Outdoor Website

Structuur: (schematisch)
<html>

<body>
<div class ”wrapper”>
<div class “header”>
<h1>
<h2>
<div class “nav”>
<ul>
<li><a href=””></a></li>
<div class “imageviewer vak”>
<h1>
<img>
<img>
<img>
<div class “vak”>
<p>
<div class “vak”>
<h2>
<ul>
<li>
<div class “vak”>
<p>

header

nav
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vak
vak

BODY
-

Afbeelding als achtergrond instellen (bg.jpg)
Achtergond afbeelding op ‘contain’ zetten, en niet laten herhalen
Achtergrond kleur op #161616
Algemeen lettertype instellen voor de site: Russo One

<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Russo+One' rel='stylesheet'
type='text/css'>
WRAPPER
- Breedte : 1000px
- Automatisch laten centreren
WRAPPER > HEADER
- Hoogte: 220px
WRAPPER > HEADER > h1
- font-size: 5em
- kleur : wit
WRAPPER > HEADER > h2
- font-size: 2em
- kleur: zwart
- tekst-indent : 50px (dit laat de tekst 50px inspringen)
- marge bovenaan: -25px (daarmee komt deze tekst wat naar boven)
.NAV
- hoogte: 50px
- kader onderaan: 5px solid #161616
.NAV > UL
- list-style : none;
- padding: 0
- margin: 0
.NAV > UL > LI
- float: left
- padding: 5px;
- margin: 2px;
- width: 236px;
- height: 25px;
- line-height: 25px;
- text-align: center;
- background-color: rgba(0,0,0,0.5); è dit maakt het half doorzichtig

.NAV > UL > LI > A
- display block (dit zorgt ervoor dat heel de blok aanklikbaar is, en niet alleen de
tekst)
- tekst-decoration : none; è dit zorgt ervoor dat er geen lijntje onder je link staat
- kleur: wit
Bij de eerste link heb ik ook een afbeelding mee in de link gezet (een huisje) è home.png
De link donkerder maken wanneer er over gehovert wordt: ( en tevens ook wanneer hij de
class “actief” heeft)
.nav li.actief, .nav li:hover{
background-color: rgba(0,0,0,0.8);
}
.vak
-

achtergondkleur rgba(0,0,0,0.5);
kader van 5px vol zwart
tekstkleur wit
een padding van 30px

.imageviewer
- font-size: 2em
- margin-bottom: -3px;
- top: -25px;
- position: relative;
}
div.imageViewer img{ (hier zet ik de afmeetingen van mijn afbeeldingen gelijk)
- width: 300px;
- margin: 5px;
- height: 200px;
}
.vak ul li{
- list-style-image: url("../images/icoon.png");
- list-style-type: circle; (è Dit kan je best altijd doen, stel dat de afbeelding niet wil
laden..)
}

Gebruikte afbeeldingen:
Achtergrond van de body: http://www.syllabi.be/lessen/dw/images/bg.jpg
Icoontje van ‘home’: http://www.syllabi.be/lessen/dw/images/home.png
Icoontje van de lijst (icoon.png) : http://www.syllabi.be/lessen/dw/images/icoon.png

http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/130906180633-swedish-kayaks-wildcamping-horizontal-large-gallery.jpg

http://images.nationalgeographic.com/wpf/mediacontent/richmedia/0/188/project/img/next-best/everest-base-camp-night-178cb1291388353.jpg

https://c1.staticflickr.com/5/4088/4959511619_6fd8ce3b58_b.jpg

