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lektion 1. – Første kig på CorelDRAW X6  

 

Vigtige begreber 

 

Inden du går i gang med CorelDRAW, bør du være fortrolig med de følgende begreber: 

 

Begreb Beskrivelse 

Object Et element i en tegning/dokument. For eksempel et billede, tekst, kurve eller 

symbol. 

Grafik Det arbejde som du skaber i CorelDRAW: for eksempel logoer, plakater og 

nyhedsbreve. 

Bitmap Et bitmap-billede består af pixels eller punkter. 

Vektor 

grafik 

Et vektor billede er genereret fra matematiske beskrivelser, der bestemmer 

positionen, længde og retning af linjerne. 

Docker Et sidevindue med kommandoer og indstillinger, som relevante for et bestemt 

værktøj eller for en arbejdsopgave. 

Flyout En boks, der åbner en gruppe af relaterede værktøjer eller kommandoer. 

Artistic text En særlig type tekst, som du kan anvende specielle effekter på, som perspektiv eller 

skygger. Bruges til overskrifter og enkelte ord. 

Paragraph 

text 

Paragraf tekst minder om tekst i for eksempel Word, og bruges når du skal skrive 

større mængder tekst. Paragraf tekst skrives i en tekstramme, som du kan placere i 

eller omkring et objekt, formatere og redigere. 
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Start CorelDRAW 

 

Første gang du åbner CorelDRAW X6, ser du denne velkomstskærm. 

Hvis du ikke ønsker denne dialogboks skal vises, hver gang du åbner programmet, kan du fjerne 

fluebenet nederst i venstre hjørne i Allways show the Welcome.... 

 

Skulle du på et senere tidspunkt ønske at se den igen, kan du i standard værktøjslinjen klikke på 

dette ikon  

1. Vælg Start New > New blank document. 

 

2. Det åbner et nyt tomt dokument, og værktøjslinjerne bliver aktive. 

 

3. Velkomst-skærmen lukkes automatisk. 

 

 

 

CorelDRAW er nu åbnet med et tomt dokument. Uden om dokumentet kan du se arbejdsbordet 

med en masse plads til at placere objekter midlertidigt på. 
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Et første kig på CorelDRAW X6 

 

Programvinduet i CorelDRAW X6 ser sådan ud. Rektanglet i midten (pkt. 8) er dokumentet, hvor du 

opretter din tegning eller layout. Under billedet finder du en beskrivelse af de forskellige punkter. 

 

 

Nr. Navn Beskrivelse / funktion 

1. Menu linjen Indeholder Drop-down menuer med diverse kommandoer. Klik på 

et menu-navn og hold musen nede, så foldes der en lang menu 

ud. 

2. Property Bar Indeholder indstillingsmuligheder for det valgte redskab eller 

objekt. Hvis du for eksempel har valgt tekst redskabet, vil der her 

findes indstillinger for skrifttype, størrelse etc. Vær opmærksom 

på, at indholdet i Property Bar skifter, alt efter hvilket redskab du 

har aktivt. 
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3. Standard 

Værktøjslinjen 

Indeholder ikoner med genveje til menuer og kommandoer. 

4. Titel baren Viser navnet på det aktive dokument. 

5. Linealer Horisontale og vertikale linealer. Bruges også til at trække guide 

lines fra. Hvis du ikke kan se linealer på dit dokument, kan de 

aktiveres fra kommandoen View-menuen > Rulers. 

6. Værktøjslinjen I venstre side af skærmen findes værktøjslinjen med værktøj som 

kan deles op i forskellige kategorier. Vær opmærksom på, at der 

findes flere redskaber de steder, hvor der på ikonet findes en lille 

sort trekant nederst i højre hjørne. Det kaldes en fly-out menu. 

7. Arbejdsbordet Det hvide område uden for det aktive dokument. Her kan du 

placere billeder, clip-art, objekter etc., for senere at trække dem 

ind på selve dokumentet. 

8. Det aktive 

dokument 

Det dokument som du arbejde på. Det område af dit arbejdsbord, 

som bliver udskrevet. (Kan bestå af flere sider.) 

9. Farvepaletten Indeholder standard farvepaletten i CorelDRAW (CMYK farver) - 

samt eventuelle andre paletter, som du måtte have åbnet. 

10. Docker / 

Palette 

Et sidevindue/Docker der indeholder tilgængelige kommandoer 

og indstillinger for enten et specielt redskab eller en opgave. Kan 

f.eks. være Object Manager der bl.a. bruges til at styre lag eller 

som her Hints, der er en hjælpe-pallette. 

