
Antavla i grafisk form, med eller utan foton!
För att göra en antavla i grafisk form med eller utan fotografier, börjar man med att bestämma vem den ska utgå 

ifrån. Den personen görs till centrumperson. 

Därefter byggs en antavla med hjälp av den övre symbolen till vänster i programfönstret - den som gafflar sig 

uppåt. (Den nedåtgående används för att göra stamtavlor dvs de som härstammar från en äldre person)

Sannolikt finns inte fotografier på personer äldre än de som levde ett 10-tal år in på 1900-talet, varför den oftast 

börjar med barn eller barnbarn.

Antavlan kan ses genom att klicka på symbolen för byggd antavla till vänster. 

Den kommer att få nedanstående utseende. När fotografier ska med bör man inte bygga denna större eller med 

flera generationen än man har fotografier för. I detta fall med fyra generationer.

När antavlan framträder som ovan klickar man på symbolen för skrivare varpå nedanstående kommer fram. 

Där väljer man, vad man vill skriva ut, i detta fall en antavla i grafisk form. När detta är valt klickar man på 

DIS-Bergslagen

Där väljer man, vad man vill skriva ut, i detta fall en antavla i grafisk form. När detta är valt klickar man på 

fortsätt och nästa val skall ske.

Efterföljande val är om utskriften 

ska ske med skrivare eller som en 

PDF-fil. 

När det är valt klickar man på  

”Inställningar”, och en ny bild 

framträder.

Under ”Skrivarintällningar” väljer 

man om det ska skrivas i stående 

eller liggande format. Det kan man 

prova sig fram till innan utskriften.



Antavla i grafisk form, med eller utan foton!
På fliken ”Inställningar – Antavla – Grafisk” väljer man om man ska ha med fotografier eller inte. 

Det valet sker genom att man bestämmer antalet rader som utskriften ska ha. I detta fall 3 rader.

Rad 1 bör ha rutorna för ”Efternamn” och ”Tilltalsnamn” förbockade. 

Rad 2 bockar man för ”Levnadsår” och rad 3 ”Porträtt”.

Därefter bör man välja det 

utseende man vill ha på antavlan, 

som väljs enligt nästa bild. 

OBS! Man kan ta bort bocken på 

”Boxarna får delas av sidskarvar” 

varpå det även kommer en hel box 

som kan klistras över den delade.

”Välj/Spara” som finns längst

upp till höger på bilderna. 

När en efterföljande sida kommer 

fram, klickar man på ”OK”. 

Resultatet av de olika 

inställningarna kommer därefter 

fram.

Det kanske inte behöver sägas att 

ett porträtt måste finnas inlagt på 

varje person som ska visas!

Nedan syns en del av de 6 sidor 

som blev resultatet av en antavla 
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som blev resultatet av en antavla 

utgående från undertecknads 

barnbarn – Siri!
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