BYTA HEADER I BLOGGERS MINIMAMALL
Rigg ( rigg63@gmail.com )
Här kommer en liten anvisning på hur man byter ut texthuvudet (headern) i Bloggers Minimamall mot en klickbar bild som länkar tillbaks till bloggens förstasida (det kanske funkar på
liknande sätt i några andra bloggermallar oxå?)
Först: VIKTIGT! gör en säkerhetskopia av mallen innan du startar, så du kan återställa mallen
om något går åt h*****e!

Sedan... följ anvisningarna 1 - 2 - 3 - 4.... (uräkta att det blir lite svengelska här)
1. Gör så du kan lägga till ett "page element" i headern:
I inställningarna, under fliken “Template”, klicka “Edit HTML”. Scrolla ner tills du ser dessa
rader:
<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='1'
showaddelement='no'>

Ändra det till: (ändringar markerade med röd färg)
<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='2'
showaddelement='yes'>

Nu kan du lägga till ett till "page element" i headern.
Direkt nedanför har du dessa rader:
<div id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>

Ändra det till:
<div id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'>

2. Ladda upp din bild (.jpg), förslagsvis till Picasa Web Albums som man har till bloggen, kopiera
bildens adress (URL) genom att högerklicka på bilden och välja "Egenskaper" i Internet
Exolorer eller "Kopiera bildadress" i Firefox.

3. Nu när du har bildens URL, klicka “Add a Page Element” i Header-området i Template >
Page Element, välj “HTML/JavaScript”. HTML koden du ska skriva in där visas nedan:

<a href="DIN BLOGG-URL " title="DIN BLOGGTITEL"><img src="DIN BILDS
URL" alt="DIN BLOGGTITEL "></a>
Byt ut DIN BLOGG-URL mot bloggens URL (http....), DIN BLOGGTITEL mot bloggens titel
(namn) och DIN BILDS URL (http...).

4. Ta bort den gamla headern
Gå till Template > Edit HTML. Scrolla ner tills du ser följande kod:

<b:widget id='Header1' locked='true' title=' DIN BLOGGTITEL (Header)'
type='Header'/>
Ändra locked='true' till locked='false'. Spara, klicka på “Page Elements” fliken.
Klicka på “Edit” på din gamla header, du kan nu “Remove Page Element”. Ta bort det om du
vill, och den gamla headern är inte längre synlig.

5. Ta bort ramen runt headern (om du vill)
I inställningarna, under fliken “Template”, klicka “Edit HTML”. Scrolla ner tills du ser följande
kod:
#header-wrapper {
width:800px;
margin:0 auto 10px;
border:1px solid $bordercolor;
}
#header {
margin: 5px;
border: 1px solid $bordercolor;
text-align: center;
color:$pagetitlecolor;
}

Ändra border: 1px till border: 0px på bägge ställena.

6. Nu borde allt vara klart, lycka till... Har det gått åt h*****e? Titta igenom anvisningarna en gång
till eller återställ säkerhetskopian du skapade innan du satt igång.

Anvisningarna hittades HÄR men då är de på engelska!

