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LES MODULE 2.3.1 

Hoofdstuk 2.3 Hands-on Training: Eenvoudige ontwerpen aanpassen en afdrukken 

Materiaal (indien 
nodig) 

PC met internettoegang, 3D-printer  

Facultatief: schuifmaat voor het meten van de afmetingen van 
onderdelen 

Duur 2 uur 

 

Korte omschrijving In dit werkblad leren we hoe we een reeds bestaand 3D model van een 
mobiele telefoonstandaard kunnen aanpassen. 

Leerresultaten Hoe nauwkeurig te ontwerpen en te meten 

Wijziging en aanpassing van bestaande 3D-modellen met TinkerCAD, 
uitlijnen van objecten, toepassen van verschillende slicing-opties 

Verbeeldingskracht, Problemen oplossen, Kritisch denken, 
Aanpassingsvermogen, Experimenteren, Improvisatie, Geduld 

Activiteiten 

Activiteit 1 Oefening 2.3.1.1 

Doel van de 
Activiteit 

Aanpassingen maken aan een bestaand 3D ontwerp 

Duur 25 min 

Type Activiteit Werkblad 

Leerdoelen Isoleer delen van een model, wijzig afmetingen, groepeer objecten. 

Bronnen Werkblad 2.3.1 / Oefening 1, Telefoon_Stand_original.stl 

 

Activiteit 2 Oefening 2.3.1.2 

Doel van de 
Activiteit 

Aanpassen van een 3D model door tekst toe te voegen 

LESPLAN 2.3.1 
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Duur 20 min 

Type Activiteit Werkblad 

Leerdoelen Importeer bestaande modellen naar TinkerCAD, gebruik werkbladen en 
voeg Tekst toe. 

Bronnen Werkblad 2.3.1 / Oefening 2, Telefoon_Stand_original.stl 

 

Activiteit 3 Oefening 2.3.1.3 

Doel van de 
Activiteit 

Een 3D-model aanpassen door een logo toe te voegen 

Duur 25 min 

Type Activiteit Werkblad 

Leerdoelen Importeer SVG afbeeldingen naar TinkerCAD en gebruik workplanes. 

Bronnen Werkblad 2.3.1 / Oefening 3, Telefoon_Stand_original.stl, 3D2ACT logo 
piramide.png 

 

Activiteit 4 Oefening 2.3.1.4 

Doel van de 
Activiteit 

Slice het resulterende 3D model 

Duur 20 min 

Type Activiteit Werkblad 

Leerdoelen Experimenteer met snij-instellingen en opties in Cura 

Bronnen Werkblad 2.3.1 / Oefening 4, geëxporteerd .stl bestand 
(telefoonstandaard) van vorige oefeningen 

Verder Lezen 

Scalable Vector 
Graphics (SVG) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics  

https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics
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Niveau 2 (gevorderd niveau: de basis onder de knie krijgen en verder) 

Hoofdstuk 2.3 Hands-on Training: Eenvoudige ontwerpen aanpassen en 
afdrukken 

Activiteit werkblad 2.3.1 

In dit werkblad zullen we leren hoe we een reeds bestaand 3D model van een mobiele 
telefoonstandaard kunnen aanpassen. We gaan werken aan:  

- wijzigingen aanbrengen aan het ontwerp van het model 

- een "gegraveerde" tekst toevoegen aan het model 

- een "gegraveerde" afbeelding/logo uit een 2D afbeelding toevoegen 

Daarna exporteren we het 3D-model, snijden het op de juiste manier (veranderen van de 
oriëntatie, toevoegen van steunen, enz.) en tenslotte 3D-printen we het. Het uiteindelijke 
geprinte resultaat zal er uitzien als op de volgende afbeelding. 

