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Een constructietekening is een specifiek type 

technische tekening en is herkenbaar doordat je 

aanzichten én doorsneden ziet op een bepaalde 

projectieschaal. De tekening is gemaakt op een 

genormeerd papier. Doorsneden kun je herken-

nen aan arceringen, verschillend per materiaal.  

Het maken van een constructietekening vereist 

enige oefening. Verschillende meubelen leiden 

tot verschillende tekeningen. Hoewel tekeningen 

verschillend zijn kun je toch overeenkomsten 

herkennen, dit om tekeningen begrijpelijk en 

leesbaar te kunnen maken. Deze ’technische te-

keningentaal’ is samengevat in een norm (NEN 

916). Belangrijke aandachtspunten uit deze norm 

zijn overgenomen in de reader Tekenvaardighe-

den (zie links en onderstaande link). 

https://marcocornelisse.files.wordpress.com/2020/09/meubel-bol4-reader-tekenvaardigheden-23042020.pdf 
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afbeelding 

rendering constructietekening 

IronCAD scene 

Verschillende afbeeldingen, bestanden en tekeningen 
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Als je een 3D model hebt gemaakt in IronCAD kunt je een 2D tekening maken in CAXA.  
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Maak van het 3D model in IronCAD, ook de configuraties (bijvoorbeeld exploded view).  
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Met de Triball trek je onderdelen in eenzelfde richting (volgens het assenstelsel) van         

elkaar. Laat altijd zoveel mogelijk delen in elkaar om de samenhang te kunnen blijven zien. 
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Open CAXA je begint altijd in 3D Interface -> Standard View (config Default) drie aanzich-

ten Voor - Boven en rechter ZA in een Amerikaanse Projectie.  
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Als je ook de hidden lines wilt zien exporteer je deze via Options—> Export all 
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Van de aanzichten met hidden lines maak je doorsneden met Section View 
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Klik links en rechts (of boven en onder) —> Rechter Muis knop -> klik de kijkrichting aan. 
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Maak bij een meubel met een lade tenmiste 3 doorsneden (over Lengte, Diepte en Hoogte). 
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Bij meerdere laden neem je de onderste vanwege de hidden lines in de projectie.  
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Maak zoveel mogelijk doorsneden (alle mogelijke) ook als je deze niet gebruikt en selecteer alle 

aanzichten en doorsneden -> Explode (je ontkoppelt van het 3D Model). 



14 

 

Klik op de tab Common en in het blok Properties op het lege (witte) rechter bovenvak. 

Selecteer ByLayer.  
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Je lijnen van Aanzichten en Doorsneden zijn nu in de bijpassende tekenlaag geplaatst (met na-

me de Dash valt direct op, deze laag heeft een paarse kleur) 
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De aanzichten zonder Hidden Lines kun je direct verschalen naar 1 : 10; klik op de aanzichten  

—> Properties -> 1.0 wordt 0.1 -> Enter 
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Als je de constructietekening verder uitwerkt pas je eerst de arceringen van de doorgesneden 

materialen aan. Klik dubbel op de arcering -> pas de optie Scale aan en let op de Angle 
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Bij het type arcering kun je kiezen uit verschillende stijlen, gebruik ANSI 
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Voor multiplex kun je de ANSI31 of ANSI32 gebruiken, de middenlijn teken je met Line 
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Klik de middenlijn aan en plaats deze in de laag Hatch Layer (klik de laag aan) 
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Een fineerlaag kun je tekenen met Offset in het blok Modify, klik offset aan en daarna de lijn 

—> let op Distance (1) en klik in de richting waar de lijn moet komen.  
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Je kunt lijnen laten aansluiten met de functie Extend uit het blok Modify (of wegknippen met 

Trim), klik op Extend daarna op de lijn waar je wilt aansluiten -> Enter -> op de lijn 
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De lijnen in een Tekenlaag (Layer) verschillen van dikte en je kunt dit handmatig aanpassen bij 

Layer Settings -> Line With -> dikte aanpassen 
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In de Tekenreader staat een overzicht met lijntypen, namen, dikte en benaming. 
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Met name de begrenzingslijnen staan niet op de juiste dikte. Je kunt lagen aan en uit zetten. 

door het Gloeilampje aan te klikken. Je kunt buitenlijnen selecteren en in Solid Layer plaatsen.  
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Let op dat je de juiste arcering kiest voor het materiaal. 
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Massief eiken 

Multiplex 

met eikenfineer 

Bij gefineerd multiplex is de kops of langsrichting tegenovergesteld aangegeven.  
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Aan de aanzichten en doorsneden en de projectie schaal 1 : 10 kun je nog een isometrische 

projectie aanzicht toevoegen op een schaal 1 : 10 of 1 : 20. De laden staan iets open. Je kunt 

kiezen voor Isometric of je model in de scene schuin plaatsen en kiezen From File en Primary. 
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Ieder meubel is anders. Tip: bepaal het aantal onderdelen en bemaat deze; bij voorkeur in de 

doorsnede(n). Bewaar altijd je een 1 : 1 versie - zeker als je gaat verschalen - door deze buiten 

het Paper te laten staan. Alles dat binnen de paperlijn staat wordt afgedrukt.  
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Je aanzichten en doorsneden plaats je uit-

eindelijk op het Papier en kies standaard 

voor het formaat A0. Projecteren op schaal 

1 : 1 heeft de voorkeur, echter je kunt ook 

verschalen.  

Soms moet ook de verschaalde tekening 

nog worden ingekort (zie C en D).  
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In de Tekenreader lees je rele-

vante informatie vanuit de te-

kennorm NEN916 (links).       

Begin met het invullen van het 

mededelingenvak. Hier staat al-

le relevante en essentiële infor-

matie over de tekening.  

Ook de projectiemethode staat 

hier vermeld. Deze hanteer je 

voor de gehele tekening. Wees 

vooral duidelijk over je syste-

matiek.  
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Geef de doorsneden aan in de projec-

tie 1 : 10 met een doorsnede lijn 

(Center Line) en de kijkrichting met 

een letter die je ook aangeeft bij je 

doorsnede. Eventueel geef je een aan-

zicht aan.  
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Alle doorgesneden materialen voer je uit conform het arceringsprincipe. Bij het bematen 

plaats je de maten van onderdelen en bewerkingen zo dicht mogelijk op het voorwerp.  Door-

sneden laten onderdelen op heldere wijze zien. In principe bemaat je niet in de tekening. Een 

hulpmiddel kan zijn om delen van de tekening weg te laten m.b.v. afbreeklijnen. Je bemaat 

dan binnen maar ook buiten de tekening.  
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In principe plaats je geen maten in de tekening, echter bevestigt de uitzondering de regel. 

Soms kan het niet anders ten behoeve van de duidelijkheid.  
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Je kunt doorsneden en aanzichten inkorten en passend ma-

ken binnen het formaat van het papier. Als afkortlijn kun je 

de gegolfde lijn gebruiken of de Center Line. Je kunt een 

combinatie van doorsneden maken. Links zie je doorsnede C 

en doorsnede D gecombineerd. De lengte van de doorsnede 

lijn in je overzicht 1 : 10 bepaald ook hoeveel je te zien krijgt 

van de doorsnede.  
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Bematen van de tekening 
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succes succes 


