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LES MODULE 2.3.2 

Hoofdstuk 2.3 Hands-on training: aanpassen en afdrukken van eenvoudige ontwerpen 

Materiaal (indien 
nodig) 

PC met internettoegang, 3D-printer, 4 x cilindrische magneten 

Optioneel: schuifmaat voor het meten van de afmetingen van de 
onderdelen, superlijm 

Duur 2 uur 

 

Korte omschrijving In dit werkblad leren we hoe we een pennenhouder koelkastmagneet 
en een papierhouder koelkastmagneet kunnen ontwerpen en printen. 

Leerresultaten Hoe met precisie ontwerpen en meten, en andere objecten (magneten) 
inbedden in een 3D print 

3D-modellen aanpassen met TinkerCAD, uitlijnen van objecten, 
verschillende slicing-opties toepassen en geavanceerde functies in Cura 

Creativiteit, Improvisatie, Divergent denken, Besluitvorming, 
Flexibiliteit en aanpassingsvermogen, Problemen oplossen, 
Experimenteren, Geduld 

Activiteiten 

Activiteit 1 Oefening 2.3.2.1 

Doel van de 
Activiteit 

Het nemen van ontwerpbeslissingen voor het inbedden van magneten 
in een 3D-model 

Duur 40 min 

Type Activiteit Werkblad 

Leerdoelen Integreren van meerdere basisvormen, afmetingen wijzigen, objecten 
groeperen en uitlijnen, tekst toevoegen aan een gebogen oppervlak 

Bronnen Werkblad 2.3.2 / Oefening 1 

 

Activiteit 2 Oefening 2.3.2.2 

LES PLAN 2.3.2 
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Doel van de 
Activiteit 

Ontwerpoverwegingen voor een functionele print van een 
koelkastmagneet 

Duur 30 min 

Type Activiteit Werkblad 

Leerdoelen Meerdere basisvormen integreren, werkvlakken gebruiken, objecten 
groeperen en uitlijnen, gespiegelde tekst toevoegen. 

Bronnen Werkblad 2.3.2 / Oefening 2 

 

Activiteit 3 Oefening 2.3.2.3 

Doel van de 
Activiteit 

Snijd de koelkastmagneet 3D-modellen 

Duur 20 min 

Type Activiteit Werkblad 

Leerdoelen Gebruik geavanceerde functies van CURA: inspecteren van een 
gesneden model en lokaliseren van een specifieke laag, toevoegen van 
post-processing scripts en tijdelijk pauzeren van een print job. 

Bronnen Werkblad 2.3.2 / Oefening 3, geëxporteerde .stl bestanden 
(pennenhouder koelkastmagneet en papierhouder koelkastmagneet) 
uit de twee vorige oefeningen van dit werkblad. 
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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 2.3.2 

In dit werkblad zullen we leren hoe we twee verschillende ontwerpen van koelkastmagneten 
kunnen maken die ook praktisch nut hebben: een pennenhouder en een papierhouder voor op 
je koelkast. Meer specifiek zullen we  

- beide modellen ontwerpen, rekening houdend met de vereiste holtes/gaten voor de magneten 

- tekst "graveren" op een vlak of een gebogen oppervlak 

- leren hoe enkele geavanceerde functies van CURA te gebruiken zoals  

de PREVIEW optie die ons in staat stelt een gesneden model te inspecteren en specifieke lagen 
van belang te vinden 

het toevoegen van post-processing gcode scripts voor bv. het stoppen van een printjob, het 
invoegen van een magneet en verder printen 

Het uiteindelijke geprinte resultaat ziet er uit als in de volgende afbeelding. 

 

Activiteiten Werkblad 2.3.2 (Docent Versie) 
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Oefening 1: Het ontwerpen van een penhouder koelkastmagneet  

Het maken van verschillende soorten modellen en het aanpassen ervan om ze als 
koelkastmagneten te gebruiken is een vrij eenvoudig en leuk proces. Er zijn verschillende maten 
goedkope magneten op de markt (b.v. Neodymium of NdFeB sterke magneten) en waarschijnlijk 
kan iedereen wel een soort magneet vinden die thuis of op kantoor rondslingert. 

