
Uppdatering av vinlistan pa  BBK 

Beroende på om man har ”Skärmklippsverktyget” ( ) eller inte installerat är det lite 

olika komplext… Detta hjälpmedel finns installerat om du kör Vista eller Windows7 på din dator, har 

du Windows XP får du använda den lite mer omständliga metoden via ”Paint”. Nedan följer förloppet 

om man nödgas använda ”Paint”. 

Starta upp Windows Live-Writer och välj ”Öppna senaste inlägg” 

 

”En sk popup dyker upp där du väljer Bjärreds bridgeklubb” och klickar i för ”Sidor”. Efter en stund 

har 50 sidor från vår blogg hämtats upp, enklast lokaliseras ”Vinpoängsidan” genom en sökning på 

exvis ”vinpo”, välj sidan och klicka Ok i denna bild: 

 

Och Live Writer visar då vald sida som visas på bloggen för redigering: 



 

Klicka på vinpoänglistan så den blir markerad (små fyrkanter) och tryck på ”Delete”-knappen, välj 

även nästa bild etc till det är helt tomt under ingressen: 

 

Öppna Excelarket och ställ in lämplig förstoring ( beroende på din skärmstorlek etc ställ in så du har 

runt rad 60 synlig längst ned, på min dator/skärm blev det 70%) Tryck sedan på Ctrl/Prt Scr – innebär 

att du får en skärmdump på ”klippbordet”. Öppna sedan Paint och välj klista in: 



 

Bläddra med ”Hissen” längst ut till höger så det som du vill markera av denna bild syns och klicka på 

”Markera”, välj ut den delen av skärmbilden du vill ha med (jag valde de 61 första raderna i Excel-

arket) och välj ”Kopiera”: 



 

Gå tillbaka till Live Writer och välj ”Klistra in” (Ctrl/V): 



 

En ynklig bild visas, klicka på den och välj ”oskuggad bild”: 

 

Dra i nedre högra hörnet tills storleken blir läslig, även för 70+… 



 

Sätt markören på raden under bilden du klistrat in och förstorat och gå tillbaks till Excel för att hämta 

resten. Dvs Bläddra så rätt namn blir överst och tryck på ”Crtl/Prt Scr”.  Stäng ”Paint” och öppna upp 

det på nytt (alternativt välj Nytt under Arkiv) och klistra in din nya skärmdump där, välj ut rätt del och 

välj ”Kopiera”: 

 

Gå tillbaks till ”Live Writer” och välj Klistra in (Ctrl/V): 

 

Ta bort skuggan och förstora den andra delen av bilden så de matchar: 



 

Så då återstår bara att publicera ”mästerverket”, vilket enklast sker ”Publicera”-knappen under 

”Start” i Live Writer: 

 

 

Och sedan går man bara in och kollar att den sitter där den ska på bloggen: 



 

Som sagt inte helt trivialt…. 

/Rickard 

 

 


