
 

3 Belangrijkste regels 
1. Alles wat we tekenen moet een volume worden 
2. Alle vlakken aan de buitenzijde van de volumes, die zichtbaar zijn, moeten wit zijn. 
3. Alles moet een groep of een component worden. 

↪ Is het uniek, dan wordt het een groep,  
is het herbruikbaar, dan wordt het een component 

↪ Geef het steeds een betekenisvolle naam 
↪ Creëer structuur/hierarchy 

 

Creatie Tools 
 

Lijn tekenen  - Line (L) 
↪Linker muisklik begin van de lijn 
↪Beweeg de muis, geef de richting aan 
↪Linker muisklik of afstand ingeven + Enter om te bevestigen 
 

Vierkant tekenen - Rectangle  (R) 
↪Linker muisklik begin van het vierkant 
↪Beweeg de muis, geef de richting aan 
↪Linker muisklik of rood;groen waarde ingeven + Enter om te bevestigen 
 

Cirkel tekenen - Circle (C) 
↪Linker muisklik Zet centerpunt  
↪Beweeg de muis, geef de Radius aan, of geef een waarde in + bevestigen met Enter 
↪Geef de waarde in gevolgd door S en Enter om het aantal segmenten aan te passen. 
 

Polygoon tekenen - Polygon 
↪Linker muisklik Zet centerpunt  
↪Beweeg de muis, geef de Radius aan, of geef een waarde in + bevestigen met Enter 
↪Geef de waarde in gevolgd door S en Enter om het aantal segmenten aan te passen. 
 

Boog Tekenen - 2 Point Arc  (A) 
↪Linker muisklik Zet startpunt boog, beweeg de muis, Linker muisklik zet eindpunt boog, 
beweeg de muis 
↪Linker muisklik Zet hoogte van de boog, waarde ingeven + Enter om te bevestigen 
↪Geef waarde in gevolgd door S en Enter om het aantal segmenten aan te passen.  
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Edit tools 
 

Object Verplaatsen - Move (M) 
↪Selecteer object en activeer move 
↪Linker muisklik op het referentiepunt (meestal hoekpunt onderaan het object) 
↪Beweeg de muis, geef de richting aan, Linker muisklik of afstand ingeven + Enter om te 
bevestigen 
 
Object Kopiëren  - Move-Copy 
↪Selecteer object en activeer move + ctrl(win) alt (mac) 
↪Linker muisklik op het referentiepunt (meestal hoekpunt onderaan het object) 
↪Beweeg de muis, geef de richting aan, Linker muisklik of afstand ingeven + Enter om te 
bevestigen (waarde x = herhaal x keer, waarde / = verdeel afstand in segmenten) 
 

Object Draaien - Rotate (Q) 
↪Selecteer object en activeer Rotate 
↪Linker muisklik op rotatiepunt, linker muisklik op de basis 
↪Beweeg de muis, geef de richting/hoek aan, Linker muisklik of hoek ingeven + Enter om te 
bevestigen 
 
Object Draaiend kopiëren (Q) - Rotate Copy 
↪Selecteer object en activeer Rotate + ctrl(win) alt (mac) 
↪Linker muisklik op rotatiepunt, linker muisklik op de basis 
↪Beweeg de muis, geef de richting/hoek aan, Linker muisklik of hoek ingeven + Enter om te 
bevestigen 
 

Verschalen - Scale (S) 
↪Selecteer object en activeer Scale 
↪Selecteer referentiepunt (groen blokje) en beweeg de muis 
   ctrl(win) alt (mac) = scale from center 
   Shift = niet uniform verschalen 
↪Linker muisklik of schaalfactor ingeven + Enter om te bevestigen 
 

Van 2D naar 3D - PushPull (P) 
↪Activeer PushPull en selecteer het vlak 
↪Beweeg de muis in de gewenste richting (Vergeet + ivm creëren volumes) 
↪Linker muisklik of afstand ingeven om te bevestigen 
 

Profiel Extruderen - Follow Me  
↪Teken profiel en path 
↪Selecteer Path, activeer Follow Me 
↪Klik op het profiel 
 

Verschuivingen - Offset (F) 
↪Activeer Offset 
↪Selecteer de vorm waar je de offset van wilt 
↪Beweeg de muis, Linker muisklik of afstand ingeven + Enter om te bevestigen 
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Selecteren 

Selecteren 
Spatiebalk = Selectie tool 
ESC = huidige taak stoppen 
 

Muis 
(los object, geen groep/component) 
↪ 1 linker muisklik, selecteer de lijn of het vlak 
↪ dubbelklik, selecteer de lijn en het vlak 
↪ triple klik, selecteer alle vlakken en lijnen die aan elkaar verbonden zijn 
 

