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VOORWOORD
Kranten, tijdschriften, televisie, internet, overal kom je het
onderwerp 3D-printen tegen op het moment. Het is een hot
item. Er is veel mogelijk met 3D-printen en telkens komen er
mogelijkheden bij. Maar zijn de mogelijkheden onbeperkt?
Zeker is dat we anders gaan kijken naar techniek. Daarom is
het van belang dat kinderen ook kennis maken met 3Dprinten. En natuurlijk met het onlosmakelijke tekenen van 3Dmodellen op de computer.
Dit boekje is geschreven voor iedereen die kennis wil maken
met 3D-printen en het tekenen van 3D-modellen. Er zijn vele
soorten 3D-printers en tekenprogramma’s. In dit boekje wordt
uitgegaan van het gratis programma SketchUp. De ontwerpen
kunnen op diverse 3D-printers gemaakt worden.
Ik dank hierbij Gert Westrup, Alphons Stens, Marthijn Westrup
en Theo Last voor hun adviezen en feedback bij het schrijven
van dit boekje.

Bert Grave; juli 2015
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INLEIDING
Een 3D-printer kan voorwerpen maken door materiaal in
laagjes op elkaar te plaatsen. Het meest gebruikte materiaal is
kunststof. Fused Deposition Modeling (FDM) is de techniek die
voor thuis of op school het meest geschikt is. Het is een
eenvoudige en betaalbare techniek. Kunststof draad wordt
naar de printkop, de extruder, geleid. Uit de extruder komt
een ragdun draadje dat in laagjes op elkaar gestapeld wordt.
Bij elke 3D-printer zijn er bewegingen in drie richtingen: de x-,
y- en z-richting (zie afbeelding hiernaast).
Er kunnen allerlei voorwerpen geprint
worden: onderdelen van apparaten,
prototypen van moeilijk te maken producten,
kunstzinnige voorwerpen zoals sieraden,
enzovoort. De mogelijkheden zijn enorm.
Behalve FDM bestaan er ook andere technieken bijvoorbeeld
waarbij korrels kunststof aan elkaar gesmolten worden door
een laser of waarbij kunststof door het belichten van een
vloeistof uitgehard wordt. Het 3D-printen kan met steeds
meer materialen. Zo wordt er ook al met voedsel en met
metaal geprint.
Maar voordat er iets geprint kan worden, moet het eerst
ontworpen worden. Dat kan door het tekenen in een 3Dtekenprogramma. In dit boekje werken we met het gratis
programma SketchUp 8 (download: zie bijlage 1). Het
programma SketchUp is eerst door @Last Software en daarna
door Google ontwikkeld en later overgenomen door Trimble.
In dit boekje wordt met versie 8, de laatste Nederlandstalige
versie, gewerkt.
5

Het is aan te raden om het boekje van voor naar achter door
te werken, omdat er een opbouw in de moeilijkheid van de
opdrachten zit. Daarna kan het boekje als naslagwerk dienen.
In bijlage 3 is een uitklapblad met alle tools (gereedschappen)
van SketchUp 8 te vinden.
Dit boekje kan gebruikt worden door volwassenen en door
kinderen. Dit kan zelfstandig of in workshops of lessen. Een
schatting is dat dit boekje in 15 uur doorgewerkt kan worden.
Uiteraard is de werkelijke tijd van persoon tot persoon
verschillend.
Een toelichting over het installeren en instellen van SketchUp
8 in staat bijlage 1.
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HOOFDSTUK 1 HET TEKENEN VAN EEN KUBUS
De eerste tekening in SketchUp is een kubus. De vorm is voor
allerlei voorwerpen als basis te gebruiken.
 Start SketchUp.
 Kies de tool voor het tekenen van een rechthoek:
 Ga met de muis naar het snijpunt van de
assen: ‘beginpunt’.

 Sleep met de muis, zodat een
rechthoek ontstaat.
Druk nog NIET op ‘enter’.

