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Tegning ved hjelp av tegneprogrammet SolidWorks 

Mål 
Eleven skal kunne bruke dataassisterte tegneprogrammer til å lage skjemategninger, 
enkle arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser og overføre disse til en datastyrt maskin.

Dette er et av målene som står i læreplanen for treteknikk. 

Dette er en innføring i tegneprogrammet SolidWorks. SolidWorks er bare ett av de 
mange tegneprogrammene som finnes på markedet innenfor området DAK (data-
assistert konstruksjon) og 3D-modellering.

Tegningene som du lager i SolidWorks, lar seg lett overføres til en CNC-maskin. Du 
tegner med x-, y- og z-aksene, de samme aksene som CNC-maskinen jobber med.

Hvis du har jobbet med 3D-modellering før, vil det være mye av det du gjør i SolidWorks, 
som du vil dra kjensel på. Hvis du ikke har jobbet med 3D tidligere, vil du lære mye som 
vil være nyttig dersom du skulle komme i kontakt med andre beslektede programmer 
innen det samme feltet.

Først kommer en innføring i noen av de grunnleggende kommandoene i SolidWorks 
og noen oppgaver med tegning av figurer med noen av de kommandoene som gjør om 
tegningene til 3D.

I tillegg vil du få oppgaver med eksempler på løsning, der du gradvis får bruk for flere 
funksjoner. De funksjonene som ikke blir omtalt i introduksjonen, vil bli forklart i opp-
gavene. Etter hvert får du oppgaver der vi ikke gir løsningen i samme grad, eller der vi 
ikke har gitt løsningen.  

I SolidWorks lager du først en tegning, eller rettere sagt en del eller sammensetning i 
3D, som du kan overføre til en 2D-tegning (projeksjonstegning).

Alle delene må tegnes hver for seg. Når det er gjort, settes de sammen. Når sammen-
setningen er ferdig, kan denne overføres til en 2D-tegning som viser de forskjellige 
planene. Dette kalles en projeksjonstegning. Projeksjonstegningen blir den som brukes 
som arbeidstegning. Du kan også lage en arbeidstegning av en enkelt del. 

SolidWorks Studentversjon kan lastes ned gratis. Den gjelder for ett år. Skolene som har 
tegneprogrammet, har en egen ID som du må bruke når du laster det ned.

Her er adressen som du kan bruke: www.solidworks.com/EuropeanSDK 
eller http://www.solidworks.com/pages/products/edu/student/SDL_welcome.html 

http://www.solidworks.com/EuropeanSDK
http://www.solidworks.com/pages/products/edu/student/SDL_welcome.html 
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Litt grunnleggende om tegning i SolidWorks og funksjonene
Du vil få noen enkle oppgaver, og innimellom vil det komme forklaringer i forhold til 
kommandoene og funksjonene i programmet.

I de første eksemplene/oppgavene, kommer du til å bruke enkle klosser og andre enkle 
figurer for å lære noen av de grunnleggende kommandoene. Når du begynner på oppga-
vene, er det lurt å tegne samtidig som du leser om framgangsmåten.

Kapitlet avsluttes med en oppgave der du skal tegne delene til et skap og en trapp, deret-
ter sette delene sammen til det ferdige skapet og trappa. Denne delen  avsluttes med at 
dette overføres til en arbeidstegning.  Senere vil det bli lagt ut tegneoppgaver av dør og 
vindu.

Så til en kort innledning om kommandoer og funksjoner.

Part, Assembly og Drawing
Når du har åpnet SolidWorks, som du enten finner på skrivebordet eller under program-
mer, og skal begynne å tegne, klikker du på New  øverst på verktøylinja – New finner 
du også under File. Når du har valgt New, får du opp en av disse boksene:
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Her kan du velge mellom: Part , Assembly  og Drawing 

Part  
Part er det samme som en del eller bit. Hver enkelt del må tegnes i et eget dokument 
(bare én del per dokument).

I en Part starter vi med å tegne en skisse i 2D. Når vi har laget en skisse i 2D, gjør vi om 
til et 3D Solid ved hjelp av et utvalg funksjoner. Hylla under er en 2D tegning som er om-
gjort til 3D, med en enkel kommando i tegneprogrammet.

Hylle til overskap
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Assembly 
Skapet består av flere deler som er satt sammen. De enkelte delene blir satt sammen i 
Assembly.

   

Drawing 
Drawing eller tegning er en arbeidstegning (projeksjonstegning) basert på 3D-modellen. 
Arbeidstegningen kan være av en Part eller en Assembly.
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Historietreet og navigering
I historietreet kan du se alle operasjonene du har gjort. Det er her du kan gå inn når du 
skal gjøre endringer. Det kommer en oppgave i forhold til dette senere. I boksene under 
ligger det forklaring til noen av funksjonene.

Starter et Word-dokument. Her kan
du skrive notater i forhold til delen.
Dokumentet følger alltid fila.

Høyreklikk for å velge materiale.

Høyreklikk for å legge til lyskilder.

Du kan dra i denne linja for å se
modellen på et tidligere tidspunkt.

De tre planene. Vil du vise planene,
høyreklikk og velg Show.

Her ligger alle operasjonene som
utgjør 3D-modellen. Her kan du:

• dobbelklikke på Feature og se
dimensjonene. De kan endres.

• klikke på + for å se hvilke
skisser som hører til.

• høyreklikke på en skisse for å
forandre på den.

• klikke to ganger på navnet for
å gi modellen nytt navn. Det er
lurt for å huske hva du gjorde
akkurat der.

Når du er inne i en
tegneoperasjon, kommer
historietreet opp ved
siden av kommando-
boksen. Klikk på tegnet
+ hvis du har behov for å
se i historietreet.
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Endre plan og synsvinkel
Du finner de forskjellige planene på verktøylinja, 

eller du kan klikke nederst på skjermen

• For å skifte plan trykker du på figurene.