Laten we beginnen met het openen van TinkerCAD, log in en klik op de "Create new design" knop. 
Verander de naam van het project in "3D2ACT penhouder koelkastmagneet". 

Plaats een doos uit de Basic Shapes bibliotheek met afmetingen 75mm x 18mm x 12mm. Plaats 
bovenop het doosje een rond dakje uit de bibliotheek van Basic Shapes met een hoogte van 
10mm en voeg ze samen. 

 

 

 
Plaats een Hole Box uit de bibliotheek met basisvormen met (aanbevolen) afmetingen 53mm x 
38mm en 30mm in hoogte. Rond de randen van de Hole Box af (aanbevolen Radius waarde: 11) 
en til hem 4mm boven het werkvlak. Verplaats de Hole Box om hem te snijden met de Round 
Roof Box (plaats hem ongeveer 5mm van de ene kant en 17mm van de andere kant) en voeg ze 
samen. 
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Voeg een Cilinder toe met afmetingen 70mm x 14 mm (Zijkanten: 64) en een Kegel (Basisstraal: 
7, Hoogte: 15, Zijkanten: 64). Groepeer ze samen en breng ze 6,4 mm boven het werkvlak. 

 

 
Maak van de cilinder een gat en lijn het uit op het midden van de ronde dakkoffer. Zorg ervoor 
dat de puntige cilinderkop ongeveer 0,4 mm binnen de ronde dakkoffer ligt en niet buiten de 
grenzen van het model uitsteekt. 
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Vervolgens willen we de tekst "3D2ACT" toevoegen op de Ronde dakkoffer. Aangezien het 
oppervlak gebogen is, kunnen we niet zomaar tekst invoegen vanuit de bibliotheek met 
basisvormen. Ga naar de Shape Generators bibliotheek en voeg een "custom font text ring" toe. 
Om deze gebogen tekst correct te plaatsen, moet je een beetje experimenteren ("trial and error" 
methode). Maak van de gebogen tekst een gat en laat het ongeveer 1mm onder het oppervlak 
zakken om een "gegraveerd" effect te krijgen. 

De aanbevolen parameterwaarden voor de gebogen tekst worden in de volgende afbeelding 
getoond. 
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Nu is het tijd om je magneten op te meten en twee-gaats (niet massieve) objecten te maken. In 
onze uitvoering hebben we twee 10x3mm cilindrische NdFeB sterke magneten gebruikt.  
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Er zijn twee verschillende ontwerpopties voor het plaatsen van de magneten: 

Optie A: De eenvoudigste optie is om twee open gaten aan de onderkant van de penhouder te 
maken en de magneten erin te steken. Als de gaten dicht genoeg zijn, passen de magneten net 
in de holtes aan de achterkant. Anders kun je superlijm gebruiken om ze op hun plaats te houden. 
In dit geval kunnen onze cilindrische gatafmetingen 10,3 x 3,2 mm zijn. Lijn de magneetgaten uit 
in het midden van de ronde dakkoffer en breng alles samen. 

 

  

 

Optie B: De tweede optie is het volledig "insluiten" van de magneten in het model. Om dit te 
implementeren, moet je het model op de juiste manier snijden, het printen stoppen op een 
specifieke hoogte/laag, de magneten plaatsen en dan verder gaan met printen. In dit geval 
moeten de afmetingen van het cilindrische gat iets groter zijn, bv. 11mm x 3.4mm.  

[Let op dat deze afmetingen van de gaten nogal "royaal" zijn en kleiner kunnen worden gemaakt, 
bijv. 10,6 mm x 3,2 mm. Het is echter beter om wat meer ruimte te hebben en de magneten niet 
naar binnen te forceren, omdat dit kan resulteren in het verschuiven of loskomen van het model 
van het bed, wat de hele print zal verpesten.]  

Bovendien moet u de gaten 0,4 mm boven het werkvlak verhogen. Lijn de magneetgaten uit in 
het midden van de ronde dakkoffer en groepeer alles. Merk op dat de gaten niet zichtbaar zullen 
zijn als je naar het model kijkt. 

