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Tips en trucs bij het modelleren
Layers
Laat de standaard laag 'Layer0' altijd actief. Alle 
'losse lijntjes en vlakjes' worden dan aan de 
juiste laag verbonden. Zodra je iets hebt 
getekend wat je 'zou kunnen maken', selecteer 
je de losse lijntjes en vlakken (3x klikken) en 
'verpak' je die in een Component of Groep. De 
zichtbaarheid van deze objecten kun je regelen 
in het Layers paneel

Follow me? Volg die!
Selecteer eerst het pad, dan het vlak! Als je het 
vlak in een groep hebt 'verpakt' open dit dan met 
de rechtermuisknop.

Geef het een naam, dan blijft het bestaan
Als je iets tekent en groepeert, geef het een 
zinvolle naam, dan kun je die gebruiken in 
labels en LayOut. Ook maakt dit het zoeken in 
de 'outliner' wat gemakkelijker. 

Probeer 'solids' te tekenen. Massieve objecten 
hebben een volume en zijn waterdicht.

Verdeel en heers
Om te kopiëren, gebruik de Move tool met Alt(+)
afstand 20m, gevolgd door 13x en [Enter]
Om te verdelen, gebruik de Move tool (met 
Alt(+), type de afstand of versleep het object, 
gevolgd door 8/ en [Enter]
Zolang je in deze actie zit, kun je de afstand of 
het aantal verdelen.
(Met de Rotate tool kun je ook arrays maken!)


