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INDLEDNING 
Undervisningsforløbet Passage Til Virkeligheden (PTV) er tænkt som et læringsrum, hvor I som 

elever får mulighed for at møde virkeligheden uden for skolen.  Virkeligheden skal her forstås som 

lokale virksomheder i Sønderborg Kommune. I vil gennem praktisk arbejde med forskellige 

faggrupper, opnå en større bevidsthed om fremtidige karrieremuligheder. 

Formålet med Elev-arbejdshæftet er at give jer elever en 

indsigt i hvilke fag og job som er valgt i projektet, - og som I 

skal arbejde med hjemme på skolen i de 10-15 lektioners 

undervisning der er afsat til forberedelse - inden I kommer 

på Perlegade 52 til selve aktivitetsdagen. 

  

 

INTRODUKTION TIL PTV 
PTV projektet er sammensat af følgende indhold: 

 

1. Traditionelle håndværksfag:  
A. Tømrer 
B. Elektriker 
C. VVS 
D. Murer 
E. Byggemarked 
F. Struktør 
G. Byggeleder 

 
2. Fag i Industrien: 

A. Industritekniker 
B. Værktøjsmager 

 
3. Supplerende aktiviteter 

 
 

4. Projektværktøjer - Grafisk facilitering 
 

På billedet på næste side ses et eksempel på en illustration af hele forløbet. 
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I skal i fællesskab og sammen med jeres lærer(e) lave en plan over forløbet. 

 

1. TRADITIONELLE HÅNDVÆRKSFAG 
I PTV-projektet arbejdes der med følgende traditionelle håndværksfag: Tømrer, Elektriker, VVS, 

Murer, Byggeleder/Projektleder, Byggemarked (sælger/assistent) og Struktør. 

Med traditionelle menes, at det er de fag som oftest forbindes med det ’at være håndværker’.  

I næste kapitel ser vi på fag i industrien; - Industritekniker, Værktøjsmager, Automatiktekniker - som 

oftest ikke opfattes som ’håndværk’ – men i høj grad også er netop det, fordi man også her skal 

kunne bruge sine hænder! 

Herunder beskrives de enkelte fag som er med i PTV projektet, samt hvilke opgaver I skal arbejde 

med, både hjemme på skolen i de forberedende lektioner, og på selve aktivitetsdagen på 

Perlegade 52, i model-huset som er opført der.  
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Job/Erhverv: 

BYGGEMARKED/TRÆLAST EKSPEDIENT 
 

En ekspedient i et byggemarked arbejder med vejledning og salg af materialer til forbedring og fornyelse af 
boligen.  

Arbejdet i et byggemarked byder på mange spændende udfordringer, og det handler ikke kun om at sælge, men 
også om at have overblik til at rådgive kunderne i forhold til de mange forskellige varegrupper, samt at have 
kendskab til værktøj, maling, haveredskaber og isenkram mv.  

Arbejdet kræver også viden om butiksprofil, butikskoncept, butiksøkonomi og varens vej fra producent til 
forbruger. 

Formål: 
At få kendskab til hvad en ekspedient i et byggemarked eller en trælast, arbejder med – her skal du stå for at 
udlevere de materialer og varer som de andre ’håndværkere’ i din klasse skal bruge til deres opgaver. 

Viden: 
Du skal vide lidt om alle de materialer du skal udlevere til de andre – for eksempel: 

• Lampe med en pære (12 volt LED), afbryder-kontakt, Ledning, samlemuffer mm.  
• Vinduer, skruer, plast kiler. 
• Afløbsrør og bøjninger, Glidefedt, Patentbånd 
• Rionet og ’Støbe-fødder’ 
• Diverse værktøj og maskiner. 

 

Opgave: 
Hjemme i skolen: 

Undersøg hvordan man kan blive uddannet som ekspedient i et byggemarked? 

Dagen i huset: 

Du/I skal stå i ’Byggemarkedet’ og udlever de materialer som de andre har brug for til at løse deres opgaver. 

Det er ikke altid sikkert at Byggemarkedet har de varer på lager som kunden eller håndværkeren ønsker, - så skal 
de først bestilles hjem. Der kan derfor gå lidt tid inden kunden kan få sin varer.  

Det simulerer vi ved at kaste med en terning. Kunden skal vente det antal minutter som terningen viser, før de 
kan få udleveret deres varer. 

Resultat: 
Du har holdt styr på alle dine kunders ’ordre’ – og at de har fået de materialer de har brug for til deres opgaver. 

’Byggemarked’ er pænt og ryddeligt – så kunden kan se at du har styr på din forretning, og har lyst til at handle 
hos dig igen.  
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Job/Erhverv: 

STRUKTØR 
En Bygnings-struktør er med til at bygge boliger, fabrikker, skoler, havne, broer og ikke mindst tunneller, og 
der bliver brug for rigtig mange i fremtiden.  

En vigtig del af arbejdet er at vide, hvilke materialer du skal anvende. Du arbejder meget i beton, granit og 
sten. Arbejdet er fysisk krævende. 

Formål: 
At få kendskab til hvad en Struktør arbejder med – her skal du prøve at ’støbe’ et betongulv. 

Viden: 
For at støbe et gulv i beton skal du bruge disse materialer: 

• Et stabilt underlag (det kan fx være stabil-grus, eller isolering 
som fx Flamingo plader)  

• Et net af jern – også kaldet et Rio-net. Det bruges til at gøre 
betongulv stærkt.  

• Nogle ’klodser’ eller ’ben’ som Rio-nettet kan ligge på, 
medens du hælder beton ud. 
Disse kaldes også nogle gange for ’Støbe-fødder’ 

Undersøg hvordan man støber et betongulv!  

Opgave: 
Hjemme i skolen: 

Du skal designe og tegne en Støbe-fod i 3D tegneprogrammet ’TinkerCad’.  
>> Se instruktionerne i at tegne i TinkerCad sidst i dette dokument  i afsnittet: 
”Tinkercad – Tegn en ’Støbefod’”) 

Du skal dernæst 3D printe 1 styk som du skal have med til den dag I skal arbejde i 
huset. 