 Stel de maat in door 20;20 gevolgd door ‘enter’ in te typen.
Dit verschijnt rechtsonder in het
scherm. De maat is nu 20 bij 20
mm.
 De rechthoek wordt zo klein dat het niet meer te zien is.
Klik op ‘alles zoomen’ :

Deze tool is altijd te gebruiken als het figuur uit beeld is
geraakt (te klein, te groot of verschoven).
 Kies de tool ‘duwen/trekken’:
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 Als de muis op het vlak komt, wordt deze gestippeld.
Daarmee is het vlak geselecteerd.
 Klik op het vlak en beweeg de
muis omhoog. Nog NIET op
‘enter’ drukken. Er ontstaat een
ruimtelijk figuur.
 Door 20 gevolgd door ‘enter’ in
te typen, wordt de hoogte
ingesteld op 20 mm. De waarde verschijnt weer
rechtsonder in beeld.
 Gebruik weer
beeld krijgen.

om de getekende kubus helemaal in

 De kubus kan rondom bekeken worden door de tool
‘beeld draaien’ te kiezen en de muis op de kubus te
bewegen. Indien aanwezig kan deze functie ook
gebruikt worden door het scroll wheel van de muis in te
drukken en dan de muis op de kubus bewegen.
 Met ‘schuiven’

kan de kubus verplaatst worden.

 Als er tijdens het tekenen iets mis gaat, kan er altijd één of
meer stapjes terug gedaan worden. Dit kan met behulp
van de toetscombinatie van “ctrl” en “z”.
 De tekening kan als een SketchUp-bestand worden
opgeslagen. Dan kan de tekening later nog bewerkt
worden. Kies daarvoor in het menu ‘Bestand’ en dan
‘Opslaan als’. Kies een bijpassende naam en sla het
bestand op. Dit kan bijvoorbeeld op een USB-stick.
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 Een SketchUp-bestand kan niet op de 3D-printer geprint
worden. Daar is een speciaal soort bestand voor: een
printbestand in het zogenaamde STL-formaat. Achter het
bestand komt dan de toevoeging .STL (vergelijkbaar met
.doc bij Word). Voor het maken van een printbestand: zie
bijlage 2.
 Voor het printen zelf verwijzen we naar de handleiding van
de 3D-printer.

Maar misschien is het leuker om er eerst iets anders van de
kubus te maken:
o een doosje: zie hoofdstuk 2;
o het dekseltje bij dit doosje: zie hoofdstuk 3;
o een dobbelsteen: zie hoofdstuk 5;
o een tekst op de kubus plaatsen: zie hoofdstuk 4.
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HOOFDSTUK 2 HET TEKENEN VAN EEN DOOSJE
Het tekenen van een kubus is omschreven in hoofdstuk 1. Met
deze kubus wordt verder gewerkt in dit hoofdstuk.
 Voor het doosje moet de hoogte van het blokje 8 mm zijn
in plaats van de 20 mm van de kubus:
 Klik op de tool
‘duwen/trekken’ . Selecteer het
bovenvlak (wordt gestippeld) en druk naar beneden Kies
als maat 12. (20 – 12 = 8 mm)
 Kies de tool ‘verschuiving’
en klik op de rand van
de bovenkant van het blokje. Het bovenvlak wordt
gestippeld en is dus
geselecteerd.