11. Status bar Området nederst i programvinduet. Indeholder information om 

det markerede redskab eller objekt. For eksempel størrelse, farve, 

udfyldning eller antal objekter der er markeret. Viser også 

musemarkørens placering på dokumentet. Skifter information 

hele tiden. 

12. Dokument 

Navigator 

Området nederst i venstre hjørne. Indeholder ikoner til at skifte 

mellem siderne i et dokument, tilføje nye sider, omdøbe eller 

slette sider etc. 

13. Navigator En knap  nederst i højre hjørne. Klik og der vises et lille billede 

af dit dokument. Bruges til navigere/finde rundt med, hvis du har 

zoomet kraftigt ind på dokumentet. 
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Property Bar - Egenskabsbjælken 

 

Property Bar er beskrevet ovenstående, men den er så vigtig, at vi lige tager den en gang til! 

Samtidigt med at Status Bar skifter informationer, og musemarkøren skifter udseende, alt efter 

hvilket redskab der er aktivt, og hvilken funktion du er i gang med, så skifter Property Bar i toppen 

af programvinduet også udseende og indhold, alt efter hvad du foretager dig. 

 

For eksempel: Hvis du klikker uden for objekterne i dokumentet, vil Property Bar skifter til 

Side-egenskaber. 

 

Property Bar indeholder de muligheder, du har for at indstille det aktive redskab eller ændre siden, 

objektet, grafikken, fotografiet, gruppen og så videre. For alle værktøj og alle handlinger findes der 

en ny Property Bar. 

 

Dockers - Sidevinduer 

 

Du har mange indstillingsmuligheder Property bar, men du kan også finde nogle af de samme 

indstillingsmuligheder eller flere muligheder i CorelDRAWs Dockers, også kaldet forankrede vinduer 

eller sidevinduer.  

Du kan åbne de fleste Dockers ved at vælge Window-menuen > Dockers. 

 

Hvad er en Docker? 

 

Docker-vinduer er designet til at fremskynde arbejdet for de mest almindelige opgaver. Mange 

handlinger kan som sagt foretages i Property Bar eller fra menuerne, men Dockers giver hurtig og 

overskuelig adgang. 
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Et eksempel på en Docker er Object Manager. 
 
Når denne Docker er åben, kan du tilføje, 
redigere, gruppere eller fjerne objekter fra 
grafik og lag.  
 
Du kan også tilføje, flytte og få vist 
egenskaberne for de enkelte lag. 
 
Object Managers funktion kan minde om Layers 
paletten i programmer som Photoshop og Paint 
Shop Pro.  
 
Den åbnes fra Tools-menuen > Object 

Manager.  

 

 

 

Du vil lære de forskellige Dockers at kende efterhånden, som du skal anvende dem i opgaverne. 

Dockers kan vedhæftes, eller dockes på begge sider af programvinduet, eller du kan lade dem 

'flyde', eller fradocke, dem, så du kan flytte dem, mens du arbejder i programvinduet. 

I modsætning til de fleste dialogbokse i CorelDRAW, kan du holde en eller flere Dockers åbne, mens 

du arbejder på et dokument, så du let kan få adgang til dem- 

Dockers svarer til paletter i andre grafiske programmer og kaldes også for 
Sidevinduer. 
 
Dockers kan enten være forankret eller flydende. En forankret Docker lægger det 
til kanten af programvinduet. 
 
Fradocking en Docker frigør den fra kanten af programvinduet, så den let kan 
flyttes rundt. Du kan også skjule Dockerne for at spare skærmplads. 
 
Hvis du åbner flere Dockers, vil de normalt vises indlejret, med kun én Docker vist 
helt.  
 
 
Du kan hurtigt vise en skjult Docker ved at klikke på dens fane. 

 

 

• For at forankre en flydende Docker, skal du klikke på titellinjen af Dockeren. 

• For at lukke en Docker, skal du klikke på X-tasten i øverste højre hjørne. 

• For at skjule eller udvide en Docker, skal du klikke på fanen i højre side. 
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Farvepaletten 

 

En farvepalette er en samling af farvefelter (Swatches). Du kan vælge fyld-farve og farve til omrids 

fra standard farvepaletten, der indeholder 99 farver fra CMYK-modellen.  

Der findes mange andre farvepaletter i CorelDRAW, og du kan også oprette dine egne. 

De valgte fyld-og omrids-farver vises i  
Color Swatches feltet på statuslinjen. 

 
 

I følgende tabel beskrives, hvordan du vælger en farve fra standard farve paletten. Det er noget du 

lærer mere om i de kommende lektioner. 