In ieder geval ziet het uiteindelijke model er als volgt uit: 
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Nu is het model klaar om geëxporteerd te worden als een .stl bestand, als we het willen slicen en 
printen. 

Optionele oefening 1.1 

Dupliceer het model en maak twee verschillende versies voor zowel Optie A als Optie B zoals 
hierboven gepresenteerd. 

Optionele oefening 1.2 

Pas de afmetingen van het model van de penhouder aan, zodat er een whiteboard marker in 
past. Deze markeerstifthouder kan nuttig zijn voor scholen die magnetische whiteboards 
gebruiken. 
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Oefening 2: Het ontwerpen van een papier houder koelkast magneet 

Dit is een ander ontwerp van een koelkastmagneet die gebruikt kan worden als een "flip switch", 
die een stuk papier op je koelkast kan pakken/loslaten. 

Laten we beginnen met het openen van TinkerCAD, log in en klik op de "Create new design" knop. 
Verander de naam van het project in "3D2ACT papierhouder koelkastmagneet". 

Plaats een doos uit de Basic Shapes bibliotheek met afmetingen 48mm x 30mm x 5mm. 

 

 
 

 
Plaats bovenop de doos een wig uit de bibliotheek met basisvormen met hoogte 3mm in het 
midden/maximum punt. 
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Om alle hoeken af te ronden, zullen we een "maskeer" object maken (als een gat). Maak twee 
kopieën van het box-object (zonder de wig). Doe het volgende met de eerste kopie van de doos: 
verander de hoogte in 30mm, verander de Radius in 9 (hoeken afronden), maak er een gat van 
en verplaats het onder het werkvlak met 5mm.  
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Doe het volgende met de tweede kopie van het doosje: maak het 55mm x 35mm x 10mm en lijn 
het uit met het eerste doosje. 
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Voeg ze samen en maak van het resulterende object een gat. 

 
Beweeg nu het "maskeer" object over de box met de wig. Voeg alles samen. Het resultaat moet 
er uitzien als op de volgende afbeelding. 
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Laten we de tekst "3D2ACT" toevoegen (graveren) aan de onderkant van de papierhouder (waar 
het object het werkvlak raakt). Selecteer "Tekst" uit de bibliotheek met basisvormen. Omdat de 
letters aan de onderkant van het object komen te staan, moet je ze "spiegelen" zodat ze in de 
juiste oriëntatie kunnen worden afgedrukt (om dit te controleren, bekijk het model van de 
onderkant en niet van de bovenkant). Om dat te doen, klikt u op de knop Spiegelen en selecteert 
u de verticale pijl aan de rechterkant. Lijn de letters uit in het midden van het object (selecteer 
beide objecten en klik op de knop Uitlijnen). Groepeer alles samen. 

  
Zorg ervoor dat de hoogte van de letters minstens 2mm is en maak er een gat van. Slechts 1mm 
moet binnen het object zijn, dus verlaag de letters op de juiste manier. 

 



     

17 
 

 

 

Om de magneetholtes aan de bovenkant van de papierhouder te maken, kies eerst het eerste 
hellende vlak en voeg een cilindrische opening toe met afmetingen 6.04mm x 6.04mm x 3mm.  

 
LET OP dat we magneten met een kleinere diameter gebruiken dan bij de vorige oefening. 
Aangezien de koelkastmagneet papier zal vasthouden (dat licht is), is het niet nodig grotere 
magneten te gebruiken. Meet je magneten en maak twee objecten met gaten (niet massief). In 
onze uitvoering hebben we twee cilindrische NdFeB sterke magneten van 6x3mm gebruikt. 

 



     

18 
 

 

 

Lijn het magneetgat uit met de rest van het model. Verlaag het magneetgat met 3mm. Doe 
hetzelfde op de andere grootte van het object en groepeer alles. 

 
Voeg tenslotte alles samen en exporteer het .stl-bestand om te worden gesneden en 3D-geprint. 

