker du bare på.  

Benny Thaibert’s yndlings InDesign genveje til Windows  
De fleste genveje står direkte i menuen. Sidder du som de fleste, med en engelsk version af InDesign,  

så husk at bytte dine keyboard shortcuts til dansk keyboard layout. Menu: File>Edit>Keyboard shortcuts. Vælg Default Danish. 

Lær mere bedre

BitSpot.dk

Hotzones Controlbar for Tekst

—Character —Paragraph

—Object —Textframe

Hotzones Controlbar for Objekter & tekstrammer