  

 

 

Activiteit Werkblad 2.3.1 (Docentenversie) 
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Exercise 1: Wijzigingen aanbrengen in een bestaand 3D-ontwerp  

Laten we aannemen dat we veranderingen willen aanbrengen aan een 3D model (.stl bestand), 
dat we niet zelf ontworpen hebben. In dit voorbeeld zullen we gebruik maken van een zeer 
populaire telefoonhouder van Thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:2120591 ). Dit 
model werd ontworpen voor een bepaalde telefoon in gedachten en de afmetingen van de 
telefoonhouders (zoals getoond in de afbeelding hieronder) hebben een specifieke breedte (rond 
8mm). De dikte van verschillende mobiele telefoons kan echter variëren (afhankelijk van het 
model, of er al dan niet een beschermhoesje is, of een beschermhoesje, enz.) 

 
Ons doel is om de lengte van de telefoonhouders met 2mm te vergroten. 

[Optioneel: Voor nauwkeurigere metingen kunnen we een schuifmaat gebruiken om de dikte van 
onze telefoon te bepalen (zie de afbeelding hieronder) en de lengte van de houders 
dienovereenkomstig te vergroten.] 

 

  

  

https://www.thingiverse.com/thing:2120591
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[Opmerking: je kunt deze oefening overslaan als de afmetingen van de telefoonhouders al juist 
zijn voor jouw specifieke telefoon].  

Download het 3D-model van Thinhiverse (of gebruik het bijgeleverde .stl-bestand), open 
TinkerCAD, log in en klik op de knop “Create new design”. Verander de naam van het project in 
“3D2ACT telefoonhouder” en klik op de “Import” knop om het 3D model te laden.  

 

• Om de lengte van de telefoonhouders te vergroten, moeten we eerst dit specifieke deel 
van het model "afsnijden" en isoleren. Om dit te bereiken, kunt u het volgende doen: 
Gebruik de "Workplane tool" knop om het werkvlak te selecteren zoals in de 
afbeeldingen hieronder. 

  

 
 

• Gebruik twee (of meer) holle dozen om de houders "af te snijden" van de rest van het 
model. Een indicatie van de plaats en de afmetingen van de holle dozen is gegeven in de 
onderstaande afbeeldingen. 
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• Selecteer alle objecten en klik op de "Groeperen" knop.  
De overige delen van het model (alleen de houders) moeten er uitzien als op de 
afbeelding hieronder. 
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• Selecteer beide objecten en klik op "Dupliceren en herhalen". Nu we twee kopieën 
hebben, verwijder het "buitenste" deel van de ene en het "binnenste" deel van de andere, 
gebruik weer twee holle vakken, en groepeer elk object met het respectievelijke holle 
vak. 

  
 

• Sleep de middelste vierkante hendel naar buiten om de lengte van het stuk te vergroten 
met 4mm in plaats van de 2mm die we eigenlijk willen, b.v. van 5mm naar 9mm zoals op 
de foto (of zo lang als je wilt). We doen dat omdat het beter is om een overlapping van 
1mm te hebben op elke maat wanneer we de delen weer aan elkaar bevestigen. Op deze 
manier vermijden we kleine openingen en krijgen we een beter "solide" model. Als de 
oppervlakken elkaar nauwelijks raken kan dat problemen geven bij het printen 
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 [Opmerking: Zorg ervoor dat het "Snap Grid" onderaan de pagina op 1.0mm staat. Dit 
helpt veel en maakt het makkelijker bij het veranderen van afmetingen.] 

 
 

• Verplaats vervolgens het "buitenste" deel op de juiste plaats door de objecten uit te lijnen 
en de "conische" handgreep te gebruiken. Groepeer opnieuw de twee objecten. 
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• Importeer opnieuw het originele 3D-model (als u er niet eerder een kopie van hebt 
gemaakt), verplaats het naar de zijkant, snijd de bestaande telefoonhouders eraf 
(gebruik een vergelijkbare procedure als eerder), bevestig de gewijzigde houders uit de 
vorige stap en groepeer ten slotte alles samen. 

