Wikipedia
Lathund

Wikipedia
Lathund

Wikipedia
Lathund

Alla kan bidra till den fria encylopedian
Wikipedia. Detta är möjligt därför
Wikipedia är en wiki: Klicka bara på länken
“redigera“ på sidans topp och börja skriva.
Denna lathund visar grundläggande koder för formatering.

Alla kan bidra till den fria encylopedian
Wikipedia. Detta är möjligt därför
Wikipedia är en wiki: Klicka bara på länken
“redigera“ på sidans topp och börja skriva.
Denna lathund visar grundläggande koder för formatering.

Alla kan bidra till den fria encylopedian
Wikipedia. Detta är möjligt därför
Wikipedia är en wiki: Klicka bara på länken
“redigera“ på sidans topp och börja skriva.
Denna lathund visar grundläggande koder för formatering.

Wiki text

Resultat

Wiki text

Resultat

Wiki text

Resultat

''kursiv''

kursiv

''kursiv''

kursiv

''kursiv''

kursiv

'''fet'''

fet

'''fet'''

fet

'''fet'''

fet

'''''fet och kursiv'''''

fett och kursiv

'''''fet och kursiv'''''

fett och kursiv

'''''fet och kursiv'''''

fett och kursiv

==Rubrik= =
===nivå 2= = =
====nivå 3= = = =
==== =nivå 4= = = = =

Rubriker i olika nivåer

==Rubrik==
===nivå 2===
====nivå 3====
=====nivå 4=====

Rubriker i olika nivåer

= =Rubrik= =
= = =nivå 2= = =
= = = =nivå 3= = = =
= = = = =nivå 4= = = = =

Rubriker i olika nivåer

[[Länk till en annan sida]]
[[Länk|annan titel]]

Intern Länk till en annan sida
på wikin

[[Länk till en annan sida]]
[[Länk|annan titel]]

Intern Länk till en annan sida
på wikin

[[Länk till en annan sida]]
[[Länk|annan titel]]

Intern Länk till en annan sida
på wikin

http://www.example.org
[http://www.example.org Text]

Länka externt
Länk med beskrivning

http://www.example.org
[http://www.example.org Text]

Länka externt
Länk med beskrivning

http://www.example.org
[http://www.example.org Text]

Länka externt
Länk med beskrivning

[[fr:Page en français]]

Interwiki länk till franska Wikipedia
(förekommer i “languages“)

[[fr:Page en français]]

Interwiki länk till franska Wikipedia
(förekommer i “languages“)

[[fr:Page en français]]

Interwiki länk till franska Wikipedia
(förekommer i “languages“)

[[Category:Example]]

Lägg till artikel till
kategori “example“

[[Category:Example]]

Lägg till artikel till
kategori “example“

[[Category:Example]]

Lägg till artikel till
kategori “example“

----

horisontell linje

----

horisontell linje

----

horisontell linje

* ett
* två
* tre

Punktlista

* ett
* två
* tre

Punktlista

* ett
* två
* tre

Punktlista

# ett
# två
# tre

Numrerad lista

# ett
# två
# tre

Numrerad lista

# ett
# två
# tre

Numrerad lista

[[Bild:Datei.jpg|framed|Text]]
[[Bild:Datei.jpg|thumb|Text]]

Bild högerjusterad med överskrift
Tumnagel

[[Bild:Datei.jpg|framed|Text]]
[[Bild:Datei.jpg|thumb|Text]]

Bild högerjusterad med överskrift
Tumnagel

[[Bild:Datei.jpg|framed|Text]]
[[Bild:Datei.jpg|thumb|Text]]

Bild högerjusterad med överskrift
Tumnagel

[[Media:Datei.ogg]]

Hämta länk

[[Media:Datei.ogg]]

Hämta länk

[[Media:Datei.ogg]]

Hämta länk

{{Name}}

Inkludera mallen “Name“

{{Name}}

Inkludera mallen “Name“

{{Name}}

Inkludera mallen “Name“

--~~~

Signatur (Länk till användarsida)

--~~~

Signatur (Länk till användarsida)

--~~~

Signatur (Länk till användarsida)

--~~~~

Signatur med tidsstämpel

--~~~~

Signatur med tidsstämpel

--~~~~

Signatur med tidsstämpel

#REDIRECT [[Other article]]

Omdirigera till en annan artikel

#REDIRECT [[Other article]]

Omdirigera till en annan artikel

#REDIRECT [[Other article]]

Omdirigera till en annan artikel

http://www.wikipedia.org
Wikimedia Foundation
http://www.wikimediafoundation.org
info-en@wikimedia.org

http://www.wikipedia.org
Wikimedia Foundation
http://www.wikimediafoundation.org
info-en@wikimedia.org

http://www.wikipedia.org
Wikimedia Foundation
http://www.wikimediafoundation.org
info-en@wikimedia.org