 

Facultatieve oefening 2.1 

Dupliceer de papierhouder en gebruik in plaats van "gegraveerde" tekst, "verhoogde" tekst. 
Afgezien van de esthetische veranderingen in het model, overweeg de implicaties van deze 
ontwerpbeslissing tijdens het snijden en afdrukken van het model. 
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Om dat te doen, splits het model, selecteer de tekst en maak er een Solid van. Verplaats ze dan 
naar beneden (onder het werkvlak) met 0.6mm (of 1mm) zoals te zien is in de afbeelding 
hieronder. Als u dit doet, zult u dit model niet kunnen afdrukken met de letters naar beneden 
zonder steunen. Het verwijderen van deze steunen, na het printen, zal moeilijk zijn en zal 
waarschijnlijk het gladde uiterlijk van uw model ruïneren. Zoals u ziet, zijn er drukoverwegingen 
die het ontwerpproces kunnen beïnvloeden.  
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Oefening 3: Het “Slicen” van de koelkastmagneet 3D modellen 

Open je .stl bestand uit Oefening 2 (papierhouder koelkastmagneet) in Cura. Je kunt het model 
snijden zoals het is (met de letters plat op het bed) zonder dat je het hoeft te heroriënteren of 
roteren. Bovendien zijn er geen steunen nodig. 

De aanbevolen printresolutie is 0.1mm. Een lagere resolutie, b.v. 0.2mm werkt ook, maar de 
oppervlakken worden dan veel ruwer/gepixeld. De infill kan worden ingesteld op 25%, aangezien 
een hogere infill dichtheid niet nodig is vanwege de lage belastingen. 

 

 
 

De uiteindelijke bedrukte papierhouder koelkastmagneet is te zien op de foto's hieronder. Je kunt 
nu de magneten plaatsen die goed zouden moeten passen als je een beetje druk uitoefent (bijv. 
met een platte schroevendraaier of druk het tegen een tafel). Als alternatief kun je wat superlijm 
gebruiken om ervoor te zorgen dat de magneten op hun plaats blijven. 
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Als je de optionele oefening met de "verhoogde" tekst hebt gedaan (in plaats van de 
"gegraveerde" tekst), heb je je waarschijnlijk gerealiseerd dat je dit model niet zult kunnen 
afdrukken met de letters naar beneden zonder steunen. En als u steunpunten gebruikt, zal het 
zeer moeilijk zijn ze te verwijderen na het afdrukken, en bovendien zal het het gladde uitzicht 
van uw model in de war sturen. Daarom is de beste keuze het model te heroriënteren en het aan 
de zijkant te printen, zoals hieronder. 
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Laten we nu het penhouder koelkastmagneet .stl bestand uit Oefening 1 openen in Cura. Slice 
het model zoals het is (platte kant naar beneden) zonder enige heroriëntatie, rotatie of steunen. 

De aanbevolen printresolutie is 0.1mm, maar een lagere resolutie van 0.2mm werkt ook (de 
gebogen oppervlakken worden dan wel wat ruwer/gepixeld). De infill kan worden ingesteld op 
20%. 
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De uiteindelijke bedrukte pennenhouder koelkastmagneet is te zien op de foto's hieronder. Je 
kunt de magneten plaatsen die goed zouden moeten passen als je een beetje druk uitoefent. Als 
alternatief kun je wat superlijm gebruiken om ervoor te zorgen dat de magneten op hun plaats 
blijven. 
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Als je de ontwerp optie B hebt geselecteerd die de magneten volledig insluit, moet je de afdruk 
op een specifieke hoogte pauzeren, de magneten invoegen en doorgaan met afdrukken. Om de 
exacte laag te lokaliseren en te identificeren die je moet pauzeren, kun je de schuifbalk aan de 
rechterkant (in de PRVIEW modus van Cura). 

 
Zoals te zien is in de afbeelding hierboven, kunt u de afdruk pauzeren bij laag 18 (de snijresolutie 
was ingesteld op 0,2mm). 