  
 
Nu is het aangepaste model klaar om geëxporteerd te worden als een .stl bestand, als we het 
willen slicen en printen. 
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Oefening 2: Het 3D model aanpassen door tekst toe te voegen 

Een veel voorkomende en populaire wijziging is het toevoegen van tekst aan ons 3D model. We 
hebben twee opties wat betreft het uiterlijk van de letters: ze kunnen "verhoogd" zijn (uitsteken 
boven het oppervlak) of ze kunnen "gegraveerd" zijn (terugwijkend/onduidelijk van het 
oppervlak). Wij zullen het "gegraveerde" uiterlijk voor onze tekst kiezen om eventuele 
stabiliteitsproblemen te voorkomen wanneer onze telefoon op de standaard rust en om te 
voorkomen dat wij de afmetingen van de telefoonhouders opnieuw moeten opmeten en 
aanpassen. 

In dit specifieke 3D model, zijn er minstens drie plaatsen waar we tekst kunnen toevoegen (zoals 
in de afbeelding hieronder). Voor deze oefening zullen we de tekst toevoegen aan de voorkant 
van de telefoonhouder (waar de telefoonhouders zijn). 

 
Ons doel is om de tekst "3D2ACT" op de voorkant te graveren. Om dit te bereiken, kunt 
u het volgende doen: 

• Gebruik het "Workplane tool" en selecteer/klik op het schuine vlak aan de voorkant. 
• Selecteer "Tekst" uit de basisvormbibliotheek. Zorg ervoor dat de hoogte van de letters 

minstens 3mm is. Zie de rest van de voorgestelde instellingen en afmetingen op de 
afbeelding hieronder. 
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• Klik op de "Hole" knop in plaats van "Solid". Gebruik de conische handgreep om de letters 
1mm onder het werkvlak te verplaatsen om een "gegraveerd" effect op het oppervlak van 
het model te krijgen. Groepeer vervolgens het model en de tekst. 
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• Probeer de letters 2mm (of meer) onder het werkvlak te plaatsen voor een "diepere 
gravure". Exporteer vervolgens het model als een .stl bestand en snijd het in Cura met 
behulp van supports. Wat valt er op?  
Antwoord: Als de letters 2mm diep zijn, hebben ze steunen nodig, die moeilijk te 
verwijderen zullen zijn. Anderzijds, de letters met 1mm diepte hebben geen steunen 
nodig en zullen resulteren in een "gladder" afdrukoppervlak. 

• Voer een soortgelijke procedure uit om de 3D2ACT URL te "graveren", d.w.z. 
www.3d2act.eu, onder de "3D2ACT" letters zoals getoond in de afbeelding. 
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Oefening 3: Het 3D-model aanpassen door een logo toe te voegen 

Het hoofddoel van deze oefening is om een "gegraveerd" logo toe te voegen aan ons model dat 
afkomstig is van een afbeelding (bijv. met een .jpg, .png etc. formaat). We zullen het officiële 
3D2ACT logo gebruiken, maar u kunt elk ander logo gebruiken dat u leuk vindt (bijv. van uw 
favoriete voetbal team). Om een afbeelding om te zetten naar een 3D model, is de eenvoudigste 
manier om het om te zetten naar .svg formaat. 

 

Wat is SVG? 

SVG (Scalable Vector Graphics) is een op XML gebaseerd vectorafbeeldingsformaat voor 
tweedimensionale afbeeldingen, waarbij afbeeldingen als vormen worden beschreven. Het 
voordeel van SVG is dat u de afbeeldingsgrootte kunt wijzigen en schalen zonder kwaliteits- of 
detailverlies. 

Er is gratis vectorafbeeldingen-software (zoals Inkscape) waarmee u vectorafbeeldingen op uw 
bureaublad kunt maken of bewerken, en er zijn ook verschillende gratis onlinetoepassingen 
waarmee u rasterafbeeldingen zoals PNG of JPG naar SVG kunt converteren. 