• Du kan også velge å dele opp skjermbildet.
Da kan du jobbe i flere plan samtidig.

Endre synsvinkel og plassering på skjermen
Dette kan du gjøre på flere måter: 
Ved bruk av ikonene på verktøylinja , 
med hurtigtastene, med piltastene eller med musa. 

  Setter tilbake til forrige visning.

  Zoomer modellen eller tegninga så 
  den passer i vinduet. Kan også bruke 
  F på tastaturet.

   Zoomer til det området du har valgt, 
  ved å dra musepekeren over området. 
  Du kan zoome inn og ut ved å rulle på 
  musehjulet. Du kan også bruke Z for å 
  zoome ut og shift + Z for å zoome inn.

  Zoomer inn eller ut når du drar med 
  forstørrelsesglasset. Ved å holde 
  museknappen nede kan du gjøre det 
  samme.

  Zoomer til valgt område

  Roterer figuren. Ved å holde muse-
  hjulet nede kan du rotere figuren eller 
  bruke piltastene på tastaturet.

  Flytter figuren
                                                                                                    

Viktig: 
Når du tegner i SolidWorks, må du alltid 
avslutte en kommando før du starter på 
en ny. Dette kan du gjøre ved å trykke på 
selve kommandoknappen eller trykke 
Escape på tastaturet. Du kan også trykke 
på Select  . Hvis du er inne i en kom-
mandoboks, trykker du grønn hake.

 Øverst til høyre i skjermbildet   har du 
denne når du tegner. Hvis du 
trykker på området med teg-
ningssymbolet, avslutter du 

kommandoen og endringene blir lagret. 
Hvis du trykker på krysset, blir endrin-
gene slettet. 

Når du er inne i noen av de andre 
kommandoene, er det denne som 
ligger oppe i hjørnet. Tegnings-

tegnet er byttet ut med grønn hake.
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Tegneverktøyet
Vi må alltid tegne et omriss av delene som vi skal lage. Til dette brukes tegneverktøyene, 
som ligger under Sketch. Hvis du trykker på Sketch på verktøylinja, så kommer tegne-
verktøyene og plasserer seg på verktøylinja.

Når du tegner og gjør endringer, 
kommer det opp et trafikklys i historietreet. 
Da klikker du på trafikklyset på 
verktøylinja, og tegningen oppdaterer seg.

Andre nyttige kommandoer som du kan bruke når du tegner. 

 Lagre

  Se hvordan utskriften blir

  Angre

 Options. Det er her du kan gå inn å endre på farger, linjer, måleenheter osv. 
  Ta en titt på denne, og prøv for eksempel å forandre på fargen på skjermbildet.

  Hjelp

Alle de andre mest vanlige kommandoene vil du snart få kjennskap til når du begynner å 
løse oppgaver.
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Legge til eller fjerne kommandoer
For å legge til eller ta bort kommandoer på verktøylinja velger du Tools øverst på kom-
mandolinja . Klikk på denne slik at kommandoene kommer opp. Velg 
så . Da kommer boksen nedenfor opp. Her kan du hake av for hvilke 
verktøy du vil ha på verktøylinja. Det er best å ha bare de som du bruker. Det blir fort fult 
og uoversiktlig med for mange verktøy. Prøv deg litt fram med å hake av litt forskjellig. 
Det er jo bare å fjerne hakene, så forsvinner de igjen. 

Ved å trykke på Commands og videre på Categories vil du se ikonene for de forskjellige 
kommandoene. Når du trykker på ikonet, vil du i Description se funksjonen til komman-
doen. Det er ikke alle kommandoene som du ser her, som ligger under for eksempel 
View. For å legge til kan du ta tak i ikonet og dra det til verktøylinja. Hvis du vil fjerne et 
ikon, drar du det fra verktøylinja og tilbake til Commands. 
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Under Menus kan du for eksempel endre navn på en kommando, men for å se det må du 
velge den menyen som kommandoen ligger under. Trykk Add og deretter OK. 

I Keyboard kan du se om kommandoen har hurtigkommandoer. Under ser du at Line har 
L. Her kan du legge til hurtigkommandoer. Det kan være en fordel å bruke tastene for å 
redusere musebruken. Det blir mye statisk arbeid når musa brukes så mye som den gjør 
i tegneprogrammet.

Her anbefaler jeg at du velger Consumer product design.
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Oppgaver med forklaringer og tips

Oppgave 1 Enkel kloss
1. Når skjermbildet er kommet opp, velger du New øverst til venstre på skjermbildet. 
                              

 

Når denne boksen som viser deg tegnemetodene kommer opp, velger du Part og klikker 
OK.

2. Du skal velge plan
Før du begynner å tegne, må du velge hvilket plan du skal tegne i. Hvilket plan som 
velges, er avhengig av hvordan du vil se den ferdige modellen. Du kan velge mellom 
Top, Front og Right. Det er flere måter å velge plan på. Du kan velge i historietreet, eller 
trykke på Sketch og Sketch. Du får også valget hvis du trykker direkte på den tegnekom-
mandoen du skal bruke, f.eks på Line
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Klikk på det planet du skal bruke.                
Til denne klossen skal du velge Front Plane.

3. Velg Rectangle  som du finner ved å trykke på . Da kommer tegnekomman-
doene opp. En annen metode for å komme til tegnekommandoene er å trykke på Tools 
øverst på verktøylinja, her velger du Sketch Entities. Start i Origo. Dra opp rektangelet, 
ved å holde museknappen nede. Du trenger ikke å tenke på mål. SolidWorks setter de 
målene du vil ha i Dimension-funksjonen.

               

4 Lagre dokumentet. Lurt å opprette en ny mappe.

                

Når rektangelet er ferdig målsatt, blir linjene svarte. Det betyr at figuren er ferdig definert. Du 
kan ikke lenger dra i linjene for å endre størrelsen på tegningen. Så lenge linjene er grønne, 
kan du endre størrelsen ved å dra i linjene. Målene lar seg allikevel lett endre. Det er bare å 
dobbeltklikke på målet, Modify-boksen kommer opp, og du kan skrive inn et annet mål.