Groep of Component Maken 
↪1 klik selecteert de groep of het component 
↪2 klikken opent de groep of het component 
↪ klik buiten groep of het component om te sluiten 
 

Selectie venster 
↪sleep het venster van links naar rechts, selecteert alles wat in het venster valt 
↪sleep het venster van rechts naar links, selecteert alles wat in het venster valt en het venster 
raakt 
 

Combinatie toetsen 
ctrl(win) alt (mac), is alleen bij selecteren 
ctrl(win) alt (mac) + Shift alleen bij af selecteren 
Shift, selecteert als het nog niet geselecteerd is, deselecteert als het geselecteerd is  
 

Meten   - Tape Measure (T) 
↪Activeer tape measure 
↪Linker muisklik punt A 
↪Beweeg naar punt B, lees de afstand af 
 

Hulplijnen - Tape Measure (T) 
↪Activeer tape measure 
↪Linker muisklik punt A  (van op een punt een lijnstuk, van op een zijde een oneindige 
evenwijdige) 
↪Beweeg de muis, Linker muisklik of afstand ingeven + Enter om te bevestigen 
 

Verschalen -  Tape Measure (T) 
↪Activeer tape measure 
↪Linker muisklik punt A 
↪Beweeg naar punt B, Linker muisklik, geef afstand in + Enter om te bevestigen 
 

Gradenboog, hoek meten/uitzetten - Protractor  
↪Activeer Protractor  
↪Linker muisklik op het hoekpunt, linker muisklik op de basis 
↪Beweeg de muis, lees de richting/hoek af OF Linker muisklik of hoek ingeven + Enter om de 
hulplijn te krijgen onder de hoek 
 

Materialen toekennen - Paint Bucket (B) 
 

                                    © 2019- See3D.be  V8      3 



Assen Tool - Axis 
↪Activeer Axis tool, Linker muisklik, plaats nieuwe origin  
↪Linker muisklik zet groene as 
↪Linker muisklik zet blauwe as 
 

3D tekst 
↪Activeer 3D Tekst 
↪Vul tekst en settings in 
↪plaats 3d tekst in 3d model 
 

Afmetingen - Dimensions  
↪Activeer Dimensions 
↪Linker muisklik, punt A, linker muisklik punt B 
↪Beweeg de muis, linker muisklik bevestigt afstand maatlijn 
 

Tekst - Text 
↪Activeer text 
↪Linker muisklik, bevestigt startpunt label pijl 
↪Linker muisklik, bevestigt bevestigings positie label 
 

Gommen - Erase (E) 
Verwijderd alleen lijnen 
Shift + Erase = Lijnen verbergen 
ctrl(win) alt (mac) + Erase = Soften/Smooth 
 

Snedes Maken 
↪Snede vlak in de juist richting plaatsen (bovenop object) 
↪Snede vlak selecteren en met Move op juiste hoogte plaatsen 
 

Cameracontrole 
 

Orbit  (of O) 
Muis scroll wheel inhouden 
Muis bewegen 
 

Pan  (of H) 
Muis scroll wheel inhouden + 
Shift 
Muis bewegen 
 

Zoom In/uit (of Z) 
Muis scroll wheel 

Zoom Venster  
Sleep selectie venster waar je 
wil op inzoomen 
 

Zoom Extent 
Geeft het gehele model op het 
gehele scherm weer. 
 

Terug Naar Vorig 
Camarastandpunt 
Gaat terug naar vorige 
camerastandpunt 

Plaats Camera  
Bevestig standpunt camera 
Sleep naar kijkrichting 
Voer camera hoogte in 
 

Kijk rond 
Linkse muisknop inhouden 
Muis bewegen 
 

Loop rond 
Linkse muisknop inhouden 
Muis bewegen 

 

Referentie systeem 
Shift = Blokkeer As/richting 
Links pijltje = groene as 
Rechts pijltje = roode as 
Pijltje boven = blauwe as 
Pijltje beneden = verlengen - haaks op lijn  - 
losse lijn 

Algemene Shortcuts 
                                                 Windows              Mac 
Ongedaan maken   = Ctrl + Z           CMD + Z  
Opnieuw uitvoeren = Ctrl + y            CMD+Shift+Z 
Alles selecteren      = Ctrl + A           CMD + A 
Knippen                  = Ctrl + X           CMD + X 
Kopiëren                 = Ctrl + C           CMD + C 
Plakken                  = Ctrl +V             CMD + V 
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