 Schuif met de muis en een
rand wordt getekend.
Druk nog NIET op ‘enter’.
Typ 1,5 in, zodat de
verschuiving 1,5 mm
wordt. Deze waarde
verschijnt weer in het
vakje rechtsonder.
 Trek het binnenste vierkant omhoog met
een hoogte van 2,5 mm.
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en kies

 Maak op het bovenste vlak weer
een verschuiving met
Stel de verschuiving
in op 1,2 mm.
 Duw het middelste vlak 9 mm naar beneden met
De bodem wordt dan 1,5 mm dik, want
8 + 2,5 – 9 = 1,5 mm. En het doosje is klaar.
 De tekening kan als een SketchUp-bestand worden
opgeslagen. Dan kan de tekening later nog bewerkt
worden. Kies daarvoor in het menu ‘Bestand’ en dan
‘Opslaan als’. Kies een bijpassende naam en sla het
bestand op. Dit kan bijvoorbeeld op een USB-stick.
 Een SketchUp-bestand kan niet op de 3D-printer geprint
worden. Daar is een speciaal soort bestand voor: een
printbestand in het zogenaamde STL-formaat. Achter het
bestand komt dan de toevoeging .STL (vergelijkbaar met
.doc bij Word). Voor het maken van een printbestand: zie
bijlage 2.
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HOOFDSTUK 3 TEKENEN VAN EEN DEKSELTJE
Op ieder doosje past een dekseltje. In dit hoofdstuk wordt het
dekseltje bij het doosje uit hoofdstuk 2 getekend.
Er wordt uitgegaan van de kubus uit hoofdstuk 1.
 Voor het dekseltje moet de hoogte van het blokje 5 mm
zijn in plaats van de 20 mm van de kubus.
 Klik op de tool
‘duwen/trekken’ . Selecteer het
bovenvlak (wordt gestippeld) en druk naar beneden Kies
als maat 15. (20 – 15 = 5 mm)
 Kies de tool ‘verschuiving’
en klik op de rand van
de bovenkant van het blokje. Het bovenvlak wordt
gestippeld en is dus geselecteerd.
 Schuif met de muis en
een rand wordt
getekend. Druk nog NIET
op ‘enter’. Typ 1,4 in,
zodat de verschuiving
1,4 mm wordt. Deze
waarde verschijnt weer
in het vakje rechtsonder.
 Druk het binnenste vierkant omlaag met
en kies
de waarde 3,5. De deksel wordt dus 5 – 3,5 = 1,5 mm dik.
Het dekseltje is klaar.
 De tekening kan opgeslagen worden als SketchUp-bestand
en als printbestand (bijlage 2).
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HOOFDSTUK 4 SLEUTELHANGER TEKENEN
Een eigen sleutelhanger maken is altijd leuk . Met een naam
wordt de sleutelhanger ook nog heel persoonlijk.
 Begin met het tekenen van een balkje met een lengte van
60 mm en een breedte van 25
mm (60;25) en een hoogte
van 3 mm. In hoofdstuk 1
staan de stappen beschreven.

 Klik op de tool ‘3D-tekst’
 Er verschijnt het onderstaande dialoogvenster:
 Typ bovenin uw naam. Kies als hoogte 15,0 mm en verdikt
2,0 mm. Verdikt aanvinken. Klik op ‘plaatsen’.
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 De naam hangt aan de
muis en moet
geplaatst worden ‘op
vlak’. De tekst ‘op vlak’
geeft SketchUp aan in
een kader. Klik de tekst
vast op de juiste plek.
 Als de naam langer is dan de grondplaat, kan de grondplaat
verlengd worden met ‘duwen/trekken’.
 Bij het 3D-printen liggen de letters nog los op het vlak.
“Vastplakken” gaat via: Bewerken  Snijden Vlakken 
Met model.
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 Klik op de tool ‘cirkel’
wordt een cirkel op het
vlak getekend. SketchUp
geeft in een kader ‘op vlak’
aan. Sleep een cirkel.
 Stel de straal in op 3 mm
(vakje rechtsonder).
 Druk met ‘duwen/trekken’
de cirkel 3 mm naar beneden. Zo ontstaat een gat door de
grondplaat. Door het model te draaien met
kan
dat goed bekeken worden.
Dit gat kan gebruikt worden om een sleutelring door te
doen.
 Sla de tekening op als een SketchUp-bestand.
 Voor het maken van een printbestand, zie bijlage 2.

