




Een goede Youtube cursus is er 
een van PromoAmbitions
https://promoambitions.com/tinkercad/

https://promoambitions.com/tinkercad/






































Gebruik eindp.

1)Shift + linker muisknop op 1ste “gat” en 

vervolgens op gele rechthoek

2)Group



Dit is het 

resultaat



Kantelen



Zelfde als 

voorgaande

Gebruik eindp.

1) Shift +linkermuisknop en rode 

plaatje selecteren

2) Group









10mm



Wat hebben we gedaan ?

1) Kantelen tot horizontaal van 10mm cilinder

2) Als maatvoering > gebruik middelp.

3) Cilinder (middelpunt) verplaatst naar  5mm / 2mm/ 10mm



Wat hebben we gedaan?

1) We selecteren eerst het gele plaatje en dan (shift+linker

muisknop) de cilinder (dan neemt alles de gele kleur 

aan

2) Group



Wat hebben we gedaan?

1) Kantelen

2) Maatvoering> gebruik middelpunt

3) Middelpunt op  5mm / 2mm / 2,38mm (=helft van 4,75)



Wat hebben we gedaan?

1) Met “duplicate en repeat”  een 2de cilinder 

achteraan toegevoegd

2) Hier niet overgegaan naar “gebruik eindp.” 

voor de maatvoering

3) 17,63 is (afgerond) 20 – (4,75 / 2) 



Wat hebben we gedaan?

1) Eerst rode plaatje geselecteerd

2) Met shift + linker muisknop de cilinder 

geselecteerd (beiden rood)

3) Group





Wat hebben we gedaan?

1) Kantelen tot horizontaal 

2) Gebruik middelpunt

3) 2mm middelpunt 2mm boven workspace



Wat hebben we gedaan?

1) Duplicate

2) Extra “gat” klaar gezet  



Wat hebben we gedaan?

Het centerpunt van het gaat naar

5mm van links // 2mm boven werkoppervlak // en 10 mm naar achter gebracht

Omdat het gat 22mm lang is zie je het nog vooraan en achteraan uitsteken



Wat hebben we gedaan

Met Shift+linker muisknop

Het rode gedeelte en het gat selecteren

Dan “group” selecteren

Nu is er een gat ENKEL in het rode gedeelte



Nu het zelfde als hiervoor maar nu het gele plaatje groeperen met het gat

Nu is er ook een gat in het gele gedeelte



Kleef scharnier is klaar

MAAR!!!!







Met ingedrukte rechter muisknop 

kan je je ontwerp langs alle 

kanten bekijken

Druk daarna op de “home” knop



Met de kubus kan je ook je ontwerp langs 

alle kanten bekijken maar werkt niet fijn

Home (std zichtpunt)

Inzoomen op gekozen onderdeel

In en uitzoomen (maar is handiger 

met het scroll wiel op de muis

Wisselen tussen perspectief en vlak



Dit zijn bijlange nog niet alle mogelijkheden.

Maar dit was ook niet de bedoeling.

Bedoeling was om aan te tonen dat je geen zwaar tekenpakket moet 
hebben om iets te maken dat in 3D kan geprint worden