Dagen i huset: 

Du skal placere din egne 3D printede støbe-fod (sammen med nogle købte 
støbe-fødder) i hullet i gulvet inden for døren i huset, og lægge rio-nettet oven 
på. 

Vi hælder ikke beton ovenpå – men ’leger’ i stedet og bruger en træplade som 
det øverste lag i gulvet… 

Resultat: 
1 styk 3D printede støbe-fødder identiske med de købte? 

Når du lægger pladen ovenpå – kan det så holde til at gå på? 

Kan døren lukkes op – henover pladen??? 
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Job/Erhverv: 

BYGGELEDER 
En Byggeleder søger for at alt forløber som planlagt, - er oftest en faglig uddannet person som 

med ekstra kurser eller en ingeniør eller projektleder uddannelse, - og er således med til at 

styre projektet i mål. 

En eller to elever skal varetage denne rolle, - men idet byggelederne på selve aktivitetsdagen 

oplever megen ventetid, - så har vi valgt at slå byggelederen sammen med de to ovenstående 

opgaver, således at Byggelederne også varetager Byggemarkedet, såvel som Struktør opgaven. 

Struktørens opgave med at designe og 3D printe støbefod, kan naturligvis løses – og arbejdes 

med hjemme på skolen, af flere elever. 

Byggelederens opgave er endvidere at dokumentere projektet – det gør de ved at tage billeder 

med et Instamatic kamera.  

I har 10 billeder til jeres rådighed. 
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VVS 
Som vvs-uddannet arbejder du med vand, varme, gas og ventilation. Du kan specialisere dig inden for flere 
forskellige områder, herunder varme, sanitet, tagdækning og ventilation. 

Som færdiguddannet kan du arbejde i industrien, i byggebranchen, i energiselskaber inden for olie, gas og varme 
mv. Du kan også vælge at blive selvstændig. 

 

Formål: 
At få kendskab til hvad en VVS’er, arbejder med – her skal du prøve at sætte en vandlås sammen og forbinde til 
en vask. 

 

Viden: 
For at sætte lave en vandlås skal du bruge disse materialer: 

• Afløbsrør og bøjninger (evt. en færdig vandlås)  
• Glidefedt 
• Evt. kiler, Patentbånd eller lign. for at fastgøre rørene  

 
 
 

Opgave: 
Hjemme i skolen: 

Finde ud af hvad en ’vandlås’ er og hvorfor den er god at have? 

Planlægge hvordan du vil lave en vandlås, og hvad du har brug for af rør, bøjninger osv. – 
Lav en tegning. 

Dagen i huset: 

Lave en vandlås og forbinde en håndvask til et afløb i gulvet. 

Søge for at det hele sidder godt fast og ikke kan rykke sig. 

 

Resultat: 
Hæld vand i vasken… - kommer det ud gennem afløbet? 

Er dine rør tætte? 
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Job/Erhverv: 

TØMRER 
Som tømrer arbejder du med nybygning, ombygning eller renovering af ældre byggeri. 

En del af det forberedende arbejde foregår på værksted. Du skal have en god fysik og skal kunne lide at arbejde 
udendørs, og du må ikke lide af svimmelhed eller højdeskræk. Ud over arbejde i forbindelse med boligbyggeri 
udfører tømrere bl.a. forskallingsarbejde. Det består i at lave forme til betonstøbning ved bygning af fx broer og 
havne. 

 

Formål: 
At få kendskab til hvad en Tømrer, arbejder med – her skal du prøve at sætte et vindue i. 

 

Viden: 
For at sætte et vindue i skal du bruge disse materialer: 

• Et vindue i en træramme 
• Skruer, skure-maskine  
• Plastik kiler  
• Et vaterpas  

 
 
 
 

Opgave: 
Hjemme i skolen: 

Undersøg hvordan et vindue er bygge op.  

Hvordan sætter en tømrer et vindue i, så det sidder lige? 

Dagen i huset: 

Sætte et vindue i huset. 

Brug kilerne til at få det til at sidde lige (i vater) og skru det fast til karmen med skruerne. 

 

Resultat: 
Vinduet sidder lige i vindues hullet? 

(Kilerne må ikke stikke ud fra væggen eller rammen!) 
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Job/Erhverv: 

ELEKTRIKER 
En elektriker reparere og installere store og små elektriske anlæg.  

Du laver strøm til lys i nye bygninger eller reparerer og skifter ledninger og kontakter til strøm i ældre boliger. 

Du lærer også at installere og vedligeholde computerstyrede el-systemer som fx computernetværk, 
industrirobotter eller telefon- og alarmanlæg. 

Du kan arbejde som ansat i offentlige og private virksomheder eller for en privat elinstallatør. 

 

Formål: 
At få kendskab til hvad en Elektriker, arbejder med – her skal du prøve at trække ledninger og forbinde en lampe 
og en kontakt. (Vi bruger kun 12 volt – så det er ikke farligt!) 

 

Viden: 
For at trække ledninger og forbinde en lampe og en kontakt skal du bruge disse materialer: 

• En lampe med en pære (12 volt LED)  
• En afbryder-kontakt  
• Ledning, samlemuffer mm.  
• Værktøj: Skruetrækker og af-isoleringstang.  

 
 

Opgave: 
Hjemme i skolen: 

Undersøg hvordan en lampe er forbundet til en kontakt? 

Lav en tegning over hvordan du vil forbinde lampe/pære, afbryder-kontakt 
med ledningerne. 

 

Dagen i huset: 

Trække ledninger i elektriker-rør, og forbinde kontakt, lamp osv. med strøm. 

Resultat: 
Kommer der lys i lampen når du tænder for kontakten? 