Opmerking over cirkels: Misschien is het opgevallen dat de
cirkel niet helemaal rond is, maar hoekig. Bij het aanklikken
van de tool ‘cirkel’ kan in het vakje rechtsonder het aantal
zijden ingevoerd worden. Standaard staat dit op ‘24’. Invoeren
van het getal ‘100’ geeft al een mooie ronde cirkel.
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HOOFDSTUK 5 DOBBELSTEEN TEKENEN
Een spelletje spelen wordt extra leuk met een zelfgemaakte
dobbelsteen.
 Teken een kubus van 20 x 20 x 20 mm. Zie hiervoor
hoofdstuk 1.
 Kies het rolmaatje waarmee ook lengtes opgemeten
kunnen worden. Na het indrukken van de ctrl-toets
verschijnt een + je bij de rolmaat. Nu kunnen
hulplijnen getekend worden.
 Teken hulplijnen zoals aangegeven in de figuur hieronder.

 Teken cirkels met een diameter van 4 mm op de snijpunten
van de hulplijnen. De straal is dus 2 mm. (zie hoofdstuk 4)
 Duw de cirkels 1 mm naar binnen met ‘duwen/trekken’.
 Verwijder de hulplijnen via Bewerken  hulplijnen
verwijderen.
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 Draai de rechterzijde naar voren.
 Teken hulplijnen zoals in de figuur hieronder.

 Teken de cirkels met straal 2 mm.
 Duw de cirkels 1 mm naar binnen.
 Verwijder weer de hulplijnen.
 Ga op deze manier verder met de dobbelsteen. Let op het
volgende:
 De ogen van de zijden tegenover elkaar is opgeteld
steeds 7.
 Het is handig om de “1” aan de onderkant te doen. Dat
geeft minder nabewerking na het printen.
 Bestanden opslaan!
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HOOFDSTUK 6 TEKEN EEN LEGOBLOKJE
LEGO is het favoriete speelgoed van veel kinderen … en van
veel volwassenen! Maak zelf een LEGO-steentje!
 Teken een balk van 32 x 16 x 9,5 mm (zie hoofdstuk 1).
 Breng de aangegeven hulplijnen aan (zie hoofdstuk 5).
 Teken op elk snijpunt een cirkel met straal 2,5 mm (zie
hoofdstuk 4).
 Trek de cirkels uit tot cilinders met hoogte 2 mm.
 Verwijder de hulplijnen (zie hoofdstuk 5).
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 Draai het blokje om.
 Hieronder zie je de onderkant. Schuif de rand 2 mm.
 Teken de hulplijnen en de cirkels met een straal van 3 mm.
 Druk gearceerde deel 3 mm naar binnen.
 Verwijder de hulplijnen.

 Voorzie de zijkant eventueel van tekst. Letters moeten
minimaal 0,8 mm breed en dik zijn. En vergeet niet:
“snijden vlakken” (zie hoofdstuk 4).
 Vergeet niet de bestanden op te slaan.
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HOOFDSTUK 7 TEKENEN SIERADEN
Met een 3D-printer kunnen diverse sieraden gemaakt worden.
Er kunnen ringen, armbanden en hangertjes ontworpen
worden. In dit voorbeeld een hangertje in de vorm van een
huisje.
 Teken een vierkant van 20 bij 20 mm.
 Teken een hulplijn (ctrl+rolmaatje) door het midden. Zie
figuur hieronder.
 Teken ook een hulplijn 10 mm boven het vierkant. Zie
figuur.