De aanbevolen methode om een afdruk te pauzeren is gebruik te maken van de "Pause at height" 
plugin in CURA. Ga naar het menu Extensies -> Postverwerking -> G-code wijzigen en klik op 
"Script toevoegen" -> "Pauze op hoogte". Voer de volgende aanbevolen parameters in: 

- Pauze bij: Laagnummer 

- Methode: Marlin(M0) of BQ(M25) 

- Printkop parkeren: X = 0 , Y = 0 (de printkop wordt in de linker benedenhoek geparkeerd) 

- Terugtrekken: 10mm 

- Extrudeer hoeveelheid: 0mm (niet nodig voor bv. het plaatsen van magneten) 

- Voor/Na commando: M300 (piepgeluid) 

Na het toevoegen van het "Pause at height" script moet je het model opnieuw snijden. 
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LET OP dat indien u uw model snijdt met een resolutie van 0.1mm, het laagnummer dat u moet 
invoegen in het script "Pause at height" 36 zal zijn in plaats van 18. Een ander alternatief zou zijn 
om de hoogte in mm in te voeren in plaats van het nummer. In dit geval maakt de snij-resolutie 
niet uit, maar moet u voorzichtig zijn met het berekenen van de juiste hoogte. 

Na het invoegen van een post-processing script, voegt Cura een melding toe onderaan de pagina 
voor alle momenteel actieve scripts.  
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Pauzeren, de magneten plaatsen en de afdruk voortzetten: 

   
 

Het pauzeren van het printen kan ook "handmatig" worden gedaan, d.w.z. door de laaghoogte 
te berekenen en het juiste moment te vinden om het printproces te pauzeren vanaf het 
bedieningsscherm van de 3D printer. Echter, afhankelijk van uw printer (en firmware), kan het 
handmatig pauzeren van de printer problemen veroorzaken, bijv. de nozzle kan stoppen op een 
onhandige locatie (als deze niet automatisch "geparkeerd" is) en filament kan uit de nozzle lopen 
waardoor het geprinte model geruïneerd wordt. 

 

Tip voor afdrukken met meerdere kleuren 

Dezelfde procedure kan ook worden toegepast voor het printen met meerdere kleuren, d.w.z. 
je kunt het "Pauzeer op hoogte" post-processing script gebruiken met vergelijkbare 
parameters. Het enige verschil zou de waarde van de "Extrudeer hoeveelheid" parameter zijn: 
voor het veranderen van filament kleur, moet je een positieve waarde invoegen (bijv. 30mm) 
zodat je de oude kleur kunt "purgen" en compenseren voor de 10mm retractie. 
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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 2.3.2 

In dit werkblad zullen we leren hoe we twee verschillende ontwerpen van koelkastmagneten 
kunnen maken die ook praktisch nut hebben: een pennenhouder en een papierhouder voor op 
je koelkast. We gaan de volgende dingen doen:  

- beide modellen ontwerpen, rekening houdend met de vereiste holtes/gaten voor de magneten 

- tekst "graveren" op een vlak of een gebogen oppervlak 

- leren hoe enkele geavanceerde functies van CURA te gebruiken zoals  

*  de "Preview" optie die ons in staat stelt een gesneden model te inspecteren en specifieke lagen 
van belang te vinden 

* het toevoegen van post-processing gcode scripts voor bv. het stoppen van een printjob, het 
invoegen van een magneet en verder printen 

Het uiteindelijke geprinte resultaat zal er uitzien als de volgende afbeelding 

 

Activiteiten Werkblad 2.3.2 (Student Versie) 
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Oefening 1: Het ontwerpen van een penhouder koelkastmagneet 

Het maken van verschillende soorten modellen en het aanpassen ervan om ze als 
koelkastmagneten te gebruiken is een vrij eenvoudig en leuk proces. Er zijn verschillende maten 
goedkope magneten op de markt (b.v. Neodymium of NdFeB sterke magneten) en waarschijnlijk 
kan iedereen wel een soort magneet vinden die thuis of op kantoor rondslingert. 

Laten we beginnen met het openen van TinkerCAD, log in en klik op de "Create new design" knop. 
Verander de naam van het project in "3D2ACT penhouder koelkastmagneet". 

