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3D-tegning, modellering 
og print

   Tekst og foto av Eivind Moe

Eivind Moe presenterer her programvarer som ble 
tatt i bruk på Nordisk Kurs i Trondheim (NK14). 
På verkstedet Digital visualisering og 3D-print ble 
ulike 3D-tegneprogrammer samt en skrivebord-
sprinter testet ut. Her er noen eksempler på ut-
skrifter, samt beskrivelser av gratisprogrammene.
Det finnes mer eller mindre utfyllende veiledninger 
både som tekst og film på nettet. Utviklingen av 
programmene går imidlertid raskere enn veilednin-
gene, så du må regne med å finne ut en del selv. 

Program Bruksområde Nedlasting

123D Catch Generere 3D-
modeller ut fra foto-
grafier av en form. 
Genereringen foregår
i nettskyen.

www.123dapp.com/
catch

123D Design Manipulere og sette 
sammen geometriske 
grunnformer

www.123dapp.com/
design

Meshmixer Modellere ved hjelp 
av polygoner/
nett (mesh)

www.123dapp.com/
meshmixer

123D Make Ut fra 3D-modeller
generere tegninger
som kan skrives ut og 
anvendes til å bygge
fysiske modeller

www.123dapp.com/
make

Makerware Gjøre 3D-filer
utskriftsbare på
MakerBot 2

www.makerbot.com/
makerware

Tabellen viser en oversikt over programvarene vi brukte på NK14. 
Samtlige kan lastes gratis ned fra nettet. Skrivebordsprinteren som ble tatt 
i bruk (MakerBot2) koster per dags dato 1686 Euro (www.robosavy.com) 
før skatt og avgifter. Plastfilamentet kommer i ulike farger og koster ca. 
4000 kr per kilo på rull, hvilket holder til svært mange produkter. 

123D Catch - å lage 3D ut fra fotografi
Her kan du ut fra fotografier av en gjenstand eller et rom generere 
en modell i 3D. Først fotograferer du gjenstanden systematisk fra 
alle kanter, deretter sender du bildene til en datamaskin koblet til 
nettet som behandler bildene og generer filen. Filen får du enten 

Her er modellen generert. Fotografiene 
du har tatt vises i det nederste feltet. 
Kameraposisjon vises for hvert av 
bildene. Du kan klippe vekk deler du 
ikke ønsker å beholde. Her er avispa-
pir brukt som referanse og skal klippes 
bort. Fotografiet til venstre viser en 
byste laget av Errol Fyrileiv, som var 
verkstedsassisent på Digital visualiser-
ing og 3D-print på NK14. 

123D Design - å manipulere og bygge med geometriske 
grunnformer 
Programmet ligner Google SketchUp. Her kan du hente inn, sette 
sammen og manipulere geometriske grunnformer.  Du kan lage 
overraskende komplekse former, blant annet ved å benytte “Loft” 
funksjonen som danner nye objekter ved å koble en eller flere pro-
filer sammen eller ved å bruke “Fillet”/”Chamfer” og avrunde eller 
skråskjære kanter.

sendt tilbake til programmet i maskinen eller som vedlegg i en e-
post. Du må være nøye med hvordan du fotograferer for å oppnå 
et godt resultat. Bildene tas fra siden i jevne sekvenser på ca. 20 
grader. Du må også fotografere sekvensielt ovenfra og til slutt også 
ta noen bilder nedenfra; for eksempel under haka, ørene, nakke, 
eventuelt av fyldig hår. Antall bilder: totalt ca. 50, maks 70. Det 
er viktig at det finnes tydelige, romlige referanser i bakgrunnen; 
unngå spesielt motlys, hvite vegger og store vindusflater. Et knep 
er å klistre biter av farget maskeringstape på flater der det ikke 
finnes referanser. Alle bildene legges i en mappe og lastes opp i 
nettskyen hvor 123D Catch genererer en modell i 3D. Det er også 
mulig å lage landskaper, bygninger og rom i 3D på lignende vis.
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Nidarosdomen fritt gjengitt av Jesper Adorjan Ankjær ved å sette sammen 
geometriske grunnformer i 123D Design. Bildet til høyre viser utskriften 
av Nidarosdomen. 