 
Ons doel is om het officiële 3D2ACT logo en de 3D2ACT URL toe te voegen aan de andere kant 
van de telefoon standaard. Om dit te bereiken, kunt u het volgende doen: 

 
• Voordat u het logo toevoegt, voegt u eerst de 3D2ACT URL toe aan de andere kant van de 

telefoonstandaard. U kunt de bestaande URL tekst kopiëren en plakken van de voorkant 
en deze correct uitlijnen op het nieuwe werkvlak. 
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• Om het 3D2ACT logo (bestandsnaam: 3D2ACT logo pyramid.png) om te zetten naar SVG 
formaat (een .svg afbeeldingsbestand), kunt u een gratis online SVG converter gebruiken 
(bijvoorbeeld https://picsvg.com ). U krijgt misschien betere resultaten als u uw 
afbeelding/logo eerst converteert naar een grijswaarden afbeelding (zwart/wit) maar dit 
is niet absoluut noodzakelijk. Download de geconverteerde SVG-afbeelding en sla ze op. 
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• Importeer het SVG bestand naar TinkerCAD en lijn het object uit met het werkvlak 
(gebruik de voorgestelde instellingen uit de afbeelding hieronder). Om de juiste uitlijning 
van het logo-object met het werkvlak te bereiken, voert u de volgende stappen uit: 

1) Zet het werkvlak op de standaard (onderste) positie. 
2) Importeer het SVG bestand en het logo object zal verschijnen. 
3) Kopieer het logo-object en verwijder het. 
4) Stel een aangepast werkvlak in op de voorkant van de telefoonstandaard die u plat 
wilt leggen. 
5) Plak het logo-object en het zal worden verplaatst op het aangepaste werkvlak. 
6) Oriënteer het logo-object en pas de grootte ervan aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Klik op de "Hole" knop en verplaats het logo 2mm onder het werkvlak om de "gegraveerde" 
look te krijgen.  

- Groepeer het logo met de rest van het model. Nu moet alles gegroepeerd zijn en verschijnen 
als één enkel model. 
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Oefening 4: Het 3D Model ‘Slicen’ 

Nu kun je je aangepaste telefoonhouder 3D model exporteren en snijden voor 3D printen. Open 
je .stl bestand in Cura (of een andere slicer software). 

Wanneer u het model laadt, kunt u gemakkelijk de rode gebieden opmerken die in de PREPARE 
view worden getoond, en die de overhangen aangeven die ondersteuning nodig hebben om te 
kunnen worden afgedrukt. Daarom is het noodzakelijk om de knop "Generate support" in Cura. 

 
Het model rechtop afdrukken is om vele redenen niet de beste keuze. U kunt uw model 
gemakkelijk heroriënteren/roteren om het gebruik van de steun te minimaliseren (en zo de 
printtijd en het gebruikte materiaal te verminderen). Een betere keuze zou zijn om het model 
op zijn kant te leggen. Hieronder ziet u een afbeelding van het gesneden model met 
standaardsteunen.  
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Probeer uw model een paar keer opnieuw te snijden. Vergelijk de resultaten in PREVIEW mode 
en controleer de afwegingen tussen printtijd en filamentverbruik, met: 

• verschillende invulpercentages en invulpatronen zoals: rooster, driehoeken, 
kubusvormig, kubusvormige onderverdeling, zigzag, gyroïde, bliksem, enz.. 

• verhoogde "Wall line Count" tot bv. 3 of 4 voor een sterkere en duurzamere 3D print 
• verschillende soorten ondersteuningsstructuren. Het gebruik van boomsteunen in plaats 

van normale "overal" steunen kan bijvoorbeeld filament en tijd besparen, en resulteren 
in een beter uitziende en "schonere" 3D-print, die minder inspanning vergt om de 
steunen te verwijderen.  
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De uiteindelijke geprinte 3D2ACT telefoonhouder is te zien op de foto's hieronder. 