Origo

Når rektangelet er ferdig målsatt, 
blir linjene svarte. Det betyr at 
figuren er ferdig definert. Du kan 
ikke lenger dra i linjene for å endre 
størrelsen på tegningen. Så lenge 
linjene er grønne, kan du endre 
størrelsen ved å dra i linjene. 
Målene lar seg allikevel lett endre. 
Det er bare å dobbeltklikke på 
målet, Modify-boksen kommer opp, 
og du kan skrive inn et annet mål.
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5. Målsetting av klossen. Velg Smart Dimesion  . Denne kommadoen finner du på 
verktøylinja eller under Tools. Klikk eller dra på den linja som skal målsettes. Når du 
dobbeltklikker, kommer Modify boksen opp. Sett inn 200 mm i boksen, og trykk enter el-
ler grønn hake. Den andre linja settes til 100 mm.

        

Du kan også målsette i denne boksen når du f.eks. har tegnet en linje, men det er ganske 
tungvint å målsette for hver linje du tegner. Du kan også se målene nederst på skjerm-
bildet når du tegner.   .

6. Nå skal du gjøre om klossen fra 2D til 3D. Klikk på Features  på verktøylinja, velg 
Extruded Boss/Base . Denne boksen kommer opp. Sett dybden til 50 mm.

Ved å trykke på pilen til venstre for Blind kan du endre retning. Du kan også dra direkte 
på pila i klossen for å sette dybde.
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Nå har du fått en 3D-figur. 

 

Hvis du synes den grå klossen ser litt kjedelig ut, kan du prøve deg fram med denne 
funksjonen , som du finner øverst på verktøylinja. Det ligger også en boks  der oppe, 
som du kan bruke for å finne forskjellig materialer og teksturer. Prøv deg litt fram.

7. Lagre dokumentet

Oppgave 2 Tegning av kule

1. Start med et nytt Part-dokument

2. Velg Front Plane

3. Start i origo. Tegn en sirkel , og sett diameteren til 200 mm.
Sett inn en akselinje  midt igjennom sirkelen. 

Nå har du en hel sirkel, og den skal du ta bort halvparten av ved hjelp av 
Trim-funksjonen . Denne finner du enten på verktøylinja eller under Sketch. 
Velg Trim to closest. Nå skal det bli en halvsirkel.

       
Denne halvsirkelen kan også tegnes direkte som en halvsirkel, med disse tegnekom-
mandoene:  og . Senterlinje må tegnes inn. Prøv litt på de forskjellige metodene.
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4. Klikk på Features, og velg . Denne boksen kommer opp.

Hvis ikke sirkelen automatisk blir til en kule, så klikk på senterlinja.

5. Lagre.

Det ligger en fin Revolve-oppgave på Online Turtorials, som heter Revolve and 
Sweep Features. Online Turtorials finner du under Help. Her er det også mange 
andre oppgaver du kan prøve deg på.

Hvis du prøver deg litt fram med sirkler, linjer og Spline , kan du for eksempel 
lage deg en knott til et skap eller bruke funksjonene til å tegne en dreiet del til et 
trapperekkverk.

Oppgave 3 Tegne kloss i 3D og 2D
(Denne klossen kjenner du kanskje igjen fra tegnedelen av læreboka i treteknikk for VG2.)

Oppgaven er delt i to.

Du skal først tegne i 3D.

Når det er gjort, skal du bruke tegningen til å lage en projeksjonstegning (arbeidstegning).

Del 1 Tegne kloss i 3D
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1. Åpne et nytt Part-dokument

2. Velg Front Plane

3. Tegn opp klossen sett forfra. Bruk Line 
              

4. Lagre klossen.

5.  : Blind og D1 = 40  

6. Velg Left for å tegne inn trekant. 
Merk siden så den blir grønn. 

  Velg Line, tegn og målsett trekanten.

7. Nå skal du ta bort den delen som er tegnet som en trekant. Velg Cut   .

Denne finner du under  .

  
                                       Når dette er gjort, skal du ha en kloss lik denne.
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8. Det skal være et hull midt under klossen. Diameter 20 mm og dybde 8 mm.

Sett klossen i Bottom, merk så den blir grønn, velg  

Målsett så sirkelen kommer i midten.
        

9. Velg Cut: Blind og D1 = 8 mm.

10. Lagre.

Nå er den første delen av oppgaven ferdig. 

Del 2 Projeksjonstegning

1. Vær i 3D-tegningen. 

2. Velg  eller  fra menylinja. Boksen nedenfor kommer opp.  

Velg A4 Landscape. Vi skal rydde opp i arket senere. Her vil det være en fordel om hver 
enkelt skole lager sine egne ark.
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3. Når du har åpnet dette arket, vil klossen plassere seg automatisk. Når du drar ut til 
de forskjellige sidene, vil den plassere seg i de forskjellige planene. Her er det viktig å 
være våken, for det hender at den plasserer seg litt omvendt. Hvis du velger å få fram 
alle planene, skal det se slik ut. Dette er den europeiske projeksjonsmetoden.

      

4. For å få fram de skjulte konturene klikker du på hovedrisset så det blir markert med 
grønt stiplet omriss (se figur i midten over) og velger enten  fra verktøylinja eller 
boksen  som kommer opp. Resultatet ser du på høyre figur over. Hvis 
skjulte konturer ikke skal vises i alle rissene, markerer du risset og velger .

5. Målsetting. Klikk på Insert  , og velg Model Items. 
Denne boksen kommer opp.

Nå blir tegningene målsatt, men det ser gjerne litt rotete ut. Som tegningen under.