Plaats een doos uit de Basic Shapes bibliotheek met afmetingen 75mm x 18mm x 12mm. Plaats 
bovenop het doosje een rond dakje uit de bibliotheek met Basic Shapes met een hoogte van 
10mm en groepeer ze. 

 

 

 
Plaats een Hole Box uit de bibliotheek met basisvormen met (aanbevolen) afmetingen 53mm x 
38mm en 30mm in hoogte. Rond de randen van de Hole Box af (aanbevolen Radius waarde: 11) 
en til hem 4mm boven het werkvlak. Verplaats de Hole Box om hem te snijden met de Round 
Roof Box (plaats hem ongeveer 5mm van de ene kant en 17mm van de andere kant) en voeg ze 
samen. 
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Voeg een Cilinder toe met afmetingen 70mm x 14 mm (Zijkanten: 64) en een Kegel (Basisstraal: 
7 , Hoogte: 15 , Zijkanten: 64). Groepeer ze samen en breng ze 6,4 mm boven het werkvlak. 

 

 

 
Maak van de cilinder een gat en lijn het uit op het midden van de ronde dakkoffer. Zorg ervoor 
dat de puntige cilinderkop ongeveer 0,4 mm binnen de ronde dakkoffer ligt en niet buiten de 
grenzen van het model uitsteekt. 
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Vervolgens willen we de tekst "3D2ACT" toevoegen op de Ronde dakkoffer. Aangezien het 
oppervlak gebogen is, kunnen we niet zomaar tekst invoegen vanuit de bibliotheek met 
basisvormen. Ga naar de Shape Generators bibliotheek en voeg een "custom font text ring" toe. 
Om deze gebogen tekst correct te plaatsen, moet je een beetje experimenteren ("trial and error" 
methode). Maak van de gebogen tekst een gat en laat het ongeveer 1mm onder het oppervlak 
zakken om een "gegraveerd" effect te krijgen. 

Nu is het tijd om je magneten op te meten en objecten met twee gaten (niet solide) te maken. In 
onze uitvoering hebben we twee 10x3mm cilindrische NdFeB sterke magneten gebruikt.  
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Er zijn twee verschillende ontwerpopties voor het plaatsen van de magneten: 

Optie A: De eenvoudigste optie is om twee open gaten aan de onderkant van de penhouder te 
maken en de magneten erin te steken. Als de gaten dicht genoeg zijn, passen de magneten net 
in de holtes aan de achterkant. Anders kun je superlijm gebruiken om ze op hun plaats te houden. 
In dit geval kunnen onze cilindrische gatafmetingen 10,3 x 3,2 mm zijn. Lijn de magneetgaten uit 
in het midden van de ronde dakkoffer en breng alles samen. 
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Optie B: De tweede optie is het volledig "insluiten" van de magneten in het model. Om dit te 
implementeren, moet je het model op de juiste manier snijden, het printen stoppen op een 
specifieke hoogte/laag, de magneten plaatsen en dan verder gaan met printen. In dit geval 
moeten de afmetingen van het cilindrische gat iets groter zijn, b.v. 11mm x 3.4mm.  

Bovendien moet je de gaten 0.4mm boven het werkvlak laten uitsteken. Lijn de magneetgaten 
uit in het midden van de ronde dakkoffer en groepeer alles. Merk op dat de gaten niet zichtbaar 
zullen zijn als je naar het model kijkt. 

In ieder geval ziet het uiteindelijke model er zo uit: 

 

Nu is het model klaar om geëxporteerd te worden als een .stl bestand, als we het willen slicen 
en printen.. 

Optionele oefening 1.1 

Dupliceer het model en maak twee verschillende versies voor zowel optie A als optie B, zoals 
hierboven beschreven. 

Optionele oefening 1.2 

Pas de afmetingen van het model van de penhouder aan zodat er een whiteboard marker in 
past. Deze markerhouder kan nuttig zijn voor scholen die magnetische whiteboards gebruiken. 
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Oefening 2: Het ontwerpen van een papierhouder koelkastmagneet 

Dit is een ander ontwerp van een koelkastmagneet die gebruikt kan worden als een "flip switch", 
die een stuk papier op je koelkast kan pakken/loslaten. 