  

 
Controleer na het 3D-printen of de afmetingen correct waren en controleer of uw telefoon 
perfect op de standaard past. 
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Niveau 2 (gevorderd niveau: de basis onder de knie krijgen en verder) 

Hoofdstuk 2.3 Hands-on Training: Eenvoudige ontwerpen aanpassen en 
afdrukken 

Activiteit Werkblad 2.3.1 

In dit werkblad zullen we leren hoe we een reeds bestaand 3D model van een mobiele 
telefoonstandaard kunnen aanpassen. We gaan:  

- wijzigingen aanbrengen aan het ontwerp van het model 

- een "gegraveerde" tekst toevoegen aan het model 

- een "gegraveerde" afbeelding/logo uit een 2D afbeelding toevoegen 

Daarna exporteren we het 3D-model, snijden het op de juiste manier (veranderen van de 
oriëntatie, toevoegen van steunen, enz.) en ten slotte 3D-printen we het. Het uiteindelijke 
geprinte resultaat zal er uitzien als de volgende afbeelding. 

 

  

 

Activiteiten Werkblad 2.3.1 (Student Versie) 
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Oefening 1: Aanpassingen maken aan een bestaand 3D ontwerp  

Laten we aannemen dat we veranderingen willen aanbrengen aan een 3D model (.stl bestand), 
dat we niet zelf ontworpen hebben. In dit voorbeeld zullen we gebruik maken van een zeer 
populaire telefoonhouder van Thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:2120591). Dit 
model werd ontworpen voor een bepaalde telefoon in gedachten en de afmetingen van de 
telefoonhouders (zoals getoond in de afbeelding hieronder) hebben een specifieke breedte (rond 
8mm). De dikte van verschillende mobiele telefoons kan echter variëren (afhankelijk van het 
model, of er al dan niet een beschermhoesje is, of een beschermhoesje enz.) 

 
Ons doel is om de lengte van de telefoonhouders met 2mm te vergroten. 

[Optioneel: Voor nauwkeurigere metingen kunnen we een schuifmaat gebruiken om de dikte van 
onze telefoon te bepalen (zie de foto hieronder) en de lengte van de houders 
dienovereenkomstig te vergroten.] 



     

22 
 

 

 
 

[Opmerking: Je kunt deze oefening overslaan als de afmetingen van de telefoonhouders al juist 
zijn voor jouw specifieke telefoon]. 

Download het 3D-model van Thingiverse (of gebruik het bijgeleverde .stl-bestand), open 
TinkerCAD, meld je aan en klik op de knop "Create new design". Verander de naam van het 
project in "3D2ACT telefoonhouder" en klik op de "Import" knop om het 3D model te laden. 

 

Om de lengte van de telefoonhouders te vergroten, moeten we eerst dit specifieke deel van het 
model "afsnijden" en isoleren. Om dit te bereiken, kunt u het volgende doen: 
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• Gebruik de knop "Workplane tool" om het werkvlak te selecteren zoals in de 
onderstaande afbeeldingen. 

• Gebruik twee (of meer) holle dozen om de houders "af te snijden" van de rest van het 
model. Een indicatie van de plaats en de afmetingen van de holle dozen wordt gegeven 
in de onderstaande afbeeldingen. 

 

 
 

• Selecteer alle objecten en klik op de "Groeperen" knop. 
• Selecteer beide objecten en klik op "Dupliceren en herhalen". Nu we twee kopieën 

hebben, verwijder het "buitenste" deel uit de ene en het "binnenste" deel uit de andere, 
gebruik weer twee holle vakken, en groepeer elk object met het respectievelijke holle 
vak. 
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• Sleep de middelste vierkante hendel naar buiten om de lengte van het stuk te vergroten 
met 4mm in plaats van de 2mm die we eigenlijk willen, b.v. van 5mm naar 9mm zoals op 
de foto (of zo lang als je wilt). We doen dat omdat het beter is om een overlapping van 
1mm te hebben op elke maat wanneer we de delen weer aan elkaar bevestigen. Op deze 
manier vermijden we kleine openingen en krijgen we een beter "solide" model. Als de 
oppervlakken elkaar nauwelijks raken kan dat problemen geven bij het printen. 
[Opmerking: Zorg ervoor dat de "Snap Grid" onderaan de pagina is ingesteld op 1.0mm. 
Dit helpt veel en maakt het eenvoudiger bij het veranderen van afmetingen.] 
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• Zet vervolgens het "buitenste" deel op de juiste plaats door de objecten uit te lijnen en 

