
Tijdens een bijeenkomst van de 3D-werkgroep Delft 
heeft Jos Richters een training gegeven met het tekenprogramma SketchUp.

Om thuis te kunnen oefenen heeft hij deze powerpointpresentatie gemaakt.

Gebruik wordt gemaakt van SketchUp 2015. Om deze te downloaden is als hulp 
separaat de execution file aan de leden gezonden.
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NIET AANKLIKKEN: 

“Try Sketchup Free” 

Klik op
“Start using Sketchup” 

Start Sketchup 2005



 Startscherm van SketchUp (zonder de linker toolbars)

 De gekleurde lijnen zijn de X, Y en Z as die de 3 dimensies voorstellen.



Ga naar view om om de toolbars te selecteren



Selecteer “Toolbars” en klik er op



Vink alleen aan “Large Tool Set” en “Standard”.  De rest niet.



Klik op het rode vlakje rechtsboven in het popup menu dat dan verdwijnt



Ga met de muispijl op het zwarte pijltje staan, linksboven in de Tool Set.
Dit is het Selecteer pijltje (zoals het popup venster aangeeft). Klik er op. De popup verdwijnt.



Op de dia is de zwarte pijl van het selecteer tool niet zichtbaar.
Beweeg de pijl naar het figuur en klik er op nu is het figuur blauw omlijst en dus geselecteerd



Om te de-selecteren plaats de pijl ergens in de vrije ruimte en klik er op.
De blauwe omlijsting verdwijnt



We willen het figuur niet hebben dus zet de pijl weer er op en klik er op.
Wanneer geselecteerd druk op de delete knop van het toetsenbord en het figuur verdwijnt



We moeten de maatvoering op metrisch en mm instellen 

Ga met de Selecteer pijl op “Window” staan en klik er op



We gaan de eenheden van het tekenmodel aanpassen.
Selecteer “Model info” en klik er op.



In het pop-down scherm selecteer “Units”
Vervolgens selecteer in Format “Decimal” en dan “mm” met  Precision “0,00”



Klik op het rode vlakje rechtsboven om het popdown venster te sluiten.



Voor we beginnen eerst het wieltje op de muis. Door het wieltje in te 
drukken krijg je het “Orbit Tool” te zien zoals op de dia is te zien in de 

toolbar. Maar dit symbool staat nu ergens in het tekengebied. Door aan het 
wieltje te draaien terwijl in gedrukt kan je in en uitzoomen. Door de muis te 
bewegen terwijl het wieltje is ingedrukt kun je het assen kruis draaien. Door 

er mee te spelen krijg je gevoel hoe het een en ander werkt.



Nog een hint 

In- en uitzoomen kan het beste op een object dat is 
getekend dan haal je dat object dichterbij of zet je het 

verder weg.

Ga je in- en uitzoomen in de vrije ruimte dan schiet de 
tekening alle kanten uit. 



We gaan nu een huisje tekenen.
We beginnen met het tekenen van de 

linker zijwand van het huisje.

Die wand tekenen we tegen een 
hulpbalk die we eerst tekenen.



Ga met de muispijl op het “rechthoektool” links op het scherm 
staan en klik er op.



Ga met het potlood van het “Rechthoektool” naar de oorsprong. 
De punt van het “Rechthoektool” in de oorsprong is op de dia hierboven alleen  zichtbaar



Klik op de oorsprong en houd de linkermuisknop ingedrukt en beweeg 
met de muis naar rechts, waarna de rechthoek zichtbaar wordt. Laat 

de knop dan los!



Nu is er een rechthoek getekend. Om de 
rechthoek van de juist maten te voorzien 

typen we het volgende in:
15;15



De maat 15;15 wordt automatisch in vakje  “Dimensions” rechts 
onder in het scherm getyped. Tik op  “Enter” en de afmeting van de 

rechthoek wordt 15 bij 15 mm



Het tekenen met de juiste maten moet altijd met het 
typen van de maat gebeuren. 

Probeer niet met de muis de juiste maat tijdens het 
tekenen te bereiken.



Eenmaal op enter gedrukt wordt de maat dus 15 bij 15 mm. 

Dat houdt in dat de rechthoek kleiner wordt en het kan zijn dat 
het dan niet meer zichtbaar is. Om het weer zichtbaar te 

maken moet er worden ingezoomd



In bovenstaande dia is nog net een puntje te zien op de oorsprong.
Dat is de rechthoek van 15 bij 15 mm. 