Er der nogen løse ender hvor man kan få stød? 
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MURER 
Idet matematik er gennemgående for stort set alle fag indenfor håndværk, - har vi, for 

murerfaget valgt at I skal arbejde praktisk med matematik, - både som en del af forberedelsen 

hjemme på skolen, samt på selve aktivitetsdagen. 

I lektionerne hjemme på skolen, skal I undersøge følgende matematiske spørgsmål; 

1. Hvor mange mursten går der til at bygge en m2 mur? 
 

2. Hvor mange mursten er der i en lille mur på skolen? 
(I muren skal der gerne være vinduer og evt. en dør.) 
Tæl først – og beregn evt. bagefter. 
 

3. Hvor mange mursten er der i en stor mur på skolen?  
Lav en skitse af muren - som I målsætter. 
 

 

 

 

 

MATEMATIK OPGAVE: SKALMURE MODEL-HUSET  
 

Derudover findes der i sidst i Elevhæftet her, en skitse med målene på model-huset i Perlegade 52.  

I skal udregne hvor mange mursten man skal bruge, hvis man skulle skalmure model-huset. 

Resultatet kan medbringes og afleveres på aktivitetsdagen, - alternativt kan opgaven laves på 

aktivitetsdagen. Svaret indgår i konkurrencen. 

Faktaboks: 

En mursten er 228 mm lang, 108 mm bred og 54 mm høj - og fugerne som regel 12 mm brede. 
Forbruget er 63 stk. pr. m2 facade (mur), - men for at tage højde for spild ved tilpasning og 
håndtering, anbefales det altid at regne med 66 stk. pr. m2. 
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Murerfagets vigtigste materiale – murstenen. 
I denne film fra Petersen Tegl A/S kam man se hvordan der produceres mursten maskinelt og ved 

håndkraft https://youtu.be/Afotw3PnHbY  

 

 

 

  

Faktaboks: 

I mere end 800 år har tegl/mursten været anvendt som byggemateriale her i landet. Fra Italien 
bragte munke teglbrændingsteknikken og murerhåndværket til det nordlige Europa, og da 
leret fandtes i rigelige mængder og var let tilgængelig, afløste teglstenen hurtigt de tunge og 
uhåndterlige kampesten som byggemateriale.  

Næsten alle danske ler sorter er fra den tertiære istid, og opstået ved forvitring af bjergarter til 
ler partikler. Teglværkerne skelner mellem ”rødler”, som giver røde mursten ved brænding, og 
”blåler” også kaldet mergeller, som giver gule mursten ved brænding.

https://youtu.be/Afotw3PnHbY
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2. FAG I INDUSTRIEN: 
 

INDUSTRITEKNIKER  
En Industritekniker arbejde ofte med CNC maskiner, hvor metal kan formes i computerstyrede 

maskiner. Du arbejder med mange forskellige computerstyrede værktøjsmaskiner, der kan 

bearbejde metal til både de største dele i en vindmølle ned til den mindste del i en motor. De både 

drejer, fræser og borer i metal, og programmerer maskinerne som udfører arbejdet. 

Opgaven for jer elever er at skrive en såkaldt G-kode til en CNC-

maskine, som kan udarbejde en bore-skabelon til op hæng af et 

beslag. G-kode skal afvikles på CNC-maskinen, - som i stedet for et 

(farligt) roterende skære værktøj, - har påmonteret en tuschpen. 

Der tegnes på et stykke pap, i stedet for at skære i metal. 

I elever skal selv skrive kode som får maskinen til at bevæge sig – fx 

hen til et X-Y punkt hvor der skal tegnes en cirkel (=bores et hul). 

 

Se en detaljeret beskrivelse af opgaven på de næste sider… 
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Job/Erhverv: 

INDUSTRITEKNIKER (CNC-operatør) 
 

Industriteknikeren er uddannet til at programmere og 
indstille maskinerne, du planlægger produktionsforløb 
og betjener produktionsanlæggene. Du har typisk 
fingrene i de helt store maskiner fx kraner, skibsmotorer 
og computerstyrede produktionsanlæg der kan dreje, 
bore og fræse i metal og du opbygger el-tekniske, 
væsketryk- og lufttrykbaserede kredsløb. 

Mange maskiner styres i dag af computere, så en vigtig 
del er planlægning og programmering af 
produktionsforløb på CNC-styrede maskiner og 
produktionsanlæg (CNC står for 'computer numerical 
control' og betyder computerstyring af maskiner). 

Formål: 
At få kendskab til hvad en Industritekniker arbejder med – her skal du prøve at programmere  
en CNC-maskine med G-kode. 

Viden: 
For at kunne programmere en CNC-maskine skal du lære at skrive G-kode programmer.  

Du skal kun bruge et par stykker af de mange hundrede G-koder som findes. 

Her skal CNC-maskinen blot kunne bevæge sig til forskellige punkter i X-Y koordinatsystemet og tegne 
streger mellem to punkter – så du får brug for G-koderne: 

G0 – Gå til et X-Y punkt i koordinatsystemet. Samt bestemme om pennen er nede (tegner) eller oppe. 

G1 – Tegn en streg til et X-Y punkt (med pennen nede) 

Evt.  - G2 – Tegn en cirkel 

Selve opgaven og forklaring til hver enkelt G-kode finder du på de næste sider… 

 

Opgave: 
Hjemme i skolen: 

Du skal lave et CNC-program med G-koder, som kan tegne en pap-skabelon vi kan bruge til at bore huller 
efter. 

Dagen i huset: 

Du skal køre programmet på en CNC-maskine – og se om du har regnet rigtig – og ikke mindst skrevet et 
CNC-program som køre uden fejl, og laver en skabelon med de rigtige mål. 
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Resultat: 
En CNC tegnet skabelon som skal bruge til at bore huller efter, så der kan opsættes en ramme til en EL-
kasse. 

 

Opgave: - Lav et CNC-program til at tegne en skabelon. 
 