 Teken een lijn van hoekpunt linksboven naar snijpunt van
de hulplijnen. Lijnen tekenen met de tool
 Doe hetzelfde vanuit het hoekpunt rechtsboven.
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 Verwijder de hulplijnen met ‘Bewerken  hulplijnen
verwijderen’.
 Verschuif
buitenkant
2 mm. Zie figuur
hiernaast.

de
met:

 Delete het binnenste
deel door te selecteren
en op ‘delete’ te
drukken.
 Trek de rand 10 mm omhoog.
 Draai het huisje zo dat je op een dakvlak kijkt.
 Teken met hulplijnen twee diagonalen. Dit zijn lijnen die
van een hoek naar
tegenover liggende
hoek lopen.
 Het snijpunt van de
diagonalen is precies
het middelpunt van het vlak. Zie het figuur hierboven.
 Teken op het snijpunt van de diagonalen een cirkel met de
straal 2 mm.
 Duw de cirkel 2 mm weg, zodat een gat ontstaat.
 Verwijder de hulplijnen.
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Herhaal deze handelingen op het andere dakvlak.



Sla de tekening op als een SketchUp-bestand.



Maak er ook een STL-bestand van als het huisje geprint
gaat worden.

Opmerking:
Er is ook nog een andere manier om een
huisje te tekenen. Teken een blok met
daarop een lijn met deze tool:

Duw de driehoek naar achteren. Als de
diepte van het blok wordt ingevuld als
maat, ontstaat het eerste dakvlak.
Het tekenen van het tweede dakvlak gaat
op dezelfde manier.
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HOOFDSTUK 8 TEKENEN VAN EEN KERSTSTER
Kerstversiering duur? Niet als deze zelf ontworpen en geprint
wordt. In het voorbeeld hieronder een 6-puntige kerstster. Een
5-puntige ster is uiteraard ook mogelijk.
 Kies in het menu voor ‘polygoon’:
 Stel rechtsonder het aantal zijden in en druk op ‘enter’. Je
kiest dus voor een driehoek, vierhoek, vijfhoek, enz.
 Voor de kerstster
is voor een
zeshoek gekozen
met een zijde van
50 mm.
 Teken een hulplijn
(rolmaat + ctrl)
van de oorsprong
naar het midden van een zijde. Teken nog een zeshoek met
een hoekpunt op de hulplijn en een zijde van 25 mm.
 Teken met
de lijnen
tussen de
hoekpunten van
de beide
zeshoeken.
Verwijder de
overbodige lijnen
met gum
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 De ster hiernaast
blijft dan over.

 Met behulp van
hulplijnen kan een
regelmatig
patroon gemaakt
worden met
cirkels. Verwijder
de overbodige
hulplijnen en
lijnstukjes.

 Voor het maken van een ophangoog teken je
eerst een cirkel op een sterpunt. En gum je de
overtollige lijnen weg.
 Teken er een nieuwe cirkel binnenin. Let er
op dat je het middelpunt op het vlak zet.
 Trek de hele figuur met het ‘duwen/trekken’tool 3 mm omhoog.
 Vergeet niet de bestanden op te slaan.
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HOOFDSTUK 9 OVERTREKKEN 2D-TEKENING
Het kan leuk zijn om een
tweedimensionale tekening tastbaar te
maken door er een zekere dikte aan te
geven. Zoals de boom hiernaast.
 Kies een plaatje om over te tekenen en
sla dit op (bijv. een jpeg-plaatje).
 Kies: Bestand  Importeren  zoek het plaatje op 
Openen
 Sleep de hoek naar het
beginpunt en klik.
 Stel de Width (breedte)
in op 20 mm.

 Gebruik het bovenaanzicht. Klik
daarvoor op:

 De afbeelding ziet er dan als
hiernaast uit.
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 Voor het overtrekken
van de ronde vormen
wordt de tool boog
gebruikt.
 Klik op het linker
eindpunt.
 Beweeg naar het rechter eindpunt.
 Klik op het rechter eindpunt.
 Door te slepen met het middelste punt bepaal je de
kromming.
 Sleep naar het juiste punt en
klik.
 Het volgende boogje begint
op het eindpunt van de
vorige. SketchUp geeft aan als
je op eindpunt staat.
 Teken de andere bogen.
 Zorg dat alle begin- en eindpunten telkens aan elkaar
zitten.
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 De tool voor de rechte lijnen:
 Sluit aan op een
eindpunt van een
boog en sleep naar
het andere eind
van de lijn.
 Het punt moet wel
op het vlak komen.
 Klik op de juiste
plek.
 Voor het tekenen van willekeurige lijnen wordt de tool
‘vrije stijl’ gebruikt:

