
CSS GRID

Maak complece layouts
met css grid



Inhoud Video 1: Wat is CSS Grid?

Video 2: Grid Container properties

Video 3: Grid Item properties

Video 4: Maken simpele Grid

Video 5: Oefenen met layouts

Video 6: *EXTRA zelfstudie



CSS GRID

Wat is CSS GRID?
Grid is een display optie in css. Net als block, inline, flex et cetera. Je maakt van de 
selector een 2 dimensionaal grid.  Grid is een moderne manier om complexe lay-
outs van de content op een pagina te kunnen maken. CSS maakte voor Grid ge-
bruik van tables floats en inline / inline block. Maar dit waren niet de meest handi-
ge manieren. Later kwam Flex, maar dit is meer voor simpele layouts. Grid is meer 
geschikt voor complexe layouts.

Voorbeeld

Linkjes
W3 schools
https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp 
CSS Tricks
https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/

selector {
 display: grid;
}

.item-a

.item-b

.item-c
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Grid container
Het element met de styling display: grid wordt automatisch de grid containter. De 
items in deze container (direct children) worden de grid items.

Het definiëren van een grid container kan met grid en inline-grid.

Grid container properties

selector {
 display: grid;
}

.grid-container {
 display: grid | inline-grid;
}

.grid-container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 40px 50px auto 50px 40px;
 grid-template-rows: 25% 100px auto;
}

display

Definieert de kolommen en rijen van het grid. Hierin geef je waarden voor de grote 
van een kolom(men) of rij(en).

Definieert de kolommen en rijen van het grid. Hierin geef je waarden gesceiden 
door een spatie voor de grote van een kolom(men) of rij(en).

grid-template-columns & grid-template-rows
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Naam geven kolom of rij

repeat()

Definieert de kolommen en rijen van het grid. Hierin geef je waarden voor de grote 
van een kolom(men) of rij(en). Een kolom of rij mag meerdere namen hebben (zie 
css-tricks).

Als er terugkerende rijen of kolommen zijn dan kan je repeat() gebruiken. Dit kan 
de code een stuk korter maken. Bijvoorbeeld 12 kolommen die 20px breed zijn.

.container {
   grid-template-columns: [first] 40px [line2] 50px 
 [line3] auto [col4-start] 50px [five] 40px [end];
   
 grid-template-rows: [row1-start] 25% 
 [row1-end] 100px [third-line] auto [last-line];
}

.container {
  grid-template-columns: repeat(3, 20px [col-start]);
}
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fr

De fr unit staat voor een fractie van de ruimte die overblijft. Bij 1fr 1fr 1fr. Krijgen alle 
kolommen 1/3 van de ruimte van de container. Bij 1fr 2fr, krijgt de eerste kolom 1/3 
en de 2e kolom 2/3.

De overgebleven ruimte is de ruimte dat overblijft nadat alle niet flexibele units 
van de container grootte zijn afgetrokken. In het voorbeeld 1fr 50px 1fr 1fr en de 
container zelf bijvoorbeeld 650 px breed is dan is 1fr: 1/3 van (600-50) = 200px

Definieert de dikte van de grid lijnen. Dit kan je apart doen voor de rijen en kolom-
men, maar ook in 1 regel met gap.

.container {
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
}

.container {
  gap: <grid-row-gap> <grid-column-gap>;
}

.container {
  grid-template-columns: 1fr 50px 1fr 1fr;
}

gap & row-gap, column-gap
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Grid items
De direct childs van de grid container worden de grid items.

Hiermee bepaal je de locatie van een item op het grid. Hierbij wordt gekeken naar 
de lijnen van de grid. 
grid-column-start & grid-row-start bepaalt het begin horizontaal en verticaal.
grid-column-end & grid-row-end bepaalt het einde horizontaal en verticaal.

De waarde van deze propery kunnen zijn:
Een lijn: Een nummer van de lijn of een naam.
Een span(nummer): Uigedrukt in een nummer het aantal grid tracks die hij zal be-
dekken.
Een span (naam): Uitgedrukt in een naam. Het item zal het grid bedekken tot de lijn 
met de opgegeven naam.
Auto: Geeft automatische plaatsing aan.

Grid item properties
grid-column-start, grid-column-end
grid-row-start, grid-row-end
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.item-a {
  grid-column-start: 2;
  grid-column-end: line5;
  grid-row-start: row1-start;
  grid-row-end: 3;
}

.item-b {
  grid-column-start: 1;
  grid-column-end: span line4;
  grid-row-start: 2;
  grid-row-end: span 2;
}

Voorbeelden

[first]

[row1-start]

[row1-end]

[third-line]

[last-line]

[line2] [line3] [line4] [line5] [end]

.item-a

[first]

[row1-start]

[row1-end]

[third-line]

[last-line]

[line2] [line3] [line4] [line5] [end]

.item-b
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.item-c {
  grid-column: 3 / span 2;
  grid-row: third-line / 4;
}

grid-column & grid-row

Dit is de verkorte versie van grid-column-start + grid-column-end, frid-row-start + 
grid-row-end.

[first]

[row1-start]

[row1-end]

[third-line]

[last-line]

[line2] [line3] [line4] [line5] [end]

.item-c
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justify-self & align-self
Align een grid item op de horizontale en verticale as. Een item hoeft niet de volledi-
ge toegwezen plek op een grid te bedekken.
justify-self: Plaatsing op de horizontale as. Kan aan het begin, in het midden of 
eind beginnen, maar kan ook stretchen. 
align-self: Plaatsing op de verticale as. Kan aan het begin, in het midden of eind 
beginnen, maar kan ook stretchen. 

Zie css-tricks

Voorbeelden
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Maken simpele Grid

.header

.side .main .banner

.footer

Welkom op mijn website!
Volledig gebouwd met GRID

Wat is GRID?

Grid-container

Grid-items

Voorbeelden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Wat is GRID?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Grid-container

etc
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Oefenen met layouts
Verzin je eigen GRID
Teken een grid op de computer of op een stuk papier.

Bouw je grid
Bouw je grid waarbij de items gekleurde achtergronden hebben

Vul je grid met content
Plaats content in de grid items

Deel je grid op discord
Deel een screenshot van je gekleurde grid en grid met content op Discord
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*Extra zelfstudie
Extra studiemateriaal op css-tricks
In deze videoreeks heb je de basis geleerd van CSS GRID. Echter zijn er meerdere 
mogelijkheden om een grid te maken en zijn er properties die we niet hebben be-
handeld. Wil je graag meer leren over GRID, bestudeer dan de volgende properties 
op css-tricks:

container:
grid-template-areas
grid-template
grid-auto-columns
grid-auto-rows

item:
grid-area