Laten we beginnen met het openen van TinkerCAD, log in en klik op de "Create new design" knop. 
Verander de naam van het project in "3D2ACT papier houder koelkast magneet". 

Plaats een doos uit de Basic Shapes bibliotheek met afmetingen 48mm x 30mm x 5mm. Plaats 
bovenop het doosje een wig uit de Basic Shapes bibliotheek met een hoogte van 3mm in het 
midden/maximum punt.  

 
 

Om alle hoeken af te ronden, zullen we een "maskeer" object maken (als een gat). Maak twee 
kopieën van het box-object (zonder de wig). Doe het volgende met de eerste kopie van de doos: 
verander de hoogte in 30mm, verander de Radius in 9 (hoeken afronden), maak er een gat van 
en verplaats het onder het werkvlak met 5mm.  
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Doe het volgende met de tweede kopie van het doosje: maak het 55mm x 35mm x 10mm en lijn 
het uit met het eerste doosje. 
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Groepeer ze samen en maak van het resulterende object een gat. 

 
Beweeg nu het "maskeer" object over de box met de wig. Groepeer alles samen. Het resultaat 
moet er uitzien als op de volgende afbeelding. 
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Laten we de tekst "3D2ACT" toevoegen (graveren) aan de onderkant van de papierhouder (waar 
het object het werkvlak raakt). Selecteer "Tekst" uit de bibliotheek met basisvormen. Omdat de 
letters aan de onderkant van het object komen te staan, moet je ze "spiegelen" zodat ze in de 
juiste oriëntatie kunnen worden afgedrukt (om dit te controleren, bekijk het model van de 
onderkant en niet van de bovenkant). Om dat te doen, klikt u op de knop Spiegelen en selecteert 
u de verticale pijl aan de rechterkant. Lijn de letters uit in het midden van het object (selecteer 
beide objecten en klik op de knop Uitlijnen). Groepeer alles samen. 

  
Zorg ervoor dat de hoogte van de letters minstens 2mm is en maak er een gat van. Slechts 1mm 
moet binnen het object zijn, dus verlaag de letters op de juiste manier. 
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Om de magneetholtes aan de bovenkant van de papierhouder te maken, selecteert u eerst het 
eerste hellende vlak en voegt u een cilindrisch gat toe met de afmetingen 6,04mm x 6,04mm x 
3mm.  

Lijn het magneetgat uit met de rest van het model. Verlaag het magneetgat met 3mm. Doe 
hetzelfde met de andere afmetingen van het object en groepeer alles. 
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Groepeer tenslotte alles en exporteer het .stl bestand om het te slicen en 3D-printen.. 

Optionele oefening 2.1 

Dupliceer de papierhouder en gebruik in plaats van "gegraveerde" tekst, "verhoogde" tekst. 
Denk, afgezien van de esthetische veranderingen in het model, na over de gevolgen van deze 
ontwerpbeslissing bij het slicen en printen van het model. 
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Oefening 3: Het “Slicen” van de Koelkastmagneet 3D Modellen 

Open je .stl bestand uit Oefening 2 (papierhouder koelkastmagneet) in Cura. Je kunt het model 
snijden zoals het is (met de letters plat op het bed) zonder dat je het hoeft te heroriënteren of 
roteren. Bovendien zijn er geen steunen nodig. 

De aanbevolen printresolutie is 0.1mm. Een lagere resolutie, b.v. 0.2mm werkt ook, maar de 
oppervlakken worden dan veel ruwer/gepixeld. De infill kan worden ingesteld op 25% omdat een 
hogere infill dichtheid niet nodig is vanwege de lage belasting.. 