Om de rechthoek weer zichtbaar te maken moet men inzoomen.



Klik op de “Selecteertool” en ga met de pijl zo precies mogelijk op de 
oorsprong staan en draai met het wieltje op de muis naar voren dan wordt 

het beeld groter en de rechthoek wordt zichtbaar.



We gaan nameten om te zien of de maten inderdaad 15 bij 15 zijn.
Ga naar de “Tap Measure Tool” en klik er op om te selecteren.



Ga met het tool naar de oorsprong klik daarop en ga dan met 
de linker muisknop ingedrukt naar het uiteinde van de zijde 
van de rechthoek op de X-as. Daar niet op klikken maar de 
waarde in het witte vlakje lezen. Dat moet 15 mm zijn. Doe 

hetzelfde voor de zijde op de Y-as.



Mocht de maat niet kloppen klik dan op de op het blauwe pijltje om 
een paar stappen terug te gaan en het rechthoekje opnieuw te 

tekenen. Is het wel goed sla deze dia over



We gaan de rechthoek naar boven optrekken om een verticale balk te maken.
Ga met de pijl naar het “Push Pull tool” en klik erop.



Ga met het “Push Pull tool” op de rechthoek staan.

Het oppervlakte wordt blauw gespikkeld.



Houd de linker muisknop ingedrukt en beweeg de muis naar boven, het 
oppervlak van het vierkant wordt naar boven uitgerekt en zo ontstaat een 

verticale balk



Type 27 in om de hoogte van de balk precies 27 mm te maken,  
zie het dimensions vlakje.



Meet dit met het “Tape Measure tool” na



We gaan er voor zorgen dat de balk niet meer zonder meer veranderd kan worden.
Alle lijnen en vlakken v.d. balk worden daartoe in een groep gezet.

Klik op het selecteer tool



Ga met het selectie tool op één van de vlakken van de balk staan en klik snel 3 keer 
achtereen om de gehele balk te selecteren. De balkvlakken worden blauw gespikkeld.

Daarmee is de balk geselecteerd.



3 keer achtereen klikken om een geheel object te 
selecteren is niet voor iedereen makkelijk.

Een andere manier is:
Zet de selecteerpijl links boven opzij van de het 

object, houd de linker muisknop ingedrukt en beweeg 
de pijl over het object tot rechts opzij er onder. Er 

vormt zich een kader rondom het gehele object. Laat 
de muisknop los. Het object is geselecteerd.



Ga nu met de pijl op de balk staan. Druk de rechter muisknop in 
en selecteer in het popup menu “Make Group” en klik daar op. 



De ribben van de balk zijn nu blauw d.w.z. de balk is nu een group en is nu tevens geselecteerd. 
Nu kan de balk niet zonder meer gewijzigd worden. We kunnen op het vlak van de balk tekenen, 

zonder dat de balk wordt gewijzigd en dat gaan we doen. 
De-selecteer de balk door ergens in de ruimte de selecteer pijl te zetten en daar te klikken.  



Selecteer de “Rechthoek tool”, teken de rechthoek zoals op de dia is 
aangegeven op het zijvlak van de balk en type 15;15. Meet deze rechthoek na.



Selecteer het “line tool” (Potlood)



Teken de lijn zoals in de dia aangegeven. Het midden van de bovenste ribbe vind je 
door er met de pijl van de line tool met de muis over die ribbe heen te strijken.



Teken ook de andere lijn zoals aangegeven. Let op voor de tweede lijn is het 
eerste punt automatisch het laatste punt van de voorgaande lijn.



Selecteer het “Eraser Tool” om de bovenste lijn van de rechthoek uit te stuffen. Ga met het tool 
naar de aangegeven lijn zet het rondje van het tool precies op de lijn en klik er op.



We hebben nu de linker zijwand van het huisje.



We gaan nu de balk onzichtbaar maken want die hebben we voor het moment niet 
meer nodig. Ga naar het “Selecteer Tool” en ga met de pijl naar de balk en klik er 

op. De Ribben  worden blauw en de balk is dus geselecteerd



Klik op de rechter muisknop en er verschijnt een popup menu. 
Selecteer “Hide” en klik er op



De balk is nu verborgen maar bestaat nog. Kan later weer 
zichtbaar gemaakt worden. Nu gaan we verder met het huisje.



We gaan de wand een dikte geven. Selecteer  het “Push Pull Tool” 
en ga daarmee in het vlak van de zijwand staan.  Deze wordt dan 

blauw gespikkeld.