For at Gør dette 

Vælge en fyldfarve til et markeret objekt. Klik på en farvefelt i farvepaletten 

Vælge en omrids-farve (Outline) til et markeret 

objekt. 

Højreklik på en farvefelt i farvepaletten 

Vælge mellem forskellige nuancer af et farvefelt. Klik og hold musen nede på farvefeltet. En fly-out 

menu vises med nuancer af farven. 

Se flere farver i farvepaletten. Rul på knapperne øverst og nederst i 

farvepaletten.   

 

Værktøjslinjen 

 

Værktøjskassen indeholder værktøj til tegning og redigering af billeder. Værktøj er grupperet efter 

funktion, og nogle af redskaberne er synlige som standard, mens andre er grupperet i Flyouts. 

En lille sort pil på ikonet angiver, at det indeholder en Fly-out boks. 

Hvis du klikker på den lille sorte pil nederst i 
højre hjørne på ikonet, åbnes en Flyout-boks 
med beslægtede redskaber. 
 
Du kan nemt skanne indholdet af Flyouts, ved 
at holde musemarkøren over de ikoner, der er 
Flyout pile på. 
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Flyouts fungerer som værktøjslinjer, og du kan ved at holdt Shift-tasten nede, trække dem væk fra 

værktøjskassen, for at holde dem åbne medens du arbejder. Du trækker dem tilbage på samme 

måde,  

med Shift-tasten nede. 

  

Redskaber i Værktøjslinjen 

Redskab Beskrivelse 

  

Markeringsredskaber 

 
Pick værktøj. Til at markere, ændre størrelse, vride og rotere objekter, foto tekst etc. 

 Freehand Pick. Frihånds Pick-værktøj. Kan bl.a. bruges til frihånds-markering 

  

Kurve omformningsredskaber 

 Shape værktøj. Til at redigere formen af objekter. 

 
Smudge pensel. Til at forvrænge og omforme et vektor objekt ved at trække langs 

omridset. Det virker som om du skraber i våd maling med en kniv. Du kan trække 

formen ud af objektet, eller ind i objektet. 

 Roughen brush. Til at forvrænge omrids (Outline) af et vektor objekt ved at gøre det 

grovere i konturen. 

 Free Transform værktøj. Fri transformering. Anvendes til at forvandle et objekt. Vælg 

fra Property Bar mellem fire redskaber: Free rotation, Free angle rotation, Free scale 

(Skalering), og Free skew (Forvrængning). 

 Smear. Udtværer omridset på et objekt. 

 Twirl. Hvirveleffekter dannes ved at trække langs omrids af et objekt. 

 Attract. Omform et objekt ved at til trække Nodes ind mod markøren. 

 Repel. Omform et objekt ved at Nodes fjern sig fra markøren. 
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Omformnings- og beskæringsredskaber 

 Crop. Beskæringsredskab til at fjerne uønskede dele. 

 
Knife. Knivredskab til at skære igennem objekter. 

 
Eraser. Viskelæder. 

 
Virtual segment delete værktøj. Til omformning. Med dette værktøj kan du klippe 

linje-stykker ud af overlappende streger. 

  

Redskaber der kan bruges til at ændre visningen af dokumentet 

 Zoom værktøj. Zoom ind eller ud. Til at forstørre eller formindske det område, som du 

arbejder med. 

 
Pan værktøj. Hånden. Til at ændre visning af dokumentet ved at trække det rundt på 

skærmen. 

  

Kurveværktøj 

 Freehand værktøj. Frihåndsredskab til tegning af streger og kurver. 

 2-Point Line. Tegning af lige linjer. 

 
Bézier værktøj: Til at tegne Bezier kurver med. 

 
Artistic Media værktøj. Kunstner redskaber. Indeholder Brush, 

Sprayer, Kalligrafi, og Pressure værktøj, som alle vælges og indstilles fra Property Bar. 

 
Pen værktøj. Til at tegne kurver. 

 B-Spline til kurvede linjer. 

 
Polyline værktøj. En slags kombinationsværktøj som du både kan tegne 

frihåndsstreger og lige linjer med. 

 
3-point curve værktøj. 3-punkts kurve værktøj. Bruges til at tegne en kurve med ved 

at definere start, slut, og midtpunkter. 
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 Smart fill værktøj. Til at oprette objekter ud fra lukkede områder og derefter udfylde 

objekterne. 

 Smart Drawing værktøj. Tegneværktøj der konverterer frihånds- streger til 

grundformer og glatte 

kurver. 

  

Rektangel redskaber 

 Rectangle værktøj. Til tegning af rektangler og kvadrater. 

 
3-point rectangle værktøj. 3-punkts rektangel værktøj til tegning af rektangler i vinkel. 