de "conische" hendel te gebruiken. Groepeer de twee objecten opnieuw. 
• Importeer opnieuw het originele 3D model (als je er nog geen kopie van gemaakt hebt), 

verplaats het naar de zijkant, snijd de bestaande telefoonhouders eraf (gebruik een 
gelijkaardige procedure als voorheen), bevestig de gewijzigde houders uit de vorige stap 
en groepeer tenslotte alles samen. 

  
 
Nu is het aangepaste model klaar om geëxporteerd te worden als een .stl bestand, als we het 
willen slicen en printen. 
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Oefening 2: Het 3D model aanpassen door tekst toe te voegen  

Een veel voorkomende en populaire wijziging is het toevoegen van tekst aan ons 3D model. We 
hebben twee opties wat betreft het uiterlijk van de letters: ze kunnen "verhoogd" zijn (uitsteken 
boven het oppervlak) of ze kunnen "gegraveerd" zijn (terugwijkend/onduidelijk van het 
oppervlak). Wij kiezen voor het "gegraveerde" uiterlijk van onze tekst om eventuele 
stabiliteitsproblemen te voorkomen wanneer onze telefoon op de standaard rust en om te 
voorkomen dat de afmetingen van de telefoonhouders opnieuw moeten worden gemeten en 
aangepast. 

In dit specifieke 3D model zijn er minstens drie plaatsen waar we tekst kunnen toevoegen (zoals 
te zien is in de afbeelding hieronder). Voor deze oefening zullen we de tekst toevoegen aan de 
voorkant van de telefoonhouder (waar de telefoonhouders zijn). 

 
Ons doel is om de tekst "3D2ACT" op de voorkant te graveren. Om dit te bereiken, kunt 
u het volgende doen: 

• Gebruik het "Workplane tool" en selecteer/klik op het schuine vlak aan de voorkant. 
• Selecteer "Tekst" uit de basisvormbibliotheek. Zorg ervoor dat de hoogte van de letters 

minstens 3mm is. Zie de rest van de voorgestelde instellingen en afmetingen op de 
afbeelding hieronder. 
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• Klik op de "Hole" knop in plaats van "Solid". Gebruik de conische handgreep om de letters 
1mm onder het werkvlak te verplaatsen om een "gegraveerd" effect op het oppervlak van 
het model te krijgen. Groepeer vervolgens het model en de tekst. 
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• Probeer de letters 2mm (of meer) onder het werkvlak te plaatsen voor een "diepere 
gravure". Exporteer vervolgens het model als een .stl bestand en snijd het in Cura met 
behulp van supports. Wat ziet u? 

• - Doe een soortgelijke procedure om de 3D2ACT URL te "graveren" d.w.z. www.3d2act.eu  
, onder de "3D2ACT" letters zoals in de afbeelding is te zien. 

 
 
  

http://www.3d2act.eu/
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Oefening 3: Het 3D model aanpassen door een logo toe te voegen 

Het hoofddoel van deze oefening is om een "gegraveerd" logo toe te voegen aan ons model dat 
afkomstig is van een afbeelding (bijv. met een .jpg, .png etc. formaat). We zullen het officiële 
3D2ACT logo gebruiken, maar u kunt elk ander logo gebruiken dat u leuk vindt (bijv. van uw 
favoriete voetbal team). Om een afbeelding om te zetten naar een 3D model, is de eenvoudigste 
manier om het om te zetten naar .svg formaat. 

 

Wat is SVG? 

SVG (Scalable Vector Graphics) is een op XML gebaseerd vectorafbeeldingsformaat voor 
tweedimensionale afbeeldingen, waarbij afbeeldingen als vormen worden beschreven. Het 
voordeel van SVG is dat je de afbeeldingsgrootte kunt wijzigen en schalen zonder kwaliteit of 
detail te verliezen. 

