
HANDMATIGE SNELTOETSEN
F1        Zwarte pijl (kader)
F2        Witte pijl (inhoud of beziers)
F3        Preview aan/uit

HANDIGE STANDAARD SNELTOETSEN
⌘⌥ 0  Spread beeldvullend (⌘0 enkele pagina)
⌘ +   Inzoomen (⌘- uitzoomen)
⌥ Spatiebalk  Handje
⌘ Spatie  Zoom
⌘⇧ ]   Plaats bovenop, ⌘⇧ [ = onder,  
  zonder ⇧ = per laag
  
 dubbelklik Tekst / beeld / inhoud / kader
 Escape  terug naar Zwarte Pijl vanuit tekst  
 x  Schakel tussen lijn/vulling
 ,    Laatste kleurstaal
 .    Laatste verloopstaal
 /    Kleur: Geen
 E  Vrije transformatie

⌘⇧ >  Fontgrootte. < = kleiner, ⌥ x5
⌥ ←  Afspatiëren → = aanspat, ⌘ x5
⌥ ↓  Meer interlinie. ↑ = minder, ⌘ x5
⌥⇧ ↓  Verschuif basislijn. ↑ = omhoog, ⌘ x5

⌥ klik op laag  Selecteer alle items in laag
Sleep met ⌥  Kopieer (zwarte pijl)
⌘ klik   Door lagen heen selecteren
⌘⇧ klik   Maak los van stramien
⌘⇧ A   Deselecteer, of klik ernaast

⌘ B  Kadereigenschappen (of ⌥-dubbelklik)
⌘⌥ W  Tekstomloop (word wrap) 
⌘⌥⇧ V   Plak op de plaats
⌘⌥ V  Plak IN
⌘⇧ V   Plak zonder opmaak

F5  Stalen
F7   Lagen
F10  Lijn
F11  Stijlen
F12  Pagina’s

SNELTOETSEN VOOR PLAATJES

⌘ D  Plaats tekst of beeld 
⌘⌥⇧ E  Maak passend (zonder ⇧: uit verhouding)
⌘⌥⇧ C  Kader proportioneel vullen
⌘⇧ E  Centreer
⌘⌥ C  Maak kader passend (kan ook bij tekst)

⌘⇧ D  Koppelingen (gebruikte illustraties)
⌥ dubbelklik Open het beeld
a, Ctrl-tab, F2 Witte pijl: verschuif beeld in kader
  Met shift: in verhouding
  Eerst even stilhouden=met preview 

⌥2   € Euroteken   
⇧ tab  rechts lijnende tab
⌘⇧T  tabs-palet 

⌥ Scrollwiel zoom
⌘ Scrollwiel Scroll horizontaal
⌥ Page up/dwn Blader per spread
⇧ Page up/dwn Blader per pagina

Rechtsklik (=ctrl-klik): Context-menu
⌘ |  Tijdelijke kantlijn

Alle getallen: met de pijltjestoetsen, met Shift x5
Open meerdere plaatjes tegelijk, en tik pijltjes
Sleep plaatjes vanuit de Finder.

Tekst wegslepen met ⌘: nieuw kader
Tekst wegslepen met ⌘⌥: nieuw kader+kopie tekst

Object > aanpassen > opties voor aanpassen aan kader >
stel naar wens af.


