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Nummereern sünd de Tweeschen vun Optelln. Se funscheneert ganz ähnlich. En eenfache 
N mmereern bestellt Se mit den Knoop Nummerierung u  op de 

at-Symboolliest. Form

ln. Dat funscheneert 
üh Siet 103). 

Foorts kümmt en Nummer vörnan vörtüüg, un dat Lineaal wiest uns, 
tellt hett: En hangen wat för en Afsatzformaat sik automaatsch ins

Intoog mit Tabstopp, jüst so as bi de Optel
natüürlich ok liekso as bi de Optelln (s

Utknipsen: mit Schalter! 
Wenn Se an’t Enn vun en Nummereern sünd un denn tweemaal Enter drückt, geiht de 
Nummereern nich vun sülven ut. Se mööt also nochmaal op den Knoop  klicken, dat de 
Nummereern utschalt warrt! 

 

Wüllt Se en Nummereern gestalten orr verännern, dennso klickt Se 
in jichenseen vun de nummereerten Afsätt un wählt Se Menü 
Format | Nummerierung und Aufzählungszeichen. – Ok wenn Se 
stückerwat Afsätt vun de Nummereern formateern wüllt, langt dat, in 

eern rintoklicken – Markeern deit nich noot. Denn de 
de Optelln: As wi glieks sehn 

In den Dialoog 
Aufzählungszeichen landt wi foorts op de 

Se sik, as bi de Optelln, entweder een vun de 
annern Formate wählen, de dor to sehn sünd, 
orr den Knoop Anpassen... klicken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I g anpassen, in den Se denn 
k
K

de Nummer
Nummereern hangt faster tohoop as 
warrt, warrt bi de Nummereern jümmers alle Afsätt tohoop 
formateert, ok wenn de Schrievmarke bloots in een blinken deit.  

Nummerierung und 

Registerkooort Nummerierung. Hier köönt 

n den Dialoog Nummerierun
aamt,  warrt de aktuelle Formateern baven wiest. Mit den 
noop Schriftart...  maakt Se den bekannten 

Schriftart-Dialoog op un köönt nu de Nummer formateern. 
M hr t.B. grötter, fett un in Rood!  aakt Se’t mal – sett Se e
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Formatvörlagen verännern 
Wat kannst noch anstelln

rung e 
möö
De L

Dat langt Se
at nu en 
chieter. 

mat na 
indem 

ggte Tall is dat, 
wat blieven mutt, avers dorvör un dorachter köönt Se 
schrieven, wat Se wüllt! 

Nerrn seht Se denn in de Vörschau a dat utsehn 
wöör. Wenn Se, so as in düt Bispill, en Woort dorto 
schrievt, kann dat mit dat reinliche L nksbinnen vun 
de Reegn mallöörn. Denn mööt Se mit de Feller 
Textposition un Einzug bei so lange regeln, bet de 
Vörschau wedder en reinlichs Bild wiest. 

 

 

, OK.  Nu kiekt Se sik mal Ehr 
eern an! Alle Nummern sünd 

grötter, fett un rood woorn. 

in Schrievmarke stunn, 
verännert woorn. De Nummereern 

samen; formateerst 
nnso treckt de annern 

All dree Afsätt hebbt sik verännert, schoonst 

Denn OK
Nummer

Bi en Optelln weer hier bloots de Af-
satz,  den de 

hangt also fast to
een Afsatz, de
na. 

 mit so en Nummereern? Na, kiekt wi us in den Dialoog Nummerie-
 anpassen mal dat Feld Zahlenformatvorlage an. Hier kannst all

glichen Formatvörlagen utsöken, ok röömsche Tallen un wat noch. 
iste hett en Rullbalken! 

 noch nich? Se wüllt 

de Schrievmarke bloots in een stahn harr

noch mehr? Denn gifft d
Middel för echte Klooks
Se köönt jedeen Tallenfor
Ehr egen Nees verännern, 
dat Se baven in dat Feld 

Zahlenformat klickt. De gries ünnerle

, w

i
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De Beriek jüst doröver, bi Nummernposition, regel
„Nummer“ sünd ok röömsche Tallen orr Tallen mit W
regelt düsse Beriek bloots, woneem de Eerstreegnint

Mit Ausrichtung verschuuvt Se den Eerstreegnintoo
un mit dat Feld linkerhand dorblangen bestimmt Se, 
wat de „Nummer“ an den Eerstreegnintoog zentreert
rechts- orr linksbünnig stahn schall.  

t de Steed, an de de Nummer steiht. De 
öör, de Se toschreven hebbt. Eentlich 

oog steiht: 

g, 

, 

 
Mit de Intoogsmarken un den Tabstopp köönt Se ok direktem eern, Se 
kennt sik ja dormit ut. 

ang in’t Lineaal hant
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Utschalten 
Anners as de Optelln gaht Nummereern
tweemaal Enter drückt: ok lerrige Afsät

 nich vun sülven toenn, wenn een 
t sett en Nummereern foort. 

Nummerierung
Wüllt Se de Nummereern loswarrn, denn mööt Se ehr mit den Knoop 

  op de Format-Symboolliest wedder utschalten. 

Wat is denn  ? 

Dat Symbool  kümmt jümmers denn blangen Text vörtüüg, wenn 
Word eegenmächtig en Form
vörnahmen hett, vun dat dat g

finnt; man dat fraagt qua

ateern 
löövt, 

dat Se dat good si noch na mit 
düt Symbool. Dat sünd de AutoKorrektur-Opschoonen. 
Klickt Se op, denn köönt Se hier fix in den Dialoog  
Aufzählungszeichen und Nummerierung kamen. – 
Wüllt Se dat nich, ignoreert Se dat Symbool eenfach, denn verswinnt dat jichenswenn vun 
alleen. 