For å rette på dette merker du alt. Dimensions-boksen kommer opp. Velg sort tett pil. 
Videre varierer skriftstørrelsen. Klikk på   nederst i boksen.
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Boksen til høyre nedenfor kommer opp. Her velger du   . Nå kan du velge skrift-
størrelse og -utsende. Klikk OK når valgene er tatt.

       

Her kan du også velge utseende på piler  

og hvordan de skal plasseres i forhold til mållinja . 

Når valgene er tatt, klikk  og deretter  .

Hvis du har fått flere mål en det som er nødvendig på tegningen, sletter du disse. Hvis 
du ønsker å plassere målet et annet sted enn det som kom automatisk, målsetter du på 
vanlig måte.

For at det skal bli ryddig og riktig i forhold til regler for målsetting, drar du bare i linjene 
og tallene slik at de kommer i riktig posisjon. 

For å lage pilene slankere klikk på Tools og velg Document Properities, eller klikk på 
dette tegnet    som du finner på verktøylinja. 

Se figur under. Sett inn nye verdier (verdiene er ikke endret på figuren under), og prøv 
deg fram til du er fornøyd.

    
På tegningen til venstre over er bredden på pilene 2 mm og lengden 5 mm.
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6. For å kunne gjøre endringer i selve tegnearket gjør du som vist under. Du kan også 
høyreklikke på musa når du er i tegnearket og den samme boksen kommer opp.

Hjelp, tegningen forsvant. Fortvil ikke. Den kommer tilbake når du trykker på Edit Sheet.

Men hvis du skal kunne gjøre endringer i selve arket, skal ikke tegningen være der. Her 
kan du merke det du ikke vil ha og slette, eventuelt sett inn nye linjer for å tilpasse det til 
slik du vil ha det. For å endre eller sette inn tekst kan du dobbeltklikke på den eksiste-
rende teksten 

eller velge 

 

og plassere teksten der du vil ha den.

Hvis du senere får behov for flere ark, velger du Add Sheet i den samme boksen som du 
fant Edit Sheet i. 

7. Lagre.
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Oppgave 4 Sliss og tapp
I denne oppgaven skal du tegne to deler som skal settes sammen til en ramme med slis-
set tappforbindelse. 

                                                       

Sliss

Vi starter med slissen.

1. Åpne et nytt Part-dokument

2. Velg Front Plane

3. Lagre tegningen: Sliss.SLDPRT 

4. Tegn opp et rektangel 

Nå skal origo settes i midten (se figurer under). Dette gjør at du kan bruke Mirror for å få 
speilet en tapp/sliss til den andre enden. Det er flere måter å få tapp/sliss i begge ender 
på. Men i denne oppgaven skal du bruke Mirror.

Klikk på den horisontale linja så den blir grønn. Høyreklikk på musa, og velg Select Midt-
point i boksen som kommer opp. Det blir satt et punkt midt på denne linja. Klikk på dette 
punktet, hold Ctrl nede, og klikk på Origo. Velg Vertical i boksen som kommer opp. Dette 
plasserer origo i midten. Gjør det samme med den vertikale linja, så blir origo plassert i 
midten i horisontal retning. 

  

Mål til tegningen. 
Se figur til venstre.

Tykkelsen på materialet 
er 20 mm. Fordel dette 
som vist på tegningen til 
høyre.
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Tegneplanet er nå satt i midten av tegningen. Trykk på Right og Front i historietreet, og 
se at det stemmer.

5. Ekstruder  til 20 mm. Velg Blind. Trykk grønn hake.

6. Velg Right   . Merk enden så den blir grønn, tegn inn et rektangel, og målsett 
dette. Se plan s. 11.

                  

7. Velg Cut   .  Sett D = 50 mm. Trykk grønn hake. Nå blir det en sliss.
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8. Speile slissen til den andre enden av lista. Velg . Pass på at boksene er rosa, velg 
Right fra historietreet. I Features to Mirror velger du Cut-Extrude fra historietreet. Den 
kommer som regel opp av seg selv. Trykk grønn hake. Nå har det blitt en sliss i begge 
ender.

        

9. Lagre dokumentet.

Tapp
1. Åpne et nytt Part-dokument.

2. Velg Front Plane.

3. Lagre som: Tapp.SLDPRT

4. Tegn opp et rektangel. Lengde 250 mm. 
Plasser origo i midten som på slissdelen.

5. Ekstruder til 20 mm. Den blir 50 mm lengre enn slisslista når det legges til tapper i 
hver ende.

6. Merk enden så den blir grønn, tegn inn et rektangel, og målsett dette.

7. Velg Extrude. Velg Blind. Sett D = 50 mm. 
Nå har det blitt en tapp.

8. Bruk Mirror for å få tapp i begge ender.

9. Lagre dokumentet. 
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 En oversikt over nyttige verktøy, som brukes til sammensettingsjobben.

      Denne brukes for å sette inn delene

                    Denne brukes når delene skal settes sammen

         Denne brukes for å bevege på delen.

       Denne brukes for å snu/rotere komponenten

         Denne brukes for å vise delene med avstand til hverandre, 
         som i tegningen av skapet på side 9

Sette sammen delene til en ramme

1. Åpne et nytt dokument. Velg Assembly. Hvis du er inne i en av Part-tegningene, kan du 
velge  under File eller  direkte fra verktøylinja.

2. Lagre Assemblyet som: Ramme.SLDASM

3. Trykk på  på verktøylinja. Denne boksen kommer opp.
 

Dobbeltklikk på tapp, og denne kommer inn i tegneområdet. Hvis ikke kan du prøve å dra 
den over. Siste mulighet er å trykke Browse og hente den inn fra dokumenter.

Gjør det samme for å få inn slissbiten. Nå er det to biter som kan settes sammen.
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4. Roter  og flytt  på slissdelen, slik at den kommer i best mulig posisjon i forhold til 
hvordan den skal settes sammen med tappen.

