
1. გახსენით ახალი დოკუმენტი და დაარქვით მას თქვენი სახელი და გვარი 
ლათინური ასოებით. 

2. დააყენეთ ფურცლის ორიენტაცია Landscape და ზომა A4. 

3. დააყენეთ მარჯვენა და მარცხენა ფურცლის საზღვრები 2.5 სმ, ხოლო ზედა და 
ქვედა საზღვრები 1 სმ. 

4. აკრიფეთ Sylfaen შრიფტით ” მრავალსართულიანი სახლის პლანშეტი” ცენტრში 14 
ერთეული შრიფტის ზომა, მუქად, ორმაგ ლურჯ ფერად ხაზგასმული. ასოებს 
შორის დაშორება დააყენე 3 pt 

5. გადმოდით ახალ ხაზზე და შრიფტი დააყენე ისევ ნირმალურ ზომაზე (12 
ერთეული, არამუქად, არახაზგასმული, ასოებს შორის დაშორება ნორმალური. 

6. გადმოდით ახალ ხაზზე და ჩასვით ცხრილი ისე რომ მასში სვეტების რაოდენობა 
იყოს 7, ხოლო რიგების რაოდენობა იყოს 14. 

7. ზედა რიგის ყველა უჯრა გარდა პირველისა გაყავი ვერტიკალურად ორ ნაწილად. 

8. გახადეთ ცხრილის ყველა ხაზი უხილავი. 

9. ზედა რიგის გაყოფის შედეგად მიღებულ უჯრებში გაავლეთ სხვადასხვა მხარეს 3 pt 
სისქის დახრილი ხაზები ერთმანეთის მიყოლებით რომ მივიღოთ სახლის 
სახურავი. 

10. პირველი სვეტის უჯრებში გარდა ზედა უჯრისა ჩაწერეთ ჰორიზონტალურად და 
ვერტიკალურად ცენტრში სართულების შესაბამისი დასახელება. 

11. სართულების დასახელების გამყოფი ხაზები გახადეთ წყვეტილი. 

12. დანარჩენ უჯრებში გარდა პირველი სვეტისა ჩაწერეთ ჰორიზონტალურად და 
ვერტიკალურად ცენტრში ბინების ნუმერაცია. 

13. სახლის პლანშეტს გვერდებზე და ქვემოთ ხაზები გახადეთ 3 pt სისქის. 

14. სახლის პლანშეტზე განლაგებული ბინები გამოყავით ერთმანეთისგან 1 pt სისქის 
ხაზებით. მთლიანი ცხრილი განავრცეთ მთელ ფურცელზე ისე რომ ყველა რიგისა 
და სვეტის სისქე იყოს თანაბარი. 

15. ლუწი სართულების ბინების შესაბამისი უჯრები გააფერადეთ ყვითელი ფერით. 
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