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1.a WordPress och du.

1.a Wordpress och du.
Hej och välkommen till Sabrinalle,  
ett Wordpress-tema som kombinerar  
dynamisk PHP med det responsiva 
CSS-baserade Mobile First-ramverket 
Bootstrap 3. 

Temats innehåll i from av typsnitt med 
mera är alla fria för användning.
  
Allt innehåll som publiceras,  
exempelvis fotografier, filmer eller  
illustrationer, har copyright från sina 
respektive upphovsmän.

1.b - Uppdatera!
Syftet med temat är att så simpelt 
som möjligt kunna uppdatera med ett  

logiskt samspel mellan inläggs-  
och portfoliosidan.
 
Delar av webbsidan behöver ändras 
via regelrätt kod vilket är lätt. 
Med några små enkla ingrepp får  
vi allt på plats.

1.c - Uppdatera Kontaktsidan?
Särskilda delar av detta tema erfodrar 
viss kunskap inom kod och dylikt.
Dessa omfattar bla: sidfoten,  
sidhuvudet och kontaktsidan. 
 
Se: sid 9, 4.e - Fler frågor

Wordpress Dashboard: en essentiell del av alla wordpress teman.
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2.a Skapa ett inlägg.

2.a - Skapa ett inlägg.
Skriv in:  
www.sabrinavatto.se/wp-admin 
i ditt internetfönster.
Logga in med användarnamn 
och lösenord.

Klicka på “Inlägg” i menyn.
  
2.b - Skriv en rubrik.
Författa en informativ rubrik.  
Denna rubrik kommer visas både på 
framsidan och i inlägget så den  
behöver bara författas en gång.

Klicka på “Utvald bild” nere till höger. 
Detta är den bild som kommer visas 
på framsidan.
  
Wordpress har en funktion som beskär 
bilden för att passa på framsidan. 
Bilder bör minst ha en höjd på  
400 px med 530 px i bredd.

Spar även gärna bilder i: 
Photoshop: File > Save for webb and  
devices (kvalitet: High).  

2.a 2.b

2.b

Rubriken behöver bara skrivas 
en gång för både inlägg och portfolio. 
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2.c Ladda upp bilder.

2.c - Ladda upp bilder.
Ladda nu upp bilder för sidan.  
Klicka på “Lägg till Media” > Välj fliken 
“Ladda upp filer”.

Det går bra att ladda upp flera bilder 
samtidigt dock är .jpg-filer bättre än 
.png då dessa laddar snabbare.
  
2.d - Youtube och Vimeo?  
Om inlägget innehåller en video från 
Youtube eller Vimeo ska denna laddas 
upp ovanför bilderna.

Besök WordPress inläggsida:  
klicka på text-läge och klistra in  
wrapper-koden: 
<div class=”youtube_wrapper”>#</div>
   
För Youtube, besök videon och  
klicka på:  “dela” > “bädda in” >  
kopiera in iframe-länken.

För Vimeo klicka på pappersflygplanet 
i videons högra hörn och kopiera  
iframen. Radera allt efter </ifram>: 
det är bara reklam.
 

2.c 2.c

2.d

Klistra in wrapper-koden och ersätt #-tecknet med din iframe från Youtube eller Vimeo.

Rubriker som både är konkreta och 
samtidigt informativa är ofta bäst.
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2.e Författa en text.

2.e - Författa en text.
Skriv en informativ text, använd gärna 
Text-läget istället för visuell  
för bästa resultat.
 
2.f - Se över innehållet.
Bäst resultat för inlägget blir det om 
varje bild har en radbrytning. 
Styckeindelning för text i inlägg sker 
med radbrytningar.

2.g - Spara dina ändringar. 
Klicka på “Publicera” och sedan på
“Visa sida” för att se resultatet.
 
2.h - Gör lokala backups
Alla inlägg, komplett med bilder  
och text, sparas av WordPress  
men bäst är att ha egna backups 
för större uppdateringar och dylikt.

2.e

2.f 2.f

Text-läge i WordPress är säkrast och ger möjlighet att se över innehållet.

FEL: Youtube-wrapper har spridit sig 
till hela inlägget. Radera dessa  
och låt texten vara fri från styling.

RÄTT: Varje bild har en radbrytning efter
</a>-taggen och texten är korrekt  
och fri från styling.
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3.a Ordning för inlägg.

3.a - Ordning för inlägg.
Om man önskar ändra ordningen för 
inläggen på Portfoliosidan så gör man 
detta på följande sätt: 

Håll musen över “Inlägg” på  
WP-dashboard > klicka på “Ordna”.
  
3.b - Klicka och dra. 
Att flytta ett inlägg är enkelt:  

Klicka och håll in musen på det inlägg 
som du önskar flytta och dra det till 
önskad position.

Högst upp på denna sida innebär även 
högst upp på Portfoliosidan och  
detsamma med längst ner.
 
Glöm inte att klicka på  
uppdateraknappen för att spara  
dina ändringar.

3.a 3.b
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4.a Frågor och svar.

4.b - Bildstorlek? 
Visningsbilder för framsidan blir  
automatiskt beskurna men de bör  
aldrig vara mindre än  
400 px gånger 530 px i storlek.
  
För bilder i inläggen är det även mer 
stabilt och enkelt. Bilderna är  
begränsade till sidans storlek  
och anpassar sig.
  
Bredden för inläggsbilder bör dock 
ligga på minst 640 px för att alltid 
täcka ytan utan glipor.
 
4.c - Bildformat? 
Alltid .jpg-format och alltid  
“Save for web” i Photoshop  
med kvalitet “High”.

4.d - Alternativ saknas?
TinyMCE innehåller en mängd  
alternativ som kan vara överflödiga.
 
Dessa kan enkelt aktiveras:  
WP-dashboard >  
inställningar (håll musen över) >  
klicka på TinyMCE Advanced.
  
4.d - Innehållet laddar segt?
Detta kan bero på att bilderna är en 
aning för stora eller i fel format.
Andra orsaker kan vara dålig  
internetuppkoppling, besök gärna 
bredbandskollens webbsida  
och gör ett test.
 
4.e - Fler frågor / fel som består?
Släng iväg ett mail till:
joakim.klebe@gmail.com.

4.c 4.d

Komprimering är viktigt för innehåll. 
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5. Några avslutande ord...

Sabrinalle
Detta Wordpress-tema skapades för min vän och  

kollega Sabrina Vättö. Må det hjälpa och aldrig stjälpa. 

Kombinationen av Wordpress med Bootstrap  
var ett spännande äventyr och en resa i sig,  

verkligen inget som jag ångrar.

Ett varmt tack till Sabrina som anförtrodde mig  
uppdraget och ett lika varmt tack till min  

bror Robert som stöttade och hjälpte  
mig när projektet föreföll bara 

vilja göra myteri.

www.klebe.se
joakim.klebe@gmail.com

WordPress v4.3.1, Bootstrap 3, 2015.
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