5. Trykk på  . Nå kommer boksen nedenfor opp. Merk to flater ved å klikke på dem. 
De blir grønne. Pass på å merke flatene og ikke kantene. Klikk på grønn hake i denne 
lille boksen  . Nå står delene i samme høyde. Det må være tre feste-
punkter for at delene skal henge sammen. Ikke lukk boksen .

Når du skal merke på de forskjellige flatene, må du rotere tegningen en del for å komme 
til. Dette kan du gjøre ved å klemme ned musehjulet eller bruke Rotate  .

Merk to og to flater som vist under. Det blir nå en hjørnesammensetting. 

          

Dra i delene for å se om de sitter fast.
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Hvis det er problemer med å få satt dem sammen, skyldes det at det er gitt for mange 
sammensettingskommandoer eller at de er unøyaktige. For å rette på dette går du inn i 
dette feltet i boksen.

Trykk på de forskjellige og se om det er dobbelt opp av noen, eller om det er feil. Merk 

den som ikke skal være der, og trykk Delete. 

6. Nå er utfordringen å sette sammen resten av delene slik at det blir en ramme. Hent 
en og en del ved hjelp av Insert Components.

7. Lagre dokumentet.

Forandre på delene til ramma

Dette kan gjøres på to måter.

Du kan åpne Part-dokumentet. Eller du kan klikke på delen når du er i Assembly, og 
velge Open Part.

Metode 1

1. Åpne sliss.

2. Gå til historietreet. Klikk på plusstegnet til , trykk på Sketch, venstreklikk 
på musa, og velg Edit Sketch.

Tegningen kommer opp. Nå kan du endre 300 mm til 500 mm.
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Metode 2  

1. Åpne Assembly Ramme

2. Klikk på slissdelen

3. Velg Open Part.

Fra her blir prosedyrene de samme som i nr. 1

Når du skal gjøre endringer, og det gjelder noe i Extrude, Cut eller noen av de andre 
operasjonene som er i historietreet, velger du Edit Feature. Når du skal endre på 
tegningen til delen, velger du Edit Sketch.

En ekstra oppgave eller utfordring nå er å lage en tegning (Drawing) av ramma.

Oppgave 5 Sentrumstapp

Denne sentrumstappen skal brukes til skapet som kommer i en senere oppgave. 

1. Tegn en sirkel i Front Plan, og målsett den til Ø 8 mm.

2. Ekstruder den til 30 mm

3. Lagre: Sentrumstapp.sldprt

4. Tappen skal fases, og til dette skal du bruke  . Den finner du ved å klikke på  .

     

5. Lagre

En liten utfordring: Nå kan du bruke noe av denne framgangsmåten og lage en 
hyllebærer med tykkelse 5 mm og lengde 16 mm

Sentrumstappen skal brukes til sammensetting av skapet. Der kan du også bruke hylle-
bæreren.
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Oppgave 6 Håndtak

Dette skal brukes til skapet.

1. Tegn linjene som vist under i Front Plan. Målsett. Forsett å være i Sketch.

          

2. Lagre: Håndtak.sldprt

3. Klikk Tools, og velg  . Boksen under kommer  opp. 
Sett verdien til 7 mm, klikk på linja, og du får avrundinger i hjørnene.

       

4. Klikk på Right Plane i historietreet. Høyreklikk på musa, og velg Insert Sketch.

     

Sett tegningen i Right Plane  . Tegn inn en sirkel, og målsett den til Ø (diameter) 
12 mm.
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Skift til isometrisk plan. Hold Ctrl inne, og merk som vist. I boksen som kommer opp, 
velger du  . Nå blir tegningene festet sammen.

5. Gå til Features, og velg Swept Boss/Base.

Boksen under kommer opp. Du merker sirkelen og deretter linjene som sirkelen skal 
følge. Vips så ble det et håndtak. For å få bort strekene som blir på håndtaket velger du 

 øverst på verktøylinja. Da får du et jevnt og glatt håndtak.

        

6. Hull til skruer. Dette kan du gjøre ved å tegne inn en sirkel og bruke Cut- funksjonen, 
eller du kan prøve deg på metoden som blir beskrevet. Klikk på Insert, og velg som vist 
her.

Denne boksen kommer opp. Først skal du spesifisere hvordan hullet skal være. For å få 
til dette velger du Type. Deretter velger du Positions for å plassere hullet. Trykk i midten 
av sirklene. Nå skal du ha fått hull.
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Hvis du får problemer med å plassere hullet i midten, se framgangsmåte under.  

Klikk på 3D Sketch og deretter Edit Sketch. 

                                                      

Når du godkjenner , plasserer hullet seg i midten  .  Hvis du ikke ser hullet, må 

du trykke på trafikklyset , tegningen oppdaterer seg, og hullet  kommer til syne.

7. Lagre

I denne oppgaven lagde du en avrunding ved hjelp av Fillet som lå under            
 . Her ligger det også en del andre nyttige verktøy. 

Lek deg litt med tegneverktøyene og disse funksjonene 

Ekstra oppgave: Gjenger

Hvis du ønsker å sette inn gjenger i hullet, gjør du følgende:

1. Klikk på  , så  og  . Da kommer boksen nedenfor opp. Merk 
kanten på hullene. Det er ikke så lett å se gjengene. Men du kan trykke på  øverst på 
verktøylinja. Da kan du se et snitt av håndtaket. Hvis du er redd for å ikke komme ut av 
snittet, trykker du på det røde krysset istedenfor grønn hake.

 
2. Lagre

Hold Ctrl nede, og marker 
de to punktene så de blir 
grønne.  Boksen til høyre 
kommer opp.
Velg Coincident.
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Oppgave 7 Overskap 

I denne oppgaven skal du tegne deler til et overskap. Delene skal videre settes sammen 
til et skap med dør. Det vil bli gitt nødvendige forklaringer underveis.

