
Tips voor thuis 

Tip 1: 3D tekenen

Wordt in tijden van corona een getraind 3D tekenaar. 
Ga naar Tinkercad.com en maak een account aan (dit is een gratis account 
en browserbased, wat betekend dat je er niks voor hoeft te downloaden maar 
wel internet voor moet hebben). Zoek je naast de ingebouwde trainingen meer 
uitdaging, bekijk dan de projecten die in de tinkercad omgeving aangeboden 
worden. 
Heb jij straks een heel erg tof ontwerp gemaakt en geen 3D printer: dan kun je 
terecht bij het JackLab. Voor een klein bedrag printen we het voor je uit! Mocht de 
corona nog even aanhouden dan kijken we hoe we dit digitaal kunnen regelen.

Tip 2: 3D tekenen:

Wil jij later bezig met het ontwerpen van gamekarakters en weet je nog niet zo 
goed hoe je dat aanpakt? Ga dan naar de volgende pagina en download het open 
source (gratis) programma Sculptris:
https://pixologic.com/sculptris/emails/operating-system.php 
Let wel op dat de laatste update van 2011 is en het programma wellicht niet meer 
werkt op jouw computer. 
Sculptris is een programma dat op digitaal kleien lijkt. Je moet wel even weten 
waar de knoppen zitten die je moet gebruiken: rechtsboven zie je verschillende klei 
technieken die je aan kan klikken en ergens bovenaan 2 schuifjes waarmee je de 
techniek kan beïnvloeden. Dat zijn de belangrijkste toetsen! Succes met tekenen/
kleien in 3D!



Tip 3: 3D tekenen

Voor de volwassenen onder ons die nu eens tijd hebben voor 3D tekenen: begin 
met Tinkercad! Is dat te makkelijk maak dat snel de overstap naar een 3D 
tekenprogramma waar je meer invloed kan uitoefenen op de maten en precisie. 
Hiervoor raden we aan:
FreeCAD – een open source programma waarmee je hoogwaardige 3D ontwerpen 
kan maken. Youtube biedt heel veel leuke tutorials. Laat je niet ontmoedigen, het is 
even lastig in het begin, maar zet door!!
Sketch up – een 3d teken programma dat wellicht iets minder geschikt is voor 3D 
printen, maar erg geschikt voor het ontwerpen van (binnenhuis)architectuur en 
stedenbouw. Hier zijn ook vol op tuturials van te vinden.
Fusion 360 – is een gratis programma voor mensen die minder dan 100.000 euro 
op jaarbasis verdienen, daarna moet je ervoor betalen (maar ja dan heb je het geld 
ook zeker wel). Hiermee kan je hele werkende prototypes ontwerpen. Ook niet het 
makkelijkste programma maar de mogelijkheden zijn enorm! Dus zet door en kijk 
veel tutorials!

Tip 4: 3D tekenen

Koop een 3D pen en print een template: 

https://learn.the3doodler.com/stencils/ 

wij van de bieb raden natuurlijk deze aan:

https://learn.the3doodler.com/stencils/bookworm-bookmark/


