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STANDUR

MYND	AF	TEIKNINGUNNI	Í	TINKERCAD	ÁSAMT	ÖÐRUM	DÆMUM

HÉR LÆRIR ÞÚ AÐ:

• TEIKNA Í TINKERCAD

• KLIPPA AF BOTNI

HVAÐ ÞARF:

 + TINKERCAD	
AÐGANG

 + 3D-PRENTARA

 + PLA PLAST
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AÐ HEFJA NÝTT VERKEFNI

1. Opnaðu heimasvæðið þitt í Tinkercad.
2. Smelltu á Skapa nýja hönnun  

(Create new design) hnappinn. 
- Þá opnast vinnusvæði þar sem þú hannar 
3D-hlutinn þinn.

3. Efst í vinstra horni vinnusvæðisins er nafn 
verkefnisins sem Tinkercad hefur valið af  
handahófi. 
- Þótt nöfnin séu skemmtileg er skynsamlegt að 
breyta þeim í lýsandi nafn. 

AÐ HREYFA SIG Í TINKERCAD

1. Að þysja (e. Zoom).  
- Snúðu músarhjólinu að og frá.

2. Að hreyfa sig inni í Tinkercad. 
- Haltu músarhjólinu niðri og dragðu músina til.

3. Að snúa vinnusvæðinu. 
-Haltu niðri hægri músartakkanum og dragðu til.

4. Í vinstra horni vinnusvæðisins er kassi sem sýnir 
hvernig vinnusvæðið þitt snýr. 
- Hægt er að hreyfa vinnusvæðið með því að 
draga til eða smella á hliðar kassans.

AÐ BREYTA HVERSU MIKLA STJÓRN ÞÚ  
HEFUR Á HREYFINGU

1. Neðst hægra megin á vinnusvæðinu er  
Hnitanet (e. Snap Grid)

2. Hnitanet (e. Snap Grid) stjórnar hversu fínlegar 
hreyfingarnar þínar eru.

3. Í þessu verkefni stillir þú Snap Grid í 0.1 mm.

Mynd: 3.1

Mynd: 3.2

Mynd: 3.4

Mynd: 3.3
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3D

AÐ TEIKNA INN FORM

1. Smelltu á Rissa (e. Scribble). 
2. Færðu músina inn á vinnusvæðið.
3. Smelltu á vinnusvæðið. Þá opnast gluggi þar 

sem þú getur teiknað standinn. 
 
 
 
 
 
 

RISSUGLUGGI

1. Þegar rissuglugginn opnast ertu í blýantinum.
2. Notaðu blýantinn til að teikna form. 

- botninn þarf að vera nokkuð sléttur. 
- hliðin sem síminn liggur á þarf að halla. 
- Flipinn sem síminn stendur á þarf að grípa létt í 
símann svo hann renni ekki af, sjá mynd 3.9.

3. Smelltu á Ljúka (Done) þegar standurinn þinn er 
tilbúinn.

Mynd 3.5 
Í stað þess að velja form er hægt 
að velja rissa, rissa gerir þér kleift 
að teikna inn form með músinni.

Mynd 3.7
Þegar glugginn opnast er blýanturinn valinn, við 
hlið hans til hægri er strokleður og svo til vinstri 
er Afturkalla (e. Undo) og Endurkalla (e. Redo).

Mynd 3.10 
Dæmi um mismunandi standa.

Mynd: 3.6

Mynd: 3.8 Mynd: 3.9



AÐ SLÉTTA BOTNINN

1. Færðu gráa röndótta kassann inn á  
vinnusvæðið beint fyrir neðan standinn.

2. Dragðu kassann til þannig að hann nái undir 
allan botn standsins.

3. Dragðu kassann að standinum þannig að botn 
standsins þrýstist aðeins inn í kassann, sjá 
mynd 3.13.

4. Veldu bæði standinn og kassann og smelltu á  
Sameina (e. Group).  
- Þá á botninn að verða sléttur.

Mundu að Hnitanet (e. Snap Grid) er stillt í 0.1 mm, 
sem gerir þér kleift að skafa örlítið af standinum með 
kassanum.

AÐ STÆKKA STANDINN

1. Stækkaðu standinn án þess að breyta hlutföllum 
hans. Haltu niðri Shift og togaðu formið til þar til 
botninn er í kring um 65 mm, sjá mynd 3.15.

2. Hækkaðu formið þar til þykktin er 40 mm, sjá 
mynd 3.16.
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Mynd: 3.12

Mynd: 3.14

Mynd: 3.11

Mynd: 3.13

Mynd: 3.17

Mynd: 3.16

Mynd: 3.15



AÐ VISTA

1. Smelltu á Flytja út (Export) hnappinn á  
valstikunni.

2. Þá opnast gluggi þar sem þú velur .STL
3. Þá vistast skjalið í Niðurhalsmöppunni  

(e. Downloads). Mynd: 3.18

Mynd: 3.19
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