Skabelonen skal bruges til at 
bore huller til at hænge en  
EL-kasse op.  

EL-kassen er som på billedet her 
–> 
Vist med låget på. 

 

 

 

 

 

Hvis vi tager låget af, ser 
den ud som på billedet her 
-> 
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På dens bag-plade er der 4 
monteringshuller – 
markeret med rødt: 

 

 

 

 

 

 

 

På skitsen herunder, kan du se målene på selve bag-pladen,  
- samt hvor de 4 huller er placeret. 
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CNC G-kode 
 

Som nævnt får du brug for følgende G-koder: 

G0 – Gå til et X-Y punkt i koordinatsystemet. Samt bestemme om pennen er nede (tegner) eller oppe. 

(Husk det er G’nul’ – tallet ’0’, ikke bogstavet ’O’) 

Formatet for en G0 kommando er: 

G0 X<koordinat> Y<koordinat> Z<koordinat> F<hastighed> 

Som fx: 

 G0 X100 Y100 Z10 F1000 

… som vil få CNC-maskinen til at gå til punktet som ligger 100 mm ude på X-aksen og 100 mm oppe på Y-
aksen – samt sætte Pennen 10 mm over papiret (op ad Z-aksen). 

F1000 betyder at CNC-maskinen køre så hurtigt som den kan. 

 

G1 – Tegn en streg til et X-Y punkt (med pennen nede) 

G1 gør næsten det samme som G0, - men bruges til bevægelser som er lidt langsommere. 

Her bruger vi den til at tegne på papiret. 

Formatet for en G1 kommando er: 

G1 X<koordinat> Y<koordinat> Z<koordinat> F<hastighed> 

Som fx: 

 G1 Z0   (Sæt Pennen ned på papiret) 

 G1 X200 Y200 F500  (Tegn en streg hen til 200;200) 

 G1 Z10  (Hæv Penne op i 10 mm højde) 

 

Bemærk at vi først bruger G1 til at sætte Pennen ned - FØR vi begynder at bevæge i X-Y retningen. 

Hvis vi ikke gør det, vil Penne først ramme papiret (Z=0) når vi når frem til 200;200 punktet – og så får vi jo 
ikke tegnet noget. 

Når vi er færdige med at tegne, hæver vi penne op igen. 
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DIN OPGAVE er nu at skrive en G-kode med G0 og G1 kommandoerne. 
Start med at finde koordinatpunkterne for: 
(Skriv alle koordinaterne ned – dem skal du bruge når du laver programmet.) 

1) Rammen rund om bag-pladen. Dvs. alle 4 sider. 
Start fx i punktet X=0, Y=0. Den første streg skal så gå til X=245, Y=0. 
Find selv de andre sider/punkter (hjørnerne i skitsen herover)… 
 

2) Find koordinatpunkterne for centrum af de fire cirkler: 
Punkt (1) i skitsen herover er fx X=40, Y=60. 
Find eller udregn(!) selv de andre punkter (2), (3) og (4). 

 

Skriv nu din G-kode på din computer i en almindelig tekstfil (.txt) – brug Notepad (ikke Word). 

 

Her er et eksempel på starten af et G-kode program: 

_ 

% (Start på Programmet) 

(Skriv kommentarer i parenteser) 

G0 X0 Y0 Z10 (Gå til maskinens startpunkt 0;0) 

G1 Z0  (Sæt Pennen ned på papiret) 

G1 X245 Y0 (Tegn en streg hen til punktet 245;0) 

…   

…  (Skriv selv resten af programmet…) 

… 

% (Slut på Programmet) 

_ 

Skriv selv resten af programmet… 😊😊 

HUSK – i punkterne (1), (2), (3) og (4) er det kun nødvendigt at sætte en enkelt prik. 

Du kan sætte en prik, ved at gå til punktet og så bruge fx: G1 Z0 = Pen ned, efter fulgt af G1 Z10 = Pen op 

 

Gem dit program (din .txt fil) på en USB-stik eller et SD-kort…  
– og husk at tage det med når I skal til aktivitetsdagen på Perlegade…! 
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Du kan teste dit program på denne G-kode simulator: 

https://nraynaud.github.io/webgcode/  

 
Kopier koden fra din .txt fil og indsæt den i det sorte vindue til venstre. 
(Slet alt det der står i forvejen)  

Tryk på knappen ’Simulate’ – og se om din G-kode virker 😊😊 

EXPERT? 
Det næste er helt frivilligt, men hvis du syntes du nu er ved at være en expert i at skrive G-kode, så kan du 
prøve med at tegne cirkler rundt om punkterne (1), (2), (3) og (4). 

 

Cirkler tegnes med G2 kommandoen. Formatet er: 

G2 X<?> Y<?> I<?> J<?> 

Hvor X og Y beskriver det sted cirklen skal starte – og I og J beskriver hvor centrum er. 

For fx at tegne en cirkel i punktet 10;10 med en radius på 2, kan du bruge denne kode: 

% 
G1 Z10  (PEN OP) 
G0 X10 Y10 (GÅ TIL PUNKTET 10;10) 
G0 X12 Y10 (GÅ TIL 12;10 - start på cirklen) 
G1 Z0  (PEN NED) 
G2 X12 Y10 I-2 J0 (TEGN CIRKEL, I= minus Radius) 
G1 Z10  (PEN OP) 
% 

 

Prøv at se skærmbilledet fra simulatoren herover – bemærk at maskinen først går til 10;10,  
dernæst til 12;10 (lyserød streg) – og her (med pennen nede) tegner den cirklen (hvid streg). 

Centrum finder maskinen ved at trække radius (på 2) fra X – dvs. X=10. 

(Y forbliver uforandret.) 

https://nraynaud.github.io/webgcode/
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VÆRKTØJSMAGER 
 

En værktøjsmager eller værktøjstekniker arbejder med 

fremstilling af værktøjsdele og med samling af dele til et færdigt 

værktøj. Delene bliver fremstillet på både manuelt betjente og 

CNC-styrede maskiner, dvs. computerstyrede og 

programmerbare. 