Mange av operasjonene har du gjort før, men det skader ikke med litt repetisjon.

I denne oppgaven lager du hull til sentrumstapper, og det blir brukt sentrumstapper i 
sammensetningen. Hvis du synes dette er vanskelig, kan skapet settes sammen uten 
dette. Du kan eventuelt åpne delene i Assemblyet og gjøre disse operasjonene etter at 
sammensettingen er ferdig.

Tips: Lurt å opprette en mappe som du lagrer de forskjellige delene til skapet

Opplysninger til tegningen:                                                               
Målestokk: 1:1                                                                                             

Sider MDF 500 x 306 x 16

Topp/bunn MDF 468 x 300 x 16

 Hylle MDF 468 x 300 x 16

Dør MDF 496 x 496 x 19

Rygg x-finer bjørk 488 x 500 x 4

Sentrumstapper 30 x ø 8

Tegning av skapside

1. Begynn å tegne i frontplan. Bruk  (hurtigtast R). Ikke start i origo. Origo skal 
settes i midten.

2. Lagre: Skapside.sldprt

3. Sett origo i midten. Se oppgave om slisse og tapp side 25 og framgangsmåten som er 
beskrevet der.

                                                                                               

Klikk på linja så den blir 
aktiv (grønn).
Venstreklikk på musa, og 
denne boksen kommer opp.
Velg Select Midtpoint.     
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Det er viktig at origo blir plassert i midten når vi senere skal bruke funksjonen Mirror 
(speile).

Tips: Det er ofte irriterende med alle disse tegnene  . 
De kalles  . Du finner dem under Wiev som ligger øverst på 
verktøylinja. Her kan du aktivere og deaktivere. De ligger også mye annet der som 
du kan gjøre det samme med.

4. Målsett tegningen med bredde (tykkelse) 16 mm og høyde 500 mm.

5. Nå skal siden få riktig bredde. Gå til   

        

Husk at du hele tiden kan gå inn i historietreet og 
endre på delene, f.eks. forandre på mål og tykkelser. 
For å endre på tykkelse høyreklikker du på musa og 
velger Edit Feature. Extrude-boksen kommer opp, 
og du kan endre på målene.

Når midtpunkt er valgt, 
hold Ctrl nede, og klikk 
på origo. Når begge har 
et grønt punkt, velger du 
Horizontal. Origo vil da 
flytte seg så det ligger 
på linje med midten av 
sidelinja. 

Gjør det samme i verti-
kal retning.

Nå skal origo ligge midt 
i rektangelet.

a. Klikk på  og 

 velg  

b. Sketch Plane

c. Blind i Direction

d. Dybde 306 mm.

e. Avslutt med å klikke på 
 grønn hake.
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6. Fals. Skapsiden skal ha fals bak for plassering av bakplata. Tegn et rektangel der 
falsen skal være. Regelen er at bredden på falsen skal være 2/3 av tykkelsen på skrogsi-
den, men her er målet satt til 10 mm.

For å holde orden på de forskjellige operasjonene er det lurt å skrive inn i tekst-
boksen ved siden av kommandosymbolet  .

7. For å lage falsen bruker du Cut-Extrude  – se figur under.
 

                    

8. Hull til sentrumstapper, hylleknekter og skruer.
Tegn inn en sirkel og målsett som  vist på bildet.

 

 

 

9. Bruk funksjonen Cut  for å lage hullet. Hullet skal være 12 mm dypt.

10. For å kopiere hullet og få inn flere hull bruker du  .        

a. Sketch Plane
b. Trough All
c. Grønn hake

Denne skapsiden skal 
brukes på både venstre 
og høyre side.



38

Boksen nedenfor kommer opp. Klikk på kanten så den blir grønn. Hvis hullene blir plas-
sert i feil retning, så trykk på pilene under Direction 1. Standard avstand fra senter til 
senter på sentrumstappboremaskiner er 32 mm. I denne oppgaven er det 64 mm avstand 
for hullene i topp og bunn på skapsiden.  

11. Når du har laget hullene i en ende og skal ha tilsvarende hull i den andre enden, kan 
du bruke Mirror .

12. Hull til hyllebærere og montering av selvlukkende hengsler.

         
   

         

a. Tegn inn en sirkel på linje med origo.
b. Målsett som vist.
c. Lag hull med 8 mm dybde
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13. Gjør de samme operasjonene for å få hull på den siden hvor falsen er.

14. Vi skal knekke kantene i forkant på alle skrogdelene. Disse kommandoene 
           finner du under   . Velg  .

15. Lagre.

a. Velg Linear Pattern.

b. Velg Direction 1. Klikk på kanten av 
 skapsiden. Sett avstand til 32 mm, og 
 sett 7 i Instances.

c. Bruk de samme verdiene i Direction 2.

d. I Features to Pattern velger du Cut-
 Extrude som du fikk når du laget 
 hullet ovenfor.
 Dette kan du velge ved å klikke rett på 
 hullet på delen eller klikke på det i 
 historietreet.

 Hvis ikke hullene blir plassert i den 
 retningen de skal - se pila - kan du 
 trykke på pilene der det står Edge ‹1›. 

a. Merk kantene som vist på bildet.

b. Sett D til 1 mm

c. 45º.
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Tegn de andre skrogdelene 

Dette er en hylle, bakplate og en del som kan brukes som topp- og bunnplate. Målene 
som du trenger, står først i oppgaven. Husk at det skal være hull til sentrumstapper i 
topp- og bunnplata.

Bruk samme framgangsmåte for å tegne topp/bunn/hyller og dør. OBS! Det første hullet 
i framkant av topp-/bunnplata må plasseres 2 mm lengre inn enn i skapsiden. Topp/bunn 
skal ligge 2 mm inn i forhold til framkanten på sidene.