  

Ellipse redskaber 

 Ellipse værktøj Til tegning af ellipser og cirkler 

 
3-point ellipse værktøj. 3-punkts ellipse værktøjet til tegning af ellipser i vinkel. 

  

Grundlæggende tegneredskaber 

 Polygon værktøj. Til tegning af symmetriske polygoner for eksempel en trekant, og til 

stjerner. 

 
Star. Værktøj til at tegne stjerner med. 

 
Complex Star. Kompleks stjerne værktøj til at tegne komplekse stjerner med der 

overlappende sider 

 
Graph paper. Graf papir til tegning af et millimeterpapir. 

 
Spiral værktøj til at tegne symmetriske og logaritmiske spiraler. 

  

 Basic shapes værktøj. Grundformer. Vælg mellem forskellige figurer som et hjerte en 

hexagram, en smiley og en retvinklet trekant. 

 
Arrow  shapes. Værktøj til tegning af pile i forskellige form, retning og antal hoveder.  
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Flowchart shapes. Diagram-figur værktøj til at tegne flowchart symboler.  

 
Banner figur værktøj til at tegne banner-objekter 

og 'eksplosions'-figurer.  

 
Callout shapes. Billedtekst figur værktøj til tegning af billedforklaringer og 

etiketter.  

  

Tekstredskab 

 Text tool. Tekst redskab. Artistic eller Paragraph (afsnitstekst) tekst. 

  

Tabel værktøj 

 Table tool. Tabel værktøj. Indsæt en tabel og tilpas den. 

  

Værktøj til at indsætte dimensioner og mål på en tegning 

 Parallel Dimension. Tegner skrå mållinjer 

 Horizontal or Vertical dimension. Tegner horisontale eller vertikale mållinjer. 

 Angular Dimension. Tegner vinklede mållinjer. 

 Segment Dimension. Viser afstanden mellem slutnodes for enkeltstående eller flere 

segmenter. 

 3-Point Callout. Linje der binder en billedforklaring til et objekt. 

  

 Straight Line Connector 

 Right-Angle Connector 

 Right-Angle Round Connector 

 Edit Anchor. Rediger forbindelseslinjer mellem objekter. 

  

14



Læremesteren CorelDRAW X6: Lektion 1. - I gang med CorelDRAW X6   

 
©Public Data må ikke reproduceres uden forudgående aftale| www.publickurser.dk  

 

Specielle effekter 

 
The Interactive Blend værktøj til at 'blande' to objekter ved at danne en række kopier 

af den første figur, der forvandles i form og farve for til sidst at ligne den sidste figur 

 Interactive Contour værktøj til at give et objekt kontur-effekt. Virker lidt som Blend, 

men blot med ét objekt. 

 
Interactive Distortion værktøj. Bruges til at forvrænge objekter med. Du kan vælge 

mellem forskellige typer forvrængning 

 
Interactive Drop Shadow. Redskab til at påføre slagskygge. 

 

 

Interactive Envelope. 'Kuvert' redskab. Bruges til at forme og forvrænge et objekt 

eller grupper af objekter, i forhold til en anden form (kuverten). 

 Interactive Extrude redskab til at give objekter dybde. Med Ekstruderings-værktøjet 

kan du forme objekter så de dannes i perspektiv. 

 Interactive Transparency redskab anvendes til at ændre transparens i et objekt. 

(Gennemsigtighed.) 

  

Pipette redskaber 

 Farve Pipetteværktøj til at opsamle farve fra et objekt og bruge farven på andre 

objekter 

 Attributes Eyedropper. Attribut pipetteværktøj. Bruges til at kopiere objekt-

egenskaber som fyldfarve, størrelse, effekter etc. til brug på andre objekter. 

  

Outline (omrids) værktøj 

 Åbner Outline dialogboksen hvor indstillinger for Outline kan tilpasses. 

 Outline Color. Farve på Outline. 

 No Outline. Intet omrids. 

 Hair Outline. Hårfint omrids. 

 Diverse Outlines/omrids i forskellige størrelser. 

15



Læremesteren CorelDRAW X6: Lektion 1. - I gang med CorelDRAW X6   

 
©Public Data må ikke reproduceres uden forudgående aftale| www.publickurser.dk  

 

 Color. Vælg detaljerede Outline-farve indstillinger for markerede objekter. 

  

Fyldfarve værktøj 

 Åbner Fill dialogboksen hvori du kan vælge indstillinger for fyldfarve. 

 Uniform Fill. Vælg en ensfarvet fyldfarve fra Color paletter, Color Harmonies, Color 

Viewer eller Color Blends. 