 

 
 

De uiteindelijke bedrukte papierhouder koelkastmagneet is te zien op de foto's hieronder. Je kunt 
nu de magneten plaatsen die goed zouden moeten passen als je een beetje druk uitoefent (bijv. 
met een platte schroevendraaier of druk het tegen een tafel). Als alternatief kun je wat superlijm 
gebruiken om ervoor te zorgen dat de magneten op hun plaats blijven.. 
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Als je de optionele oefening met de "verhoogde" tekst hebt gedaan (in plaats van de 
"gegraveerde" tekst), heb je je waarschijnlijk gerealiseerd dat je dit model niet kunt afdrukken 
met de letters naar beneden zonder steunen. En als u steuntjes gebruikt, zal het erg moeilijk zijn 
om ze na het printen te verwijderen, en bovendien zal het het gladde uiterlijk van uw model in 
de war sturen. Daarom is de beste keuze het model te heroriënteren en het aan de zijkant te 
printen, zoals hieronder is aangegeven. 
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Laten we nu het penhouder koelkastmagneet .stl bestand uit Oefening 1 openen in Cura. Slice 
het model zoals het is (platte kant naar beneden) zonder enige heroriëntatie, rotatie of steunen. 

De aanbevolen printresolutie is 0.1mm, maar een lagere resolutie van 0.2mm werkt ook (de 
gebogen oppervlakken worden dan wel ruwer/gepixeld). De infill kan worden ingesteld op 20%. 
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De uiteindelijke bedrukte pennenhouder koelkastmagneet is te zien op de foto's hieronder. Je 
kunt de magneten plaatsen die goed zouden moeten passen als je een beetje druk uitoefent. Als 
alternatief kun je wat superlijm gebruiken om ervoor te zorgen dat de magneten op hun plaats 
blijven. 

  
Als je de ontwerp-optie B hebt geselecteerd die de magneten volledig insluit, moet je de afdruk 
op een bepaalde hoogte pauzeren, de magneten invoegen en doorgaan met afdrukken. Om de 
exacte laag te vinden en te identificeren die u moet pauzeren, kunt u de schuifbalk aan de 
rechterkant gebruiken (in de PRVIEW modus van Cura). 
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De aanbevolen methode om een afdruk te pauzeren is gebruik te maken van de "Pause at height" 
plugin in CURA. Ga naar het menu Extensies -> Postverwerking -> G-code wijzigen en klik op 
"Script toevoegen" -> "Pauze op hoogte". Voer de volgende aanbevolen parameters in: 

- Pauze bij: Lagenummer 

- Methode: Marlin(M0) of BQ(M25) 

- Printkop parkeren: X = 0 , Y = 0 (de printkop wordt in de linker benedenhoek geparkeerd) 

- Terugtrekken: 10mm 

- Extrudeer hoeveelheid: 0mm (niet nodig voor bv. het plaatsen van magneten) 

- Voor/Na commando: M300 (piepgeluid) 

Na het toevoegen van het "Pause at height" script moet je het model opnieuw snijden. 
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Pauzeren, de magneten plaatsen en doorgaan met afdrukken: 
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Het pauzeren van het printen kan ook "handmatig" worden gedaan, d.w.z. door de laaghoogte 
te berekenen en het juiste moment te vinden om het printproces te pauzeren vanaf het 
bedieningsscherm van de 3D printer. Echter, afhankelijk van uw printer (en firmware), kan het 
handmatig pauzeren van de printer problemen veroorzaken, bijv. de nozzle kan stoppen op een 
onhandige locatie (als deze niet automatisch "geparkeerd" is) en filament kan uit de nozzle lopen 
waardoor het geprinte model wordt geruïneerd.. 

 

Tip voor afdrukken met meerdere kleuren 

Dezelfde procedure kan ook worden toegepast voor het printen met meerdere kleuren, d.w.z. 
je kunt het "Pauzeer op hoogte" post-processing script gebruiken met vergelijkbare 
parameters. Het enige verschil zou de waarde van de "Extrudeer hoeveelheid" parameter zijn: 
voor het veranderen van filament kleur, moet je een positieve waarde invoegen (bijv. 30mm) 
zodat je de oude kleur kunt "purgen" en compenseren voor de 10mm retractie.. 

 
 