En værktøjsmager arbejder bl.a. med at lave forme til produktion 

af plastik- eller metaldele - fx forme til at producere dele til 

mobiltelefoner. 

Eleverne skal her selv prøve at stå ved en (manuel) Plaststøbemaskine, betjene den, og støbe 

en serie af emner.  

Her er formen givet på forhånd, - men eleverne får en indsigt i hvordan sprøjtestøbe processen 

virker, - hvilken temperatur materialet skal have, samt hvilken faktorer spiller ind for at få et 

pænt færdigstøbt emne.  

 

Derudover skal eleverne hjemme på skolen arbejde med at designe og tegne en Støbe-fod i 3D 

tegneprogrammet ’TinkerCad’. (>> Se instruktionerne i at tegne i TinkerCad) – og de skal 3D 

printe et par stykker som de skal have med til den dag de skal arbejde i huset. 

Her får eleverne en indsigt i design og prototyper med 3D print – samt den industrielle 

masseproduktion vha. sprøjtestøbning. 

 

Plastindustrien 
Sprøjtestøbning 
Den mest udbredte proces til massefremstilling af plastprodukter, og den mest effektive metode 
til produktion af produkter med såvel simple som komplekse former. Sprøjtestøbte emner 

spænder vidt. Fra meget små emner som dele til armbåndsure, Legoklodser eller høreapparater til 

store emner som f.eks. havemøbler og kofangere til biler.  
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Støbeprocessen gennemgår følgende steps; 

1. Plastråvarer i pulver- og granulatform tilføres maskinen gennem en fødetragt. 
2. Plastmaterialet transporteres af snekken gennem maskinens cylinder og blødgøres ved 

varme fra omsluttende varmelegemer og friktionsvarme som følge af snekkens rotation. 
3. Efter endt plastificering indsprøjtes et nøje afmålt mængde plast i den lukkede og afkølede 

form (som kan være produceret af Sønderborg Værktøjsfabrik) – også kaldet et værktøj. 
Indsprøjtningen sker under stort tryk = 1000 - 2000 bar, 1 bar = 1 kg på 1 cm2 

4. Plastmassen størkner, formen åbner sig og det færdige emne udskydes af formen. Der er 
normalt ikke behov for efterbearbejdning. 

Processen er illustreret på billedet nedenfor 

 Kilde: www.plast.dk  

Skruelåget på en vand-/sodavandsflaske støbes på denne måde.  

Under hver fyldning sprøjtes plastik ud i 128 forme, og hele processen tager kun 2,8 sekunder.  

Lidt matematik: 

60 sek. / 2,8 sek. X 128 = 2742 stk. i minuttet - hvad giver det i timen? 

Faktaboks: Ved sprøjtestøbning anvendes sædvanligvis termoplast, som er en fællesbetegnelse for 

de plasttyper, som kan formes ved opvarmning, og som bliver fast igen ved nedkøling. Denne 

proces kan gentages mange gange, og derfor kan affald og gamle produkter i termoplast smeltes og 

genanvendes. Termoplasttyperne udgør ca. 85 % af verdens samlede plastforbrug 

http://www.plast.dk/
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Indenfor sprøjtestøbning skal man bruge følgende 

erhvervsgrupper: plastmagere, industrioperatører, 

maskiningeniør med plast som speciale, værktøjsmagere 

(som fx på billedet til højre, kilde: www.sv.dk)  

 

 

Værktøjer til sprøjtestøbning til medicoindustrien. 

 

 

Se en detaljeret beskrivelse af opgaven på de næste sider… 

http://www.sv.dk/
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Job/Erhverv: 

VÆRKTØJSMAGER 
 

 

Som værktøjsmager fremstiller du det værktøj, man 
bruger til at massefabrikere ting i metal og plast. 

Det er ikke almindeligt værktøj som en hammer eller en 
skruetrækker, - men forskellige dele, som sidder i en 
maskine, der fx presser metal eller plast i en bestemt 
form.  

Du fremstiller værktøj efter tekniske tegninger og 
betjener de computerstyrede maskiner. Samtidig 
skærer du enkeltdelene ud og drejer, fræser og sliber. 

Arbejdet er både teoretisk og praktisk.  

 
Formål: 
At få kendskab til hvad en værktøjsmager arbejder med – her skal du designe/tegne en støbeform i TinkerCad, - 
samt prøve at støbe en lille serie af plastik emner på en støbe maskine. 

 

Viden: 
Viden om mange forskellige typer plast er vigtigt for en værktøjsmager. På siderne herunder kan du finde viden 
om PP (Polypropylen) – men der findes mange andre. Undersøg selv andre plastik materialer, og hvor de bruges. 
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Opgave: 
 

Hjemme i skolen: 

Ved hvilken temperatur smelter PP (Polypropylen)? 

 

Du skal designe/tegne en støbeform i TinkerCad, som kan støbe 4 plastik poletter (sådan nogen man bruger i en 
indkøbsvogn eller til skabet i svømmehallen. En polet har samme størrelse som en Dansk 10’krone.) 

Find en polet eller en 10’er og mål diameter og tykkelse. 

Se en skitse af målene på støbeformen og poletterne på næste side. 

Tegn en støbeform i TinkerCad.  

Husk der skal 2 dele til som lukker sammen og danner hulrummet til poletterne. 

Hvis I har en 3D printer på skolen, kan du 3D printe din støbeform, så du kan se hvordan den ser ud. 

 

Dagen i huset: 

Tag evt. din 3D printede støbeform med, - ellers ser vi blot på 
dit design i TinkerCad. 

Dernæst skal du prøve at betjene en lille manuel 
sprøjtestøbemaskine (som den på billedet)  

Vi har allerede en lavet en støbeform i aluminium, - magen til 
den du designer, - og den kan lave 4 poletter ad gangen. 

