
Åben Google Crome 
 

Opret hjemmeside (website) i wix.com 



Vælg sprog her 



Et af start-billederne på dansk 



Klik på STJERNEN ØVERST TIL HØJRE I GOOGLE 
 
Så har du et link til at logge ind igen 



Klik på Start nu  



• Skriv din email 
• Skriv en kode med tal og bogstaver 
• Fjern fluebenet i feltet HUSK mig 
• Klik på START 



• Skriv din email igen 
• Skriv din kode igen 
• Klik på OPRET 



Nu skal du vælge en skabelon til, hvordan din hjemmeside skal se ud 
• Klik på en af menu-punkterne, ex. Portefolje og CV 
• Klik dernæst på START 



Så kan du se på skabeloner her, ved at scrolle ned og op,  
og klikke på en ad gangen for at se dem 



Du kan også vælge en anden kategori til venstre i menuen 



Når du vælger en skabelon, skal du klikke på vis, for at se den 
 
Når du har valgt en, som du vil have, klikker du på Rediger 



Når du har klikket på REDIGER – åbner editoren (redigering) 
 
VENT IMENS DEN ÅBNER 



Så ser du dette billede 
 
Klik på Start Now 



 
 
Du ser siden uden at redigere den, ved at klikke på Preview 



Hvis du vil vælge denne som  din skabelon 
• KLIK PÅ SAVE 
• KLIK IKKE PÅ PUBLISH, for din side skal ikke være offentligt, før du 

har redigeret alle sider med dine billeder og tekst på 



Klik på linjen med adressen efter / 
 
Kald den det, som du synes  
 
KLIK på Save & Continue, for at redigere din valgte skabelon 



 
Klik IKKE på Publish now 
 
KLIK på Done 



 
Du redigerer en side ad gangen,  
 
ved at vælge i menuen med de enkelte sider her 



Siden HOME er der, hvor Google lander,  
hvis man søger på din hjemmeside adresse … 
den du oprettede på dias 16-17 
 
Hvis du vil redigere landingssiden, skal du klikke på siden, ex. her 
 



 
Så ser du menuen til at redigere, ex. billedet, der er markeret her. 
 
For at redigere tekst og billeder, skal du klikke direkte på billedet eller 
teksten, som du vil redigere. 



 
HUSK AT GEMME OFTE, SÅ DINE ÆNDRINGER BLIVER GEMT 
 
DU SKAL IKKE Publish, før alle dine sider er færdige 



 
Du kan også klikke på en oversigt ved at vælge site 
 
Her lukker du også for redigeringen på Exit Editor 



 
Så spørger den, om du vil forlade redigering (LEAVE) 
 
Klik på Leave 



 
Klik på personen og dernæst på Logout 
 
Klik sidst på fanerne for oven på krydsene, og luk dem helt 



Når du vil logge ind igen 
 
• Klik på dit link foroven eller skriv netadressen wix.com i Google 

Crome 
• Klik på Log ind 



• Skriv din email 
• Skriv din kode 
• Husk at fjerne fluebenet i Husk mig 
• Klik på START 



• Vælg Manage Site 



• Vælg Edit Site 
 

• Se igen fra dias 18 



Logge på din wix hjemmeside igen 
 
• Klik på din favoritlinje i Google Crome 
• Klik på Sign in 



• Hvis du glemte at gemme din valgte skabelon første gang,  
     ser logind sådan ud 

 
• Klik på Create Your Website 



• Klik på en skabelon, ex. Portefolje & CV 
 

• Gå tilbage til dias 9 og læs igen herfra 
 

• HUSK NU AT GEMME OFTE 


