
Kom godt i gang med 

 



Opret en bruger  

start med at klik 1.
   "Join Now" øverst til højre

2. vælg "Create a personal
account". 

3. vælg den måde du vil
oprette din konto, og følg
herefter de steps som
komme frem på skærmen. 

(Hvis du enten er elev eller lærer, kan
du tjekke de to andre muligheder ud.)



 

Brug af musen Brug af piletaster 

Hold højre side
ned for at køre
arbejdspladen
rundt. 

Scroll for at
zoome ind og
ud på
arbejdspladen

Du kan flytte objekter ved at
bruge piletasterne. Husk at
marker det objekt du ønsker at
flytte på. 

FREM

TILBAGE

HØJREVENSTRE



Start med at designe ved at klikke på 
"Create new design" 



Zoom/panorer, 
samt ændre vinkel

Her kan du skifte farve og ændre
form, samt lave et objekt hult

Her ude i højre side kan du vælger
diverse objekter at arbejde ud fra 



De runde pile er til
at dreje sit objekt rundt

Til højre finder du en 
Drop Down menu med en masse
objekt muligheder 

Klik på den pil du ønsker 
at dreje på og du får mulighed
for at skrive antal grader
dit objekt skal drejes



De hvide "knapper" er til 
at justere størrelse på objekt.
(Hold Shift inde for at 
justere hele objektet på 
én gang)

Snap Grid er 
intervalstørrelsen på 
"flyt objekt" og på "ændring af
objekt" størrelse. For mere
præcision, stil Snap Grid til 0.5 mm

Her kan objekter grupperes (group)
eller stilles lige (align)



Alle mål er i mm
40 mm = 4 cm

Marker dit objekt
og klik på "Hole" for 
at gøre dit objekt hult

Husk at "group" for at
få dine objekter, både massive
og hule, til at hænge sammen



Husk at vælg .STL når
du downloader

Når dit design er klar til
at blive printet klik på
"Export"