Du får på dagen at vide hvordan sprøjtestøbemaskinen virker, 
- og skal så lave en lille serie af poletter… - så der er nok til at 
alle i klassen kan få en med hjem. 

 

 

Resultat: 
At du har fået kendskab til hvordan en sprøjtestøbe maskine virker, - forskellige typer plast, - og hvor vigtig en 
værktøjsmager er for at vi kan få produceret alle de ting vi går og bruger til daglig. 

Samt naturligvis at du på dagen i Perlegade, får lavet nok poletter til at alle kan få en polet med hjem til 

indkøbsvognen eller svømmehallen 😊😊 
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Skitse af målene på støbeformen og poletterne 
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FAKTA: Polypropylen, PP-plast 
Polypropylen er blandt de meste udbredte plasttyper. Det er en hård, uigennemsigtig plasttype, der bl.a. bliver 
brugt i medico- og tøjindustrien. 

Polypropylen (også kendt under navnet polypropen eller forkortet som PP) – er et hårdt termoplastisk materiale. 
Materialet har som udgangspunkt en hvidlig til farveløs egenfarve, og den kan indfarves i stort set alle farver. 

Polypropylen er efter polyethylen den mest anvendte plasttype. 

Materialeegenskaber for polypropylen 
Prolypropylen er i stand til at flyde i vand, og materialet kan modstå høje temperaturer (op til 120 grader), 
hvilket gør det muligt at sterilisere produkter af prolypropylen, hvis man koger dem. Det er også en fordel i 
forhold til genanvendelse 

Plasttypen har gode kemiske egenskaber, der bl.a. indebærer, at det er svedtransporterende, og prolypropylen 
er samtidig nemt at vaske rent/at tørre. 

Udover proplypylens kemiske egenskaber og evne til at modstå høje temperaturer, så er materialet også meget 
udbredt pga. dets styrke og sejhed. 

Typiske anvendelser af polypropylen (PP-plast) 
Polypropylen er en af de mest udbredte termoplast typer, 
og det skyldes ikke mindst, at det bliver anvendt i mange 
forskellige sammenhænge og produkter.  

Nedenfor er et lille udsnit af typiske anvendelser af 
polypropylen:  

• Emballage til fersk kød og færdigretter til 
mikroovnen 

• Tæpper, måtter og møbler 
• Tovværk 
• Beklædning og sportsundertøj 
• Plastikposer/indkøbsposer 
• Filtre, pipetter, rør, inhalatorer (medico) 
• Instrumentpaneler, kofangere og andre 

komponenter til biler 
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3. SUPPLERENDE AKTIVITETER 
 

Idet kun en enkelt gruppe af elever (håndværkere) arbejder i model-huset ad gangen, - har vi lavet 

flere ’sideaktiviteter’ som supplerer med både matematik, natur & teknologi, Engineering og 

håndværksmæssige færdigheder. Her følger en kort beskrivelse af disse aktiviteter. 

De Smarte Arkitekter 
De smarte arkitekter er en todelt opgave.  I skal forestille jer, at I er en gruppe arkitekter der skal 

løse følgende to opgaven inden for en given tidsramme. Den første del går ud på at bygge så højt 

et tårn som muligt, ud af sugerør og forbindelse stykker. Tårnet skal kunne stå selvstændigt, og I 

får et budget der skal overholdes, når materialerne indkøbes. Anden del går ud på, at I skal bygge 

den højeste og mest jordskælvssikre bygning. Bygningen skal kunne bære to minmursten (ca. 500 

gram) og vil blive udsat for rystelser på vores ”jordskælvsplatform”. Her er der ligeledes et budget 
der skal overholdes. Opgaverne stille krav til jeres innovative evner og I vil blive udfordret på 

design og konstruktions forståelse, samt evnen til at samarbejde. 

Byg en mobil kran  
I skal, i Lego bygge en svingbar mobil kran, der kan løfte en minimursten uden at vælte. Opgaven 
er på tid, og øvelsen stille krav til samarbejde, kreativitet, teknisk snilde og logisk tænkning. 

Design en lampeskærm 
I skal i TinkerCad designe en lampeskærm. Skærmen bliver efterfølgende 3D-printet og brugt af 

elektrikerne i huset. Opgaven stille krav til forforståelse, geometri og kendskab til TinkerCad. 

Lav en terrasse 
Her vil I få en introduktion i hvordan man laver en mindre flisebelægning, inden I selv skal prøve 

kræfter med at rette af, og lægge sten. Øvelsen foregår i vores lille ”sandkasse” men bare rolig, 

man bliver ikke nødvendigvis beskidt. 

Læg tagsten 
Her skal I lægge tag på en tagkonstruktion. I bliver introduceret til arbejdsgangen, inden I selv får 

lov at prøve. 

Søm-bukken 
En lille øvelse i teknik og kraftoverføring. Her kan I lave en lille intern konkurrence i, hvem der kan 

slå et søm i søm-bukken på færrest mulige slag. Af hensyn til husets naboer og hinanden udleveres 

der ”kun” 12 søm pr. klasse. Det er derfor ikke alle elever der kan prøve denne øvelse. 
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4. SELVE AKTIVITETSDAGEN 
Denne dag foregår på Perlegade 52 i Sønderborg. Her vil eleverne i tidsrummet 09.00 - 15.00 

arbejde, jf. hjemmefra udarbejdede plan, arbejde praktisk med forskellige fag i ”huset”. En mere 

detaljeret plan kan ses nedenfor; 

Tid  

09.00 - 10.00 Velkomst af Morten og Jesper, og lidt om det praktiske samt programmet for dagen 
(tid ca. 15 minutter) 

Aktiviteterne sættes i gang af Morten og Jesper, resten af tiden indtil kl. 14.15 følger 
klassen den plan, som er udfærdiget hjemmefra. 