Skapdøra 
Bruk Chamfer eller Fillet på kantene. Du velger selv verdiene du vil bruke. Døra skal ha 
to hull som tilsvarer avstanden mellom skruehullene på håndtaket. Plasser disse der du 
vil ha håndtaket. Ønsker du andre mål på håndtaket, kan du gå inn og forandre på må-
lene på tegningen av håndtaket.

Sammensetting av delene

Her kan det kanskje være lurt å se på sammen-
settinga av ramma.

1. Du må åpne en Assembly 
Når du kommer inn i Assembly, kommer denne 
boksen opp. Trykk på skapside, og den blir 
plassert på arket. Det er best om du lager 
en egen Assembly av skapside med tapper 
før alle delene blir satt sammen. Se forklaring 
på hvordan tappene settes inn, på neste side.

2. Nå kan du begynne å sette sammen delene. Til dette må du bruke  . For å sette 
inn flere deler trykker du på den delen du skal sette inn, eller hvis den ikke synes i bok-
sen, trykker du på Browse for å komme inn i dokumenter. For å få festet delene til hver-
andre må du bruke  . 

Du må bruke tre festepunkter for at det skal sitte fast. På sentrumstappene bruker du to 
festepunkter.

For å få orientert delen riktig vei og i riktig retning må du bruke følgende funksjoner: 
 Move component og Rotate component.

Du må også regne med å snu en del på delen og zoome for å få merket sammensettings-
punktene.

3. Sette inn tapper i skapside.
Skapside med tapper skal lages som et eget Assembly som senere hentes inn i Assem-
blyet hvor hele skapet settes sammen.
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4. Åpne skapside og deretter åpner du et Assembly 

5. Lagre: Skapside med tapper.sldasm

6. Sett inn en sentrumstapp i toppen av siden. 
Du må sikre at tappen får to festepunkter. Det vanlige er tre festepunkter.
Bruk Linear pattern for å kopiere tappen til de andre hullene. 

Videre setter du inn en tapp i hver av retningene hvor det skal være tapper og bruker 
Linear pattern for å kopiere tappene. Her kan du ikke bruke Mirror-funksjonen, for da vil 
ikke tappene sitte fast. 

Se illustrasjonene under.

Nå er alle tappene plassert.

7. Lagre 
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Sammensetting av skrog med dør

1. Åpne et nytt Assembly.

2. Lagre: Skap.sldasm

3. Sett inn side med tapper.

4. Sett inn topplate. Når du setter inn topplata, må du passe på så den kommer 2 mm inn 
i forhold til forkanten på skapsiden.

5. Sett inn bunnplate på samme måte. Det er lurt å bruke disse funksjonene  for 
å se at sammensettinga stemmer.

6. Hylla skal også settes inn med avstand i forhold til forkant av skapside. Bruk også 
avstandskommandoen når du skal bestemme plassering av hylla i høyden.

Hvis du bruker falsen og kanten bak på topp/bunn og hylle, blir det riktig avstand i 
forkant, men noen ganger er det greit å gjøre ting på den tungvinte måten for å lære

7. Sett inn bakplate i falsen og kant i kant i forhold til topp og bunn.
Døra skal være 2 mm inn fra ytterkantene av skroget på alle sider. Du plasserer døra 
først inntil fronten av skroget. Deretter bruker du ytterkanten av en skapside og tilsva-
rende kant på døra og setter inn avstandsmålet. Gjør det samme i forhold til topp eller 
bunn. Husk at det skal være kun tre festepunkter.

8. Sett på håndtak. Bruk skruehullene som festepunkter. 
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Ekstra oppgave og tips: Hvis du ønsker å sette inn skruer, kan du enten lage deg en eller 
se om du finner en i biblioteket, som vanligvis ligger på høyre side i skjermbildet. Og hvis 
du ønsker å finne en selvlukkende hengsel, så kan du finne den ved å gå til  
og logge deg på. Hengsla under, eller Hinge som det heter på engelsk, er funnet der. 
Hvis du setter inn hengsler, må du lage hull til dem i skapdøra. Hvis du fester døra med 
hengslene, kan du åpne og lukke døra.

           

9. Lagre dokumentet

Gratulerer med det ferdige skapet. Nå har du fått mye nyttig kunnskap.

Det du lærer mest av, er å begynner å tegne egne ting, men da er det mange ganger 
greit å gå tilbake til oppgavene du har løst her og ta en titt i historietreet for å se 
hvordan du gjorde det

 

Oppgave 8 2D-tegning av skapet
Nå skal du lage en 2D-tegning av skapet. I denne oppgaven vil det bli instruuksjoner for 
hvordan du kan lage et snitt, skravering og hvordan du tar ut en detalj av tegningen. Det 
kan være lurt å gå tilbake til den første 2D-tegningen hvis det er noe du lurer på.

1. Åpne et nytt Drawing-dokument   .

2. Plasser ut et oppriss på tegnearket.

3. Lagre: Skap.slddrw

4. Tegn inn snittlinjer. Se instruksjoner.
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Snitt

Bruk kommandoen som vist under.

Sett inn snittlinje. 

Denne boksen kommer opp når du velger Section.

Pilene som kommer, vil peke mot venstre (amerikansk projeksjon). Vi bruker europeisk 
projeksjon og vil ha snittet vendt andre veien. Når du haker av i Flip direction , 
vil pilene endre retning.

I feltet under  er det mulig å forandre på snittbetegnelsen.

Obs: Sentrumstappene synes ikke, trykk på , og de kommer til syne.
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Skravering

Tegningen kommer opp med skravering, denne kan det være ønskelig å endre på. Da kan 
du trykke på det skraverte feltet så det blir grønt. Boksen under kommer opp. Hvis du tar 
bort haken i , kommer boksen nedenfor til høyre opp.

            

Prøv deg litt fram med de forskjellige mulighetene.

