Child theme

Waarschuwing
1. Het maken van een “child theme” is relatief
eenvoudig, u hebt er wel “FTP” toegang voor
nodig bij uw provider.
2. Het is soms lastig om precies uit te vinden welke
css codes u moet wijzigen in het “child theme”
om het gewenste effect te krijgen. Hiervoor is
enige kennis van HTML en CSS nodig.

Wat is een child-theme?
Een “child theme” is een thema dat alle eigenschappen
erft van het moeder thema zonder de bestanden in het
moeder thema aan te passen.
Alle wijzigingen en aanpassingen worden in het “child
theme” gedaan.

Hierdoor blijven de wijzigingen van kracht, ook nadat het
moeder thema een update krijgt.

Een “child theme” maken
Stap 1
Maak een nieuwe map aan in
/wp-content/themes/
Geef deze map de naam van het te maken “child theme”
(voorbeeld: twentyeleven-child)

Een “child theme” maken
Stap 2

Plaats in de aangemaakte map een bestand met de
naam style.css
De inhoud van dit bestand is als volgt:
/*
Theme Name: Twenty Eleven Child
Theme URI:
http: //example.com/
Description:
Omschrijving invullen
Author:
Uw naam invullen
Author URI:
http: //your-site.com/
Template:
twentyeleven
Version:
0.1
*/
@import url("../twentyeleven/style.css");

Een “child theme” maken
Stap 3

Plaats in de aangemaakte map een bestand met de
naam style.css
De inhoud van dit bestand is als volgt:
/*
Theme Name: Twenty Eleven Child
Theme URI:
http: //example.com/
Description:
Omschrijving invullen
Author:
Uw naam invullen
Author URI:
http: //your-site.com/
Template:
twentyeleven
Version:
0.1
*/
@import url("../twentyeleven/style.css");

Dit is de naam van de
map waar het
“moeder” thema staat.
Let op hoofdletter
gebruik!

Volgende stappen
Het “child theme” is nu klaar.
In Wordpress kunt u nu kiezen voor het nieuwe thema,
deze zal er hetzelfde uitzien als het “moeder” thema
omdat we nog geen aanpassingen hebben gedaan.
We kunnen nu op zoek gaan naar de gewenste
aanpassingen en deze aanbrengen in het nieuwe style.css

Volgende stappen
Originele style.css
html, body, div, span, applet, object, iframe,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
del, dfn, em, font, ins, kbd, q, s, samp,
small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td {
border: 0;
font-family: inherit;
font-size: 100%;
font-style: inherit;
font-weight: inherit;
margin: 0;
outline: 0;
padding: 0;
vertical-align: baseline;
}
.
body {
background: #fff;
line-height: 1;
}

Child theme style.css
a{ color: #254655; }
body{
background: #727D82;
}
header#branding{
background: #29305C;
color: #B3BDC1;
}

Enkele voorbeelden (1)
Opmaak kop aanpassen
#site-title a {
color: red;
font-family: times New Roman;
font-size: 30px;
font-weight: bold;
line-height: 36px;
text-decoration: none;
}

Kop “hover” kleuren aanpassen
#site-title a:hover, #site-title a:focus, #site-title a:active {
color: #1982D1;
}

Enkele voorbeelden (2)
Site beschrijving opmaak
aanpassen

Hoogte van de header
afbeelding aanpassen

#site-description {
color: blue;
font-family: tahoma;
font-size: 14px;
margin-bottom: 1.65625em;
margin-left: 0;
margin-right: 270px;
margin-top: 0;
}

#branding img {
height: 100px;
margin-bottom: -7px;
width: 100%;
}

Zoekbox verwijderen
#branding #searchform {
display: none;
position: absolute;
right: 7.6%;
text-align: right;
top: 3.8em;
}

Enkele voorbeelden (3)
Titel van een blog item
aanpassen

Titel van een blog item
hover kleur aanpassen

.entry-title, .entry-title a {
color: red;
font-family: tahoma;
font-size: 1.2em;
text-decoration: none;
}

.entry-title a:hover, .entry-title
a:focus, .entry-title a:active {
color: #1982D1;
}

Blog item lettertype
.entry-content p {
font-family: times New Roman;
color: red;
font-size: 1.1em;
}

Enkele voorbeelden (4)
Sidebar widget titel opmaak
.widget-title {
background-color: gold;
color: black;
font-family: times New Roman;
font-size: 18px;
font-weight: bold;
letter-spacing: 0.1em;
line-height: 2.6em;
text-transform: uppercase;
}

Sidebar widget link opmaak
.widget a {
color: black;
font-family: times New Roman;
font-size: 14px;
font-weight: bold;
text-decoration: none;
}

Enkele voorbeelden (5)
Achtergrondkleur van het
menu aanpassen
#access {
background-image: -moz-lineargradient(#252525, red);
}

Tekst kleur menu aanpassen
#access a {
color: red;
display: block;
line-height: 3.333em;
padding-bottom: 0;
padding-left: 1.2125em;
padding-right: 1.2125em;
padding-top: 0;
text-decoration: none;
}