 Fountain Fill. Farveforløb. Også kendt som Gradient. 

 Pattern Fill. Mønster fyld. 

 Texture Fill. Tekstur fyld. 

 PostScript fyld. 

 No Fill. Ingen fyld. 

 Color. Vælg detaljerede fyld-farve indstillinger for markerede objekter. 

  

Interaktive farve redskaber 

 Interactive fill værktøj. Interaktivt udfyldningsværktøjet der kan anvendes som en 

hurtig mulighed for at farve et vektor objekt. 

 Interactive mesh værktøj. Danner tonede farveforløb, der følger figurens form. God 

til at give dybde til et objekt. 

  

 

Alle redskaber i værktøjslinjen skal indstilles fra Property Bar. Hvis du for eksempel vælger Basic 

Shapes. Så kan du i Property bar vælge mellem flere forskellige figurer. 

Du kan kun markere objekter med Pick-værktøjet, og derfor skal du ofte skifte mellem dette 

værktøj og et andet værktøj, som du er i gang med at anvende. 

Lær at bruge tastatur genvejen for Pick redskabet. Det gør det hele nemmere og hurtigere: Tryk på 

Mellemrums-tasten, for at skifte til Pick- værktøjet. Tryk endnu en gang på Mellemrums-tasten for 

at skifte tilbage til det sidst anvendte værktøj.  
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lektion 2 - Basis viden om CorelDRAW 

 

Hvad er et objekt? 

 

I CorelDRAW er et objekt alt hvad du tegner, importerer etc. i dit dokument. 

Det kan være tekst, foto, vektor objekter med mere. 

Alt arbejde i CorelDRAW foretages ved, at du markerer et eller flere objekter. Forskellige effekter 

og arbejdsopgave kan derefter påføres et objekt, alt efter hvilket objekt der er markeret, og hvilket 

redskab du har valgt. 

  

Opret et nyt dokument 

Hvis du vil oprette et nyt dokument, skal du gøre et af følgende: 

1. Hvis du ønsker at starte med en tom side: 

Vælg File-menuen > New eller klik på ikonet New  på standardværktøjslinjen eller klik 
på CTRL-N. 
 

2. Hvis du vil basere dit dokument på en skabelon:  
Vælg File-menuen > New from Template. 
 
Dialogboksen 'New from Template' åbnes. Du kan vælge en af de skabeloner, som følger 
med CorelDRAW, eller en af dine egne, hvis du i forvejen har gemt en skabelon. 

 

 

Åbn Versus Importer 

Du kan åbne CorelDRAW CDR dokumenter og visse andre grafiske filformater ved at klikke på 

ikonet Åbn  på Standard værktøjslinjen eller ved at vælge File-menuen > Open eller CTRL-O. 

Du kan også importere visse filformater, og kombinere med dem med de objekter, der i findes i det 
åbne dokument. 

Typisk vil du vælge at importere, i de tilfælde hvor du ønsker at tilføje grafik eller Clipart billede til 
en eksisterende illustration. 
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Importer og placer et objekt 

1. Åbn et nyt dokument i CorelDRAW. 

2. Vælg File-menuen > Import eller klik på ikonet . 
 

3. Dialogboksen Import åbnes. Find frem til det billede, som du vil importere.  
Klik på Import-knappen. 
 

4. Musemarkøren skifter form til en galge med noget tekst under. Teksten viser information, 
om det objekt, som du er ved at importere. 

 

Du har nu tre muligheder for at importere billedet: 

1. Er det et stort billede, kan du klikke, holde ned med musen og trække en markering,  
i den størrelse som billedet skal sættes ind i. 
 

2. Klik på Enter-tasten for at placere billedet midt på siden og i original størrelse. 
 

3. Klik på Mellemrumstangenten for at placere billedet i dets originale position. 

  

Gem dokumenter 

Gem dokument: Vælg File-menuen> Save As for at gemme et dokument. En dialogboks åbnes, 
hvori du kan give det nye dokument et filnavn, og vælge hvor du vil gemme det. 

Overskriv eksisterende dokument: Hvis du vil overskrive det aktuelle dokument vælges File-

menuen > Save eller ikonet Save  . 

Gem dokumentet i en anden CorelDRAW version: Hvis dit dokument skal kunne åbnes i ældre 
versioner af CorelDRAW, skal du gemme det i et konvertibelt format: 

1. Vælg File-menuen> Save As. 
 

2. Dialogboksen Save as åbnes. 
 

3. Klik på knappen Version. 
 

4. Vælg fra rullelisten hvilken version, dokumentet skal være konvertibelt med. 
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