Er is gratis vectorafbeeldingen-software (zoals Inkscape) waarmee u vectorafbeeldingen op uw 
bureaublad kunt maken of bewerken, en er zijn ook verschillende gratis onlinetoepassingen 
waarmee u rasterafbeeldingen zoals PNG of JPG naar SVG kunt converteren. 

 
Ons doel is om het officiële 3D2ACT logo en de 3D2ACT URL toe te voegen aan de andere kant 
van de telefoon standaard. Om dit te bereiken, kunt u het volgende doen: 

 
• Voordat u het logo toevoegt, voegt u eerst de 3D2ACT URL toe aan de andere kant van de 

telefoonstandaard. U kunt de bestaande URL tekst kopiëren en plakken van de voorkant 
en deze correct uitlijnen op het nieuwe werkvlak. 
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• Om het 3D2ACT logo (bestandsnaam: 3D2ACT logo pyramid.png) om te zetten naar SVG 

formaat (een .svg afbeeldingsbestand), kunt u een gratis online SVG converter gebruiken 
(bijvoorbeeld https://picsvg.com). U krijgt misschien betere resultaten als u uw 
afbeelding/logo eerst converteert naar een grijswaarden afbeelding (zwart/wit) maar dit 
is niet absoluut noodzakelijk. Download de geconverteerde SVG-afbeelding en sla ze op. 

 
 

• Importeer het SVG-bestand naar TinkerCAD en lijn het object uit met het werkvlak 
(gebruik de voorgestelde instellingen uit de afbeelding hieronder).  



     

31 
 

 

 
 

• Klik op de "Hole" knop en verplaats het logo 2mm onder het werkvlak om de 
"gegraveerde" look te krijgen.  

• Groepeer het logo met de rest van het model. Nu moet alles gegroepeerd zijn en 
verschijnen als één enkel model. 
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Oefening 4: Het 3D model “Slicen” 

Nu kun je je aangepaste telefoonhouder 3D model exporteren en snijden voor 3D printen. Open 
je .stl bestand in Cura (of een andere slicer software). 

Wanneer u het model laadt, kunt u gemakkelijk de rode gebieden zien in de PREPARE view, die 
de overhangen aangeven die ondersteuning nodig hebben om te kunnen worden geprint. 
Daarom is het nodig om de "Generate support" knop in Cura aan te zetten. 

 

 
 
Het model rechtop afdrukken is om vele redenen niet de beste keuze. U kunt uw model 
gemakkelijk heroriënteren/roteren om het gebruik van de steun te minimaliseren (en zo de 
printtijd en het gebruikte materiaal te verminderen). Een betere keuze zou zijn om het model op 
zijn kant te leggen. Hieronder ziet u een afbeelding van het gesneden model met 
standaardsteunen. 
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Probeer uw model een paar keer opnieuw te snijden. Vergelijk de resultaten in PREVIEW mode 
en controleer de trade-offs tussen printtijd en filamentverbruik, door gebruik te maken van: 

* verschillende invulpercentages en invulpatronen zoals: raster, driehoeken, kubus, 
kubusvormige onderverdeling, zigzag, gyroïde, bliksem, enz. 

* verhoogde "Wall line Count" bijv. tot 3 of 4 voor een sterkere en duurzamere 3D print 

* verschillende soorten ondersteunende structuren. Bijvoorbeeld, het hebben van boomsteunen 
in plaats van normale "overal" steunen kan filament en tijd besparen, en resulteren in een beter 
uitziende en "schonere" 3D print, die minder inspanning nodig heeft om de steunen te 
verwijderen.  

De uiteindelijk geprinte 3D2ACT telefoonhouder is te zien op de foto's hieronder. 
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Controleer na het 3D-printen of de afmetingen correct waren en controleer of uw telefoon 
perfect op de standaard past. 

 