 De lijn volgt de bewegingen van de muis. Precies tekenen is
best wel moeilijk. Probeer maar.
 Zorg dat je tekening helemaal
gesloten is.
 Als dat in één keer lukt wordt de
tekening grijs.
 Gum nu het oorspronkelijke
plaatje weg.
 Draai het voorwerp.
 Met duwen/trekken trek je het figuur 3 mm omhoog.
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HOOFDSTUK 10 EEN TOLLETJE TEKENEN
Met een 3D-printer kan ook speelgoed gemaakt worden. Als
voorbeeld het ontwerp van een tolletje.
 Kies het vooraanzicht met
 Teken een rechthoek met de afmeting
3;20.
 Teken een rechte lijn met een hoek
van ongeveer 45o met de horizontale
as en een lengte van ongeveer 15
mm.
 Teken een horizontale lijn van het
uiteinde van de vorige lijn naar de
verticale as.
 Gum de
overbodige
lijnen weg.
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 Kies het bovenaanzicht met
 Teken een cirkel met het snijpunt van de assen als
middelpunt en een straal van bijvoorbeeld 10.
 Deze cirkel is een hulpmiddel om SketchUp te vertellen
hoe het figuur gedraaid moet worden.
 Draai nu eerst het figuur met
 Selecteer de cirkel met het selectietool
 Kies de tool ‘volg mij’

en klik op de tekende figuur.

 SketchUp geeft soms een foutmelding. Het is belangrijk om
het ontstane 3D-figuur goed te controleren door het te
draaien met
.
Klopt de vorm niet: stapje
terug (ctrl+z) en opnieuw
proberen.
 Gum de hulpcirkel weg.
 Sla de bestanden op.
 Met ‘volg mij’ kunnen allerlei ronde voorwerpen gemaakt
worden. Ook kan in plaats van rond bijvoorbeeld vijfhoekig
gemaakt worden. Het is een lastige tool waar enige
oefening bij nodig is!
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HOOFDSTUK 11 STATIEF VOOR SMARTPHONE
Het ontwerpen van dit statief is de eindopdracht van dit
boekje.
Voor het filmen met een smartphone kan het handig zijn om
deze op een statiefje te zetten. Maar elke smartphone heeft
andere afmetingen. Het ontwerp moet dus aangepast worden
aan ieders eigen smartphone. Dit statiefje is een goed
voorbeeld van de mogelijkheid om producten te
personaliseren door het gebruik van 3D-printen.
Denk bij het ontwerpen er aan dat het statiefje stevig genoeg
wordt en dat er niet te veel kunststof verspilt wordt door
gebruik van veel support. De onderdelen kunnen eventueel
met bout en moer of lijm verbonden worden.
Op de plaatjes hieronder staan voorbeelden ter inspiratie.