Meshmixer - å modellere et nett av polygoner
Modellene er her bygd opp av et nett med polygoner. Nettet er elas-
tisk og du kan ved hjelp av ulike verktøy forme det nesten som leire 
ved for eksempel å ”trekke” i  eller ”trykke” på nettet. Du kan ent-
en ta utgangspunkt i en eller flere grunnformer, eller importere filer 
for videre bearbeiding. Du kan også velge teksturer/materialover-
flater/farger. Ved å velge speiling kan du bygge opp symmetriene 
i for eksempel et ansikt. Når du modellerer den ene siden bygges 
den andre siden opp automatisk. Ved å slå av symmetriverktøyet 
kan du bearbeide videre og slik oppnå en mer naturlig asymmetri.

Portrettbystene vi lagde 
på NK14 i 123D Catch ble 
importert og bearbeidet 
i Meshmixer før utskrift. 
Bysten ble kuttet til i bun-
nen. Her er polygonnettet 
gjort synlig. Du kan bruke 
en rekke ulike verktøy til å 
modellere nettet.

123D Make - å lage kartongmodeller ut fra 3D-filer 
Her kan du håndlage 3D-modeller i kartong. I eksemplet er ut-
gangspunktet en gipsbyste som ble “fanget” og digitalisert i 123D 
Catch. Programmet 123D Make deler den digitale modellen opp i 
nummererte skiver. Du kan selv manipulere hvor mange og hvor 
tykke skivene skal være, samt type inndeling.  Du kan også just-
ere hvilke retninger skivene skal gå. Noen inndelinger lar seg ikke 
bygge og markeres av programmet med rød farge. Skivene num-
mereres automatisk ut fra x- y, z koordinater og tegnes opp i et 
pdf- dokument som deretter kan skrives ut på en vanlig skriver. 
Utskriften limes opp på kartong, skjæres ut og settes sammen. For 
å sette sammen en slisset modell må man forstå x, y, z koordi-
natsystemet (fin matematikkøvelse). 123D Make kan også gjøre 
3D-modeller om til brettefigurer. Det finnes rimelige kartongkut-
tere (pris som en vanlig fargeskriver) som skjærer kartong ut fra 
pdf-filer ved hjelp av en skarp kniv. 

Illustrasjonen over er laget av Eivind Moe og viser prinsippet for “Fused 
deposition modelling” (FDM).

Tråd av termoplast (a) trekkes gjennom og varmes opp til smeltetempera-
tur i et skriverhode (b). Hodet kan mekanisk ved hjelp av en liten datastyrt 
elektrisk motor regulere når og hvor mye plast som skal sprøytes ut gjen-
nom en liten dyse. Skriverhodet beveges i X og Z retningene ved hjelp av 
reimer og datastyrte elektriske motorer (e). Termoplasten avsettes gjen-
nom en dyse (c). Bordet senkes trinnvis i Y retningen slik at termoplasten 
kan settes av lag på lag. Plasten smelter her sammen med tidligere lag og 
herder under avsettingen. Gjennom en slik styrt og nøyaktig avsetting av 
materiale kan printeren bygge opp en nesten hvilken som helst tredimen-
sjonal form.

Bildet til venstre viser en slisset modell i 123D Make (nummerert mønster 
til høyre). Mønsteret lagres som pdf og skrives ut på en vanlig skriver før 
det limes på kartong, skjæres ut og settes sammen. 

Det er også mulig å gjøre modellen 
om til en brettbar modell i papir 
(illustrasjon til venstre). Bildene 
under viser en flakong i 3D-print 
og som håndlaget kartongmodell 
laget på NK14 av Robert Julian 
Hvistendahl


