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Opret en konto på Tinkercad.com 
Gå til www.tinkercad.com og tryk på den blå [SIGN UP] knap øverst til højre: 

(Hvis du allerede har en konto Tinkercad – så tryk på ’SIGN IN’ linket og log ind.) 

 

 

På det næste billede skal du vælge ’Denmark’ under ’Country’,  
- og skrive din fødselsdato (måned, dag, år).  
Tryk på [NEXT] 

  

  

http://www.tinkercad.com/
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Hvis du ikke er fyldt 13 år endnu: 
 

På det næste billede skal du skrive et brugernavn, samt et kodeord som du skal bruge når du logger ind på 
Tinkercad. – Husk at kodeordet skal være minimum 8 tegn (tal og bogstaver) langt, indeholde mindst 1 tal, 
og mindst 3 forskellige tegn.  

VIGTIGT: I det sidste felt skal du skrive e-mail adressen: morten@stenbaek.dk !!! 

Husk at sætte kryds i den lille firkant, - og tryk så på den blå knap [CREATE ACCOUNT]  

 

På det næste billede skal du godkendes til at bruge Tinkercad – det gør du ved at angive en kode. 

  

mailto:morten@stenbaek.dk
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VIGTIG: Koden skifter hver uge – og du kan finde denne uges kode på: https://3dtwix.com/tinkercad/  

Indtast denne uges kode, og tryk på [Get Approved]

 

 

 

  

https://3dtwix.com/tinkercad/
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Hvis du er fyldt 13 år 
 – kan du selv oprette en konto på Tinkercad: 

Skriv din e-mail adresse og en adgangs kode, - og tryk på den blå knap [Create Account]. 
(Husk at sætte kryds i den lille firkant!) 

 

På den næste side skal du ikke sætte kryds i den lille firkant, men blot trykke på den blå knap [DONE] 



 
 

3Dtwix – Agtoftsvej 5B - 6400 Sønderborg - Danmark - CVR-nr.: DK33235674  
Mobil: +45 30 46 45 01 - Mail: morten@3dtwix.com - Web: www.3dtwix.com  

 

 

 

Nu er du klar til at begynde at tegne i Tinkercad. 
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Lær Tinkercad at kende 
Den bedste måde at lære Tinkercad at kende på, - er ved at starte med en lille øvelse: 

Tryk på punktet [Lessons] i venstre side – og vælg ’Learning the Moves’. 

Hvis lektionen ikke findes her, så vælg punktet ”LEARN” i øverste menu, eller gå til: 
https://www.tinkercad.com/learn/ og vælg lektionen ’Learning the Moves’ på den side. 

 

Følg vejledningen i venstre side af skærmen…  

Når du er færdig, er du klar til selv at lave din første tegning. 

  

https://www.tinkercad.com/learn/
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Din første tegning 
Tryk på den blå knap [Create new design] for at starte en ny tegning. 
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Tegn en støbe-fod til 3D print 
 

1. Base: 1 Polygon, med 8 sider. 120 x 120mm. 3mm høj. 

 

 

2. Huller: En Cylinder med diameter på 12mm, mindst 3mm høj. 

 

Flyt cylinderen lidt ned så den stikker ud under basen. 
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2.1. Dupliker (Ctrl+D) og Flyt til modsatte side. Gruppér (Ctrl+G) de to cylindere. 

 

2.2. Dupliker og Roter gruppen med de 2 cylindre (45° grader). 

 

 Fortsæt med at duplikere (Ctrl+D) mens ’Rotation’ er aktiv! – 2 gange mere, for at få cylindre 
jævnt fordelt på polygonen. 
 

2.3. Gruppér alle cylindre og gør dem til ’Hole’. 
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2.4. Gruppér Base og Cylindre for at lave ’udskæringen’ i Basen: 

 

 

3. Tegn et ’tårn’ vha. en Cone. Med en ’Top Radius’ = 20mm, ’Base Radius’ = 35mm, ’Height’ = 90mm  
– og ‘Sides’ = 8. 

 

3.1. Centrer de to elementer – Brug ’Align’ værktøjet: 
(Vælg begge elementer og tryk ’L’ (for ’Align’) – tryk på de sorte cirkler for at centrere) 

 Resultat >  
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4. Udhul ’tårnet’ 
Lave en kopi af ’tårn’ elementet (Brug fx Ctrl+C => Ctrl+V, eller brug ikonerne på værktøjslinien) 
Juster størrelsen til 66 x 66mm, - og gør den til et hul: 

 

4.1. Centrer og Gruppér 
Centrer Basen, Tårnet og ’hullet’ – og Gruppér dem alle 3, for at lave udhulingen i basen også: 

 

5. Huller i tårnets sider 
Tegn en cylinder og gør den ellipseformet (fx 50 x 12mm – 60 mm høj) 
Roter den 90° på den lange led, så den ligger ned – og flyt den 20mm op i luften: 
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5.1. Dupliker og Roter 
Dupliker (Ctrl+D) og roter ellipsen 45° – fortsæt med at lave fire kopier: 

 

 

5.2. Gruppér, Lav til hul og Centrer. 
Gruppér de fire ellipser og gør dem til et hul – centrer med tårnet: 

 

OBS: Drej ellipse-gruppen 22,5° - så de passer med siderne i tårnet! 
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Gruppér så alle elementerne for at lave udskæringen: 

 

6. Lav huller i toppen. 
Lav et kryds af to cylindre (10 x 50mm, Gruppér).  
Flyt ’krydset’ 80,50mm op i luften. 
Drej 22,5°, - og gør til hul 
Centrer med tårnet, - og Gruppér begge for at lave udskæringen: 

 

  =>  
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7. Den færdige ’støbefod’ eksporteres som .STL fil, til brug for 3D print softwaren. 
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Støbefoden sendes til 3D printeren og printes: 

 

 

Hvis din skole ikke selv har en 3D printer, eller kan låne ved en anden skole – så kan du sende din .STL fil 
via e-mail til morten@3dtwix.com for at få den 3D printet. 

 

Morten Stenbæk 

Telefon: +45 30 46 45 01 

Email: morten@3Dtwix.com  

Web: www.3Dtwix.com  

 

3Dtwix 

Ellegaardvej 36 

DK-6400 Sønderborg 
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