OBS. De faggrupper, der ikke er i gang skal løse opgaverne i bilag 1 - Morten og 
Jesper forklarer opgavens indhold ved opstart. 

10.00 - 10.15 FORMIDDAGSPAUSE - skal holdes. 

10.15 - 11.30 Aktiviteterne genoptages efter pausen 

- byggelederteamet sørger for at dokumentere processen med det udleverede 
polaroid kamera, og supplere projektplanen med de billeder der tages undervejs. 

11.30 - 12.00 MIDDAGSPAUSE 

12.00 - 13.00 Aktiviteterne genoptages efter pausen 

- byggelederteamet sørger for at dokumentere processen med det udleverede 
polaroid kamera, og supplere projektplanen med de billeder der tages undervejs. 

13.00 - 13.15 EFTERMIDDAGSPAUSE 

13.15 - 14.15 Aktiviteterne genoptages efter pausen - men nu skal fokus være på at alle 
faggrupper er færdig og klar til at ”aflevere” huset kl.14.15. 

- byggelederteamet sørger for at dokumentere processen med det udleverede 
polaroid kamera, og supplere projektplanen med de billeder der tages undervejs. 

14.15 - 15.00 1. Eleverne præsenterer deres færdige arbejde for Morten og Jesper 
2. Morten og Jesper følger op på elevernes arbejde i de forskellige faggrupper, med 

en gennemgang af de øvrige opgaver som er indeholdt i konstruktion af et hus 
eller fremstilling af plastikkomponenter som fx den gule kile. 

3. Det samlede tidsforbrug i de forskellige faggrupper, lægges sammen og påføres 
scoretavlen inkl. klassens navn og skole 

4. Evaluering af elevernes tilegnede viden i hele forløbet vha. en Kahoot. 

Tak for i dag  
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5. PROJEKTVÆRKTØJER - GRAFISK FACILITERING 
 

GRAFISK FACILITERING – AT TEGNE HVAD MAN SKAL GØRE 
 

Opgave: I skal tegne en plan for selve 
aktivitetsdagen 
 

Jeres plan / tegning kan fx se ud som billedet til højre 

 
 
For at lave sådan en plan skal de næste trin 

1. Start med at tegne en ramme med 9 lige store felter, som vist på billedet til 
højre. Rammen tegnes med fri hånd --- først med blyant, og så med en tynd 
tusch som på billedet her. Man laver felterne for at holde lidt styr på de ting 
som I tegner, så det ikke ser rodet ud. 

 
 
2. Så skal planen have en titel, med en lille kort beskrivelse neden under. 

Titlen placeres i øverste venstre hjørne, og skal skrives stort, så det ses 
tydeligt når man træder tilbage. Prøv at lave en titel og beskrivelse i 
feltet 

 

 

 

 

 

 

 

3. Når I skriver noget på planen, så skal I være opmærksom på at farvevalget har en stor betydning for det 
visuelle udtryk i arbejdet, derfor kan man med fordel lave sin egen farveskala 
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Prøv at lave jeres egen farveskala her 

 

4. Når I har styr på opdelingen, titel med beskrivelse og farveskalaen, så skal der nogle ikoner på jeres 
plan. Der er fire grundkategorier i dette arbejde; 
 

a. Mennesker --- tændstikmanden fungerer fint! Men du må godt udfordre dig selv. Nedenfor 
er der nogle eksempler. 

i. 
  
  
  
  
 

 
ii. Opgave --- tegn mindst 3 mennesker i boksen nedenfor 
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b. Kommunikation --- alt det I gør, når I skal arbejde med andre. Nedenfor er der forskellige 
eksempler på ikoner – prøv selv at tegne 3 i boksen til højre. 

 

c. Sammenhænge --- og typiske ikoner er her tid, sted, emne, indhold eller relationer. At holde 
styr på sammenhængen er vigtig, for ellers kan I godt miste fokus. Derfor er det godt at 
bruge skilte, hvori der kan skrives tekst. Man kunne også bruge fjelde, fyrtårne, helikoptere, 
timeglas osv. for HUSK at der tænkes i billeder. Kig på eksemplerne nedenfor, og tegn selv 3 
ikoner i boksen til højre. 

 
 

d. Processer – det betyder at I viser at der er noget i gang. Derfor er pile helt fantastisk. Kig på 
billedet nedenfor og tegn så selv 4 forskellige pile i boksen. 
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ØVELSER I TEGNETEKNIK OG INSPIRATIONSKATALOG MED IKONER 
På billedet til højre er vist hvordan ikonerne tegnes 

skridt for skridt. Hvis man ikke har tegnet så meget før, 

er det en god ide at øve sig på disse --- mange gange, for 
at få rutinen.  

Brug boksen nedenfor til træning 

 

 
 
I skal på jeres plan tegne nogle håndværksikoner, og I skal selv designe dem. Nedenfor ses forskellige billeder af 
værktøj – brug dem som inspiration, og tegn i boksen på næste side jeres ikoner. 
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ELEVOPGAVE: Tegn jeres håndværksikoner her 
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JOBANSØGNING -  PTV.  
 

 

 

 

 

   

I er nu nået dertil, hvor I skal til at beslutte jer for hvilke fag, I vil arbejde med på aktivitetsdagen 
på Perlegade 52. For at få et arbejde, kræver det at man sender en ansøgning, til den arbejdsgiver 
man gerne vil arbejde for. 

En ansøgning kan laves på mange forskellige måder, men vigtigt er det, at man ”sælger” sig selv, 
ved at beskrive hvordan man er som person, og ved at beskrive hvilke kvalifikationer man har i 
relation til det job man søger. 

I skal skrive en ansøgning, og dermed søge et job, indenfor et af fagene I skal arbejde med på 
Perlegade 52. Hvis I f.eks. gerne vil arbejde som elektriker på Perlegade, skal I skrive en ansøgning 
til netop dette job. 