Houd de linker muisknop ingedrukt en ga met de muis naar rechts.
De wand wordt uitgetrokken. Stop de muis en laat de linker muisknop los.



Type 0,7, druk enter de wand dikte wordt nu 0,7 mm. Dit is de
minimale wanddikte om met de 3D-printer een goed resultaat te bereiken.



Nu gaan we de voor- en achtergevel maken. Selecteer het “Offset Tool” 



Ga met de het offset symbool naar de linker lijn van de binnenwand zodanig dat je een 
rood puntje op die lijn ziet verschijnen. Zie de aanwijspijl op de dia. Tevens wordt het 

hele ingesloten vlak blauw gespikkeld.



Houd de linker muisknop ingedrukt en ga met de muis naar 
rechts. Er verschijnt een omtrek binnen de buitenste omtrek. 

Als je dat hebt stop de muis en laat de linker muisknop los



Vervolgens type 0,7 en druk op enter. 
Deze 0,7 mm wordt de wanddikte van de voor en achtergevel



De voor en achtergevel gaan we uittrekken. Selecteer het “Push Pull Tool” en zet dat 
precies tussen de binnenste en de buitenste omtrek zodat die ruimte er tussen 

blauw gespikkeld wordt



Houd de linker muisknop ingedrukt en ga met de muis naar rechts. 
De ruimte tussen de buitenste en binnen omtrek wordt uitgerekt en 

zo ontstaan voor- en achtergevel.



Type 20 en de lengte van voor- en achtergevel wordt 20 mm.



We gaan de rechter zijwand sluiten. 
Selecteer het “line Tool” (potlood)

breng de potloodpunt naar de linker 
binnenhoek van grondvlak en voorgevel 

zie pijl op de dia



Klik op die hoek en trek de lijn naar de tegenoverliggende hoek en klik daarop.



Het zijvlak sluit zich, maar heeft geen wanddikte. Dat gaan we nog maken.



Selecteer het “Push Pull Tool” en ga daarmee naar de ruimte tussen 
de buitenste en de binnenste omtrek, zie pijlpunt op de dia



Trek de ruimte weer uit, type 0,7 in en druk op enter. Nu hebben we de 
wanddikte van 0,7 mm voor de rechter zijwand gecreëerd, maar de 
buitenzijde van de rechterwand is er nog niet. Die gaan we maken.



Trek een lijn tussen de binnenhoeken van 
het grondvlak, zie de pijlen op de dia



Er verschijnt weer een vlak en dat is de buitenzijde van de rechterwand. Nu 
moet nog de binnenomtrek op de rechter zijwand worden verwijderd



Selecteer het “Eraser Tool” ga daarmee naar de binnenlijnen 
(zie de pijlpunt op de dia). Verwijder alle binnenlijnen



Nu is het huisje zover klaar. We maken er weer een eigen groep van. 
Selecteer het “Select Tool” en ga er mee naar een vlak op het huisje



Klik weer 3 keer achter elkaar op dat vlak om het gehele huisje te 
selecteren. Klik vervolgens op rechter muisknop om het popup menu 

te krijgen en selecteer “Make Group” en klik daarop.



Het huisje is blauw omlijnd en dus is de group geselecteerd.
De-selecteer door de pijl in de vrije ruimte te zetten.



Het huisje is nu zover klaar dat we er andere dingen mee kunnen doen, zoals 
er een STL file van maken om het 3D uit te printen. Ook kan het verder 

verwerkt worden



Hier nog even hoe we de onzichtbare balk weer zichtbaar maken. Ga naar Edit, 
kies Unhide en vervolgens Last. Klik daar op en de balk verschijnt weer.



Het lijkt iets op kerk



Als opgave om zelf te proberen is het voorstel om:

met behulp van de hulpbalk die we in het begin gebruikt hebben deze 
te gebruiken om van het huisje een kerk te maken. De laatste dia laat 
zien wat er bedoeld wordt, maar probeer dat zelf te tekenen. Degene 

bij wie dat lukt krijgt bonuspunten

Hint:

De balk is ook een group maar die moet je weer kunnen bewerken. Om 
dat te kunnen moet de group opgeheven worden. Dat doe je door de 

balk met het Select Tool te selecteren (nu één keer klikken). Klik dan op 
de rechter muisknop terwijl de pijl op de group staat en kies in het 

menu “Explode” en klik daar op. De group is opgeheven en de balk kan 
weer bewerkt worden.



Probeer dit te tekenen
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