Bij het tekenen van eigen ontwerpen ontstaan soms blauwe
vlakken. Deze vlakken liggen verkeerd om. Klik er met de
rechter muisknop op en kies ‘Vlakken omkeren’.
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HOOFDSTUK 12 ANDERE MOGELIJKHEDEN
Uiteraard is het tekenen met SketchUp niet de enige manier
om ontwerpen voor de 3D-printer te maken. In dit laatste
hoofdstukken kort een paar alternatieve manieren om aan 3Dontwerpen te komen.
Thingiverse
De website www.thingiverse.com bevat vele ontwerpen die op
3D-printer geprint kunnen worden. Iedereen kan ontwerpen
op deze site zetten. Nadeel daarvan is dat niet alle ontwerpen
goed te printen zijn. Soms zitten er fouten in die met de ‘fix’functie van het printprogramma opgelost kunnen worden.
Blender
Dit gratis programma is te downloaden van www.blender.org.
Met Blender kunnen heel veel driedimensionale vormen
getekend worden. Dit programma wordt ook gebruikt voor het
maken van 3D-animaties.
Meshmixer
Dit gratis programma is te downloaden van
www.meshmixer.com. Het is vooral geschikt voor het
vervormen van bestaande printbestanden, bijvoorbeeld van
Thingiverse. Ook zit er een reparatiefunctie voor fouten in een
printbestand in Meshmixer (analysis  inspector  repair all).
Sense
Een heel andere manier om een 3D-model te maken is met
behulp van een 3D-scanner. Een voorbeeld hiervan is de Sense
(www.cubify.com). Met deze handscanner kunnen
voorwerpen en personen gescand worden. Na een
nabewerking kan het vervolgens geprint worden.
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BIJLAGE 1 INSTALLEREN SKETCHUP
In deze bijlage:




installeren SketchUp
eerst maal opstarten SketchUp
instellen werkbalken in SketchUp

Download SketchUp 8 uit de ‘Downloads’ van de site
www.3dwp.nl. Installeer SketchUp 8. Voeg de plugins voor het
maken van een printbestand (STL-bestand) toe aan het
programma. In het tekstdocument bij de download staat hoe
dat moet.
Bij het voor het eerst opstarten van SketchUp 8 verschijnt het
onderstaande scherm. Dit scherm is ook op te roepen door in
de menubalk op ‘Help’ te klikken en vervolgens op ‘Welkom bij
SketchUp’.
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Ga naar ‘Sjabloon kiezen’ en kies het sjabloon
‘Productontwerp en houtbewerking – Millimeter’.
Klik het vinkje linksonder bij ‘Altijd weergeven bij opstarten’
uit. Klik vervolgens rechtsonder op ‘SketchUp gaan gebruiken’.
De werkbalk ‘Grote gereedschappenset’ dient aangezet te
worden via: Weergave (in menubalk)  Werkbalken  Grote
gereedschappenset.
De werkbalk ‘Aanzichten’ wordt aangezet via:
Weergave (in menubalk)  Werkbalken  Aanzichten
De werkbalk ‘Aan de slag’ kan vervolgens uitgeschakeld
worden via: Weergave  Werkbalken  Aan de slag.
De werkbalken kunnen met behulp van het dubbele streepje
aan de linkerkant versleept worden. Versleep de balken. Zorg
er voor dat het totale scherm er uit komt te zien als hieronder.

Voor een grotere afbeelding: zie bijlage 3.
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BIJLAGE 2 MAKEN VAN EEN PRINTBESTAND
Voor het maken van een 3D-print met de 3D-printer is een
speciaal bestand nodig. Dit heet een printbestand of een STLbestand. De extensie van zo’n bestand is .stl (vergelijkbaar met
een .doc bij Word).
Klik in de menubalk op ‘Bestand’ en kies vervolgens ‘Export
STL…’ . Er verschijnt het onderstaande venster.

Kies als ‘Export unit’ voor ‘Millimeter’ en klik dan op ‘Export’.
Sla vervolgens het bestand op met een herkenbare naam. Als
de printcomputer niet dezelfde is als de tekencomputer zal het
handig zijn om het STL-bestand op een USB-stick te zetten.
Het is altijd aan te raden om de tekening ook op te slaan als
SketchUp-bestand via Bestand  Opslaan als. Er kunnen dan
later altijd nog wijzigingen gemaakt worden.
Om van een deel van tekening een printbestand te maken,
moet betreffende deel geselecteerd worden. Vervolgens moet
in bovenstaande venster ‘Export selected geometry only’
aangevinkt worden. Zet hier geen vinkje als er niets is
geselecteerd, want dat geeft een ‘leeg’ printbestand.
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BIJLAGE 3 UITLEG TOOLS SKETCH UP
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