
 

3D-tekenen met 

 

  



1. Wat is Tinkercad? 

Van tekening naar print 

Tinkercad is een eenvoudig tekenprogramma waarmee je 3D figuren kan tekenen. Deze figuren kan 

je dan later afdrukken met een 3D-printer. 

Een 3D-printer bouwt een object laag per laag. Dat wil zeggen dat je goed moet opletten dat je 

onderste laag op de grond staat. Anders bouwt de printer in de lucht, en dat gaat natuurlijk niet. 

De meest gebruikte materialen zijn PLA (waarmee wij printen) en ABS. 

Met de meest eenvoudige printers is al veel mogelijk. Je bent wel beperkt in de grootte van wat je 

print. Wij printen in een oppervlakte van 10 cm². Wil je grotere spullen, dan moet je in delen printen 

en deze aan elkaar kleven. 

Let op, hoe groter je wil printen, hoe langer het duurt alvorens je print klaar is. 3D-printen met ons 

printertje duurt best lang. 

Er bestaan veel 3D-printers, en die hebben allemaal een verschillende prijs. De goedkoopste kan je al 

kopen vanaf €600. De duurste zijn enkel voor bedrijven te betalen. Hoe duurder de printer, hoe 

sneller en groter je kan printen. 

 

  



2. Tinkercad gebruiken 

Stap 1 – opstarten 

We surfen naar de website van Tinkercad http://tinkercad.com . 

Om Tinkercad te kunnen gebruiken heb je een account nodig. Dit kan je gratis aanmaken. Voor deze 

lessen heeft de meester al voor een account gezorgd. Je kan op de laatste pagina de log-ingegevens 

vinden om te starten. Door op de link te klikken die je van de meester krijgt en in te loggen met de 

naam die je op het achterste blad terugvind kan je starten. Je krijgt nog een vraag alvorens je kan 

starten. Klik hier op ‘NO’. 

 

Stap 2 – Nieuw project aanmaken 

In het midden van je blad zie je ‘Mijn recente ontwerpen’. Deze zijn nu nog leeg. Klik op ‘Een nieuw 

ontwerp maken’. Dit is een blauwe knop. Nu kan je echt beginnen.  

 

Je start met een leeg werkvenster. Je kan nu beginnen met tekenen. Je tekent alles op het blauwe 

geruite vlak. Je kan dit beschouwen als het vlak waar de printer start. Je moet dus zorgen dat alle 

objecten dit vlak raken, anders print de printer in de lucht. 

 

  



Stap 3 – Een vorm tekenen en verplaatsen 

Tinkercad bevat standaard vormen waarmee we al veel kunnen doen.  

De lijst met deze vormen vind je rechts in het venster.  

Je zoekt de vorm die je wil en je sleept deze in het werkvlak. In het  

voorbeeld neem ik een rood vak. Laat het object los op de gewenste  

plaats. 

Je kan een vorm verplaatsen door te klikken, de muis vast te houden  

en te slepen naar de juiste plaats. Daar laat je de muis los. 

Wil je een vorm naar boven of naar beneden bewegen, dan 

gebruik je de zwarte kegelvormige pijl bovenaan. Denk eraan dat je 

figuur niet onder het werkvlak mag liggen en dat de figuur ook niet in 

de lucht mag zweven. 

Je kan de figuur ook groter of kleiner maken 

door de witte blokjes te verslepen. 

De figuur draaien doe je door de 

gebogen pijlen te verslepen. 

 

 

 

Stap 4 – Tekst 

In het rechtervak, waar je de basisvormen kiest, kan je op het  

woord basisvormen klikken. Je krijgt dan een lijst. 

 In deze lijst kies je voor ‘tekst en cijfers’. 

Je ziet hier het vak met de vorm ‘TEXT'. Sleep deze in het 

werkvlak. Je kan het woord aanpassen in het vakje ‘Tekst’.  

Je vervangt hier het woord ‘text' door het woord dat je wil. 

Je kan ook een ander lettertype kiezen. 

Deze tekst kan je aanpassen zoals de gewone figuren. 

 

  



Stap 5 – de camera verplaatsen 

Om goed te kunnen zien of je figuren op de juiste plaats staan, kan je met de  

camera draaien. Dit kan je op 2 manieren doen. Je kan de rechtermuisknop  

indrukken en dan het hele blad draaien. Je kan ook de pijlen rondom het huisje  

gebruiken. Hieronder een overzichtje: 

 Met de muis Met de toolbar 

Roteren Rechter muisknop Het kubusje draaien 

zoomen scrollen + en – knoppen 

Terug naar 
beginpositie 

/ Huisje 

perspectief / blokje 

 

 

Stap 6 – kopiëren en plakken 

Als je een figuur hebt, en je hebt een kopie nodig, dan kan je de toetsencombinatie ‘ctrl c’ en ‘ctrl – v’ 

gebruiken. Je duidt het figuur dat je wil gebruiken aan en je houdt de knop ‘ctrl’ op het toetsenbord 

ingedrukt en terwijl duw je op de ‘c’. Daarna houdt je de ‘ctrl’ knop ingeduwt en je duwt op ‘v’. Het 

figuur is nu gekopieerd. 

 

Stap 7 – holtes/gaten maken 

Er zijn 2 verschillende manieren om gaten te maken.  

De eerste manier is om bij de basisfiguren voor de grijsgestreepte cilinder of het grijsgestreepte vak 

te kiezen. Deze werken net als gewone figuren, enkel knip je het figuur uit je bouwsel in plaats van 

het er bij aan te plakken. 

De andere manier is om een figuur te kiezen en dan voor ‘Gat’ te kiezen in plaats van ‘Vast’.  

Je kan deze holtes op 2 verschillende 

manieren gebruiken. Als je de holte  

door heel het figuur laat gaan, dan zit er  

een gat doorheen het figuur. (Dit heb je 

nodig als je bv. een sleutelhanger wil 

maken).  

Je kan ook je holte maar tot halfweg je 

figuur laten gaan. Nu is het figuur 

uit je andere figuur gesneden. 

  

  



Stap 8 – figuren samenvoegen 

Je kan van verschillende figuren 1 figuur maken. Dit kan je ook met de gaten doen. Op deze manier 

worden de gaten veel duidelijker. Als je figuren aan elkaar hangen, duid je ze allemaal aan. Je kan dit 

door met je muis een vak te slepen over alle figuren of door ‘CTRL+A’ op je toetsenbord. 

 

Je figuren zien er dan uit zoals op de afbeelding hieronder.  

 

Je klikt dan op het aangeduide figuurtje. 

 

Je figuren worden dan 1 figuur. 

 