5. Nå skal du målsette tegningen. Hvis du ikke husker framgangsmåten, kan du se på 
tidligere målsetting av tegning.

6. Nå skal du ta ut en detalj av tegningen. Du kan velge detaljikonet  direkte fra verk-
tøylinja eller bruke framgangsmåten som vist under.

Du skal ta ut en detalj fra snitt A-A i øvre venstre hjørne. Detaljen skal være i målestokk 
1:1. I detaljen kan du sette på mål, som kan være nyttige i forhold til plassering av hull. 
Denne målsettingen gjøres gjerne manuelt med Smart Dimension. Når du er inne i 

 -boksen, kan du endre på skraveringen så den ikke blir så tett ved å velge:

a. I dette feltet 
  

  

 kan du velge forskjellige 
 skravurtyper.

b. I dette feltet  

 
 kan du velge hvor tett du vil 
 ha skravuren.

c. I dette feltet  

 
 kan du endre på vinkelen på    
 skravuren.



46

Oppgave 9 Totrinnstrapp

1. Tegn i Right Plane. Tegn med Line og  .

2. Lagre som trappetrinn.

3. Bruk målene som vist i tegningen under.

Tips: Start med øverste linje, og så tegner du profilen. Målsett profilen først

4. Extrude til 840 mm.

5. Bruk Rectangle, og tegn inn et spor under trinnet som skal kuttes for å få plassert 
opptrinnet.
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6. Cut 10 mm.

7. Lagre.

Stusstrinn 1

1. Tegn i Right Plane. Bruk Rectangle. Opptrinnet skal ha høyde 145 mm, tykkelse 11 mm. 

2. Lagre: Stusstrinn 1.sldprt

3. Ekstrude D 1 = 840 mm.

4. Du skal fase av 1,5 mm på hver side i oppkant. Dette gjøres med  .
Merk hjørnene som vist under. Godkjenn med grønn hake.

             
   

5. Lagre.

Stusstrinn 2 

1. Tegn i Right Plane. Høyde 185 mm, tykkelse 11 mm.

2. Lagre: Stusstrinn 2.sldprt

3. D 1 = 840 mm.

4. Chamfer 1,5 mm.

5. Lagre.
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Trappevange

1. Tegn i Right Plane

2. Lagre: Venstre trappevange.sldprt
Bruk Line. Bruk målene som vist under. Følg litt med på verdiene når du tegner. 

                             

3. Extrude: D 1 = 40.

4. Sett inn et nytt plan inne i trappevangen. Du kan tegne i dette planet. Hvis du gjør det, 
kan du bruke vangen til både høyre og venstre vange. Forklaringer kommer lenger nede i 
teksten, når du skal lage høyre trappevange. 
Sette inn plan. For å åpne denne kommandoen gjør du som på figuren.
 

Merk siden så den blir grønn. Sett inn verdiene som vist i boksen under. Vri litt på vangen 
for å se at planet blir plassert riktig. Kommer det på utsiden, så må du hake av Reverse 
direction. Nå blir planet plassert 15 mm inn i forhold til den siden som er merket grønn.
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Sett til Right, klikk på planet, høyreklikk på musa, og denne boksen kommer opp.

Trykk på Insert Sketch. Nå blir det du tegner liggende på dette planet inne i trappevangen.

Tegn inn tegningen på trappevangen som vist under. Dette skal freses ut for å få plassert 
trinn og stusstrinn. Det er viktig at tegningen der trinnet skal plasseres, får samme profil 
i forkant som det trinnene har. 

    

Cut D 1 = 15 mm. Kuttet skal være slik at du se uthulinga når det står som vist over. Hvis 
det ikke plasserer seg i riktig retning, må du trykke på pilene foran Blind.

               

  

5. Lagre: Venstre trappevange.sldprt
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Høyre trappevange

Du skal bruke venstre trappevange for å lage høyre vange ved hjelp av Add 
Configuration  . 

1. Klikk på denne  , og boksen under kommer opp. Velg Add Configuration. 

   

2. Lagre: Høyre trappevange.sldprt

3. Klikk på denne , og historietreet kommer tilbake.

4. Gå til planet som du satte inn i venstre vange. 

5. Gå til Cut, og åpne den (Edit Feature). Skift retning på kuttet slik at det kommer på 
andre siden av vangen.
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Viktig!    Velg This configuration. Hvis ikke blir også den opprinnelige 
vangen endret.

6. Lagre.

Sett sammen delene til en trapp

Nå har du gjort flere sammensettingsoppgaver. Hvis du lurer på hvordan det skal gjøres, 
så gå tilbake og se på tidligere oppgaver.

På trappa over er det brukt farge, materialer og tekstur. Prøv deg litt fram med disse 
verktøyene  .
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Oppgave 10  Lag en arbeidstegning av trappa i oppgave 9

Nå er tiden inne for du kan løse denne oppgaven 
uten instruksjoner. 

Gå tilbake å se på tidligere oppgaver du har løst, 
eller kikk tilbake på tidligere instruksjoner.  

Bildet av tegningen under viser kun det som du bør ha med av riss, snitt og detaljer. 
Legg gjerne til flere.

Målsetting bør du få med og tittelfelt på tegnearket. Hvis det blir for liten plass på arket, 
kan du bruke flere ark. 

Lykke til med oppgaven.
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Samarbeidspartner

Dette er en innføring i tegneprogrammet SolidWorks. 
SolidWorks er bare ett av de mange tegneprogrammene som 

finnes på markedet innenfor området DAK (dataassistert 
konstruksjon) og 3D-modellering. Heftet inngår i serien av 
læremidler for Vg2 Treteknikk. Serien består forøvrig av: 

Byggenæringens Forlag AS
Postboks 293

2001 Lillestrøm
Tlf. 63 89 25 60/faks 63 80 35 00

e-post: post@bnf.as
www.bnf.as

Trygve Raen, 
Håkon Rødningsby m.fl.

Bransjelære og tegning

Trygve Raen, 
Håkon Rødningsby m.fl.
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