Nieg nummereern un foortsetten 
Nummereern hangt nich bloots binn sik tosamen, se 
köönt ok ünnernanner tosamenhangen. Wenn Se 
achter de Nummereern jichenswat schrifft un denn 
wedder en Nummereern anfangt, kümmt miteens dat 
AutoKorrektur-Symbool. Word will d rmit dezent 
op henwiesen, dat dat eegenmächtig de Nummereern 
bi 1 anfungen hett. Dat is nämli ok mööglich, de ole 
Nummereern foorttosetten! Dat beed Word Se hier 
an.  

 

Düsse „Nummern“ staht zentreert ünner 
den Eerstreegnintoog

o



Wordkurs Siet 107 plattpartu.de   

   plattpartu.de  Wordkurs © M.-L. Lessing 

Klickt Se op dat Symbool, denn kriggt Se foor
anbaden, de Nummereern foorttosetten. Dorto 
kiekt Word na bav

ts 

en in dat Dokment, woneem 
n
nt – un wees dat man 50 Sieden wie-

, dennso sett dat de Nummereern mit 
ge Nummer foort! 

dor woll e
dat een fin
der rop –
de richti

 Nummereern ween much, un wenn 

 
 

Format | Nummerierung 
und Aufzählungszeichen, Register-
koort Nummerierung, nerrn ganz na 
Wunsch Neu nummerieren

n. 

Datsülvige geiht ok över’t Menü mit 
den Befehl 

 orr Liste 
fortführen anklicke

Anfangsnummer fastleggen 
Man wat maakt Se, wenn Se wüllt, dat 
Ehr Nummereern bi en bestimmte 
Nummer anfangt, ahn dat doröver en 
Liste to’t Foortsetten is? Dat lett sik 

 

rierung und Aufzäh-

b

Zahlenformatvorlagen. Dat 
Bild linkerhand wiest en 

. 

natüürlich maken. Dorto klickt Se in de
Nummereern, gaht na Format | 
Numme
lungsz

ummerierung
eichen, Registerkoort 

N , nerrn Anpassen klicken, un denn 
estimmt Se mit dat Feld Beginnen mit:, bi welk 

Nummer Ehr Nummereern 
anfangen schall. Dat geiht 
ok bi alle 

Nummereern mit röömsche 
Tallen, dat bi fief anfangt

 

Un nu: Woans kann ik en Nummer enkelt formateern? 
Wi hebbt sehn, de Nummereern hangt tosamen as Pick
jümmers tohoop formateern. Wüllt Se avers, dat een N
Nummereern besünners rutstreken is, t.B. rood, denns
Trickkassen griepen: 

 un Swefel, se laat sik 
ummer in en dörgahn 

o mööt wi deep in’n 

 Maakt Se sik eerstmaal Ehr Nummereern trecht.  •
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• Denn klickt Se in den Afsatz, de anners fo
reern ut – mit dat Symbool Nummeri

rmateert ween schall, un knipst dor de Numme-
erung  op de Format-
st foorts ehr Nummern an. 

h in den Afsatz – na Menü 
ngszeichen, Registerkoort 
anneres (!) Nummereern-

   plattpartu.de  Wordkurs ng © M.-L. Lessi

Symboolliest. De neddern Listenpünkt pas

• Nu gaht Se – de Schrievmarke steiht noc
Format | Nummerierung und Aufzählu
Nummerierung, un wählt sik dor en 

Formaat ut. 

• Düt Formaat 
trimmt Se mit den Knoop Anpassen 
jüst so, dat dat bi 
Nummernposition, Textposition 
un Einzug bei exakt so utsüht as de 
annern Listenpünkt. Bavento geevt 

e 
e 

 

noch för sorgen, dat de richtigen Tallen dor staht. Dat 

• Se hebb
in den
Good. | 
Numme
Register nerrn 
Anpass t Se mit 

eld Numme-
it de 3 anfangen schall. (De 3 is in uns 

ill de rechte Tall; bi Se kann’t natüürlich 
anners ween.) OK, 

• Denn klickt Se in den eersten 
Listenpunkt vun 
Liste – in uns Bi
dat de 4.  

• Wedder gaht Se n
Nummerierung und 
Aufzählungszeichen, 

Se em dat Schriftformaat, dat S
geern hebben wüllt, t.B. rood
Schriftklöör. Denn OK, OK. 

• Nu süht dat so ut.  

 

Nu mööt wi bloots 
maakt wi so: 

t de Schrievmarke noch 
 roden Listenpunkt? 
Gaht Se na Menü Format 

rierung und Aufzählungszeichen, 
koort Nummerierung, 
en klicken, un denn bestimm

dat F  Beginnen mit:, dat düsse 
reern m
Bisp

OK. 

de „ole“ 
spill hier is 

a Format | 

Registerkoort 
Nummerierung, un nerrn 
bestimmt Se, dat Word de 
Liste Neu nummerieren 
schall. 
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• Denn klickt Se den Knoop Anpassen... un 
legg r fast, dat de Liste
schall. 

t do  nu mit 4 anfangen 

sünd dat nu 
Nummer r

twee swatte –, avers vun buten süht dat nüms. Wenn Se i
trechtmaken köönt, hebbt Se dat grote Nummereern-Prakt

 

 

 

 

 

 

 

 

• OK, OK. – Trecht! 

So as rechterhand süht nu de 
Nummereern ut. Eentlich 

dree 
ee n – een rode un 
 s k sowat 

ikum bestahn! 

 