Se evt. dette link som inspiration til opgave: https://www.ungarbejde.dk/cms/saadan-skriver-du-
en-ansoegning 

Få jeres lærer til at forklare jer, hvilke krav hun/han stiller til udformningen af en jobansøgning, og 
i hvilket format hun/han ønsker at modtage ansøgningen, inden I går i gang med at skrive den. 

 

https://www.ungarbejde.dk/cms/saadan-skriver-du-en-ansoegning
https://www.ungarbejde.dk/cms/saadan-skriver-du-en-ansoegning
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MOBILKRAN 
 

 

    

                                                    Modelfoto 

 

Denne opgave er en del af ”sideaktiviteterne” på Perlegade, og skal derfor først løses på selve 
aktivitetsdagen. Men læs den bare igennem nu, så har du måske gjort dig nogle tanker, inden vi 
ses på Perlegade. 

OPGAVEN: 
I skal bygge en svingbar mobilkran i Lego. 

Kranen skal kunne svinge, og løfte to mini-mursten samt være mobil. 

Det er nu op til jer, at tænke over hvordan jeres kran skal konstrueres, sådan at den er stabil og 
lever op til kravene.  

Snak om det i gruppen, og lav en skitse over hvordan jeres kran skal se ud. Når I har lavet skitsen, 
må I begynde at bygge jeres kran. I har 25 min til opgaven.  

Papir og blyant udleveres på Perlegade. 
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DE SMARTE ARKITEKTER 1 
 

Denne opgave er en del af ”sideaktiviteterne” på Perlegade og skal derfor først løses på selve 
aktivitetsdagen. Men læs den bare igennem nu, så har du måske gjort dig nogle tanker, inden vi 
ses på Perlegade. 

Opgaven: 
1.del. 

I er et hold arkitekter, som skal løse følgende opgave: I skal bygge det højest mulige tårn ud af 
sugerør og forbindelsesstykker. Forbindelsesstykkerne bruges til, at forbinde sugerørene med 
hinanden. Tårnet skal kunne stå selvstændigt uden at vælte. 

I skal bygge tårnet med de materialer, I som gruppe mener der skal indkøbes. I har i gruppen 350 
euro til indkøb af materialer. 

 

 

 

Pris på de materialer som I skal bygge med:   Forbindelsesstykker koster 5 euro pr.stk 
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                                                                                 Saksen koster 10 euro 

                                                                                 Sugerør koster 4 euro pr.stk 

 

                                                        

 

1. Inden I begynder at bygge, skal gruppen blive enige om hvordan tårnet skal konstrueres. I skal 
tegne en skitse over jeres tårn. 

Papir og blyant udleveres på Perlegade 
 

2. Planlæg jeres indkøb af materialer 

 
Hvad skal der 
købes? 

Antal Pris Samlet pris 

    
 

    
 

    
 

 

3. Kald på læreren (Jesper) når I er klar til at bygge. I har 30 min. til at løse opgaven. 

 
 
Jeres tårn vurderes på: Stabilitet, højde, overskydende materialer samt jeres 
samarbejdsevner i arbejdsprocessen.  
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DE SMARTE ARKITEKTER 2 
 

Denne opgave er en del af ”sideaktiviteterne” på Perlegade og skal derfor først løses på selve 
aktivitetsdagen. Men læs den bare igennem nu, så har du måske gjort dig nogle tanker, inden vi 
ses på Perlegade. 

 

Opgaven 
2.del 

I er et hold arkitekter, som skal løse følgende opgave: I skal bygge det mest stabile 
jordskælvssikrede tårn som muligt, ud af de materialer gruppen indkøber.  

Tårnet skal kunne bære ca. 500 gram og må ikke være lavere en 40 cm. når der lægges vægt 
ovenpå. Tårnet skal kunne holde til jordskælvs påvirkninger.  

 

 

 

Pris på de materialer I skal bruge til at bygge med:  Forbindelsesstykker koster 5 euro pr.stk 
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                                                                                            Saksen koster 10 euro 

                                                                                            Sugerør koster 4 euro pr.stk 

 

 

 

1. Inden I begynder at bygge, skal gruppen blive enige om hvordan tårnet skal konstrueres. I skal 
tegne en skitse over jeres tårn. 

Papir og blyant udleveres på Perlegade 
 

2. Planlæg jeres indkøb af materialer 

 
Hvad skal der 
 Købes? 

Antal Pris Samlet pris 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

3. Kald på læreren(Jesper) når I er klar til at bygge. I har 30 min. til at løse opgaven 

 
 
Jeres tårn vurderes på: Stabilitet på jordskælvsplatformen, evnen til at kunne bære 
500gr. Samt på udseende og form. 
 

 

                                                                                

 

  



Passage Til Virkeligheden - Matematik opg. - Skalmure Model-huset 

Matematik og Mursten 
Nedenfor ser I en skitse og nogle billeder at Passage Til Virkeligheden’s 
Model-hus. 

Et hus der er bygget af træ, men hvis alt det sorte skulle skiftes ud med 
en ydermur (skalmur) som et hus – hvor mange mursten skal der så 
bruges? 

I skal i klassen finde (udregne) den løsning som I tror er det mest 
rigtige, og jeres svar skal skrives i boksen nederst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skole: _________________ Klasse: _____  Antl M2____ Antal mursten: ______  
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Tinkercad – Tegn en ’Støbefod’ 
 

Indhold 
Opret en konto på Tinkercad.com ..................................................................................................................... 2 

Hvis du ikke er fyldt 13 år endnu: .................................................................................................................. 3 

Hvis du er fyldt 13 år ..................................................................................................................................... 5 
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Tegn en støbe-fod til 3D print ........................................................................................................................... 9 

Støbefoden sendes til 3D printeren og printes: .......................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

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

 

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] 
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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

Agtoftsvej 5B 

DK-6400 Sønderborg 

mailto:morten@3dtwix.com
mailto:morten@3Dtwix.com
http://www.3dtwix.com/
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