
bladzijde 1 

 

monotekeningen m.b.v. de norm 

Project Meesterstuk 

Onderdeel Werkvoorbereiding 



bladzijde 2 

 

Maak een 3D model in het programma IronCAD met configuraties  



bladzijde 3 

 

 Maak configuraties zoals open deuren of exploded view 

V 

V 



bladzijde 4 

 

Selecteer in de configuratie Open Deur de onderdelen van de deur en draai deze met de 

TriBall. 



bladzijde 5 

 

Voor de exploded view trek je onderdelen met de Triball in éénzelfde richting (volgens het 

assenstelsel) van elkaar. Laat altijd een deel aan elkaar om de samenhang te kunnen zien. 



bladzijde 6 

 

Open  CAXA -> selecteer Config: exploded view -> klik op From File -> Primary -> OK 
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Selecteer Paper: Paper Settings -> A3 Landscape -> OK 



bladzijde 8 

 

Selecteer het aanzicht (Primary View) -> Property -> Scale -> 1.0 -> 0.1 -> OK 

Alternatief: Paper Settings verander de Paper Scale naar 1 : 10.  
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Selecteer Paper -> Import Title Block (staat in bestanden Teams) -> HMC Titleblock -> Import 

Het HMC mededelingenvak kun je als apart bestand vanuit teams importeren. 



bladzijde 10 

 

Je kunt onderdelen nummeren bijvoorbeeld met Datum Symbol -> Properties -> Datum text  

-> nummering ingeven 



bladzijde 11 

 

Het is bij monotekeningen van belang dat je op begrijpelijke wijze laat zien welk onderdeel 

op welke tekening staat.  Je kunt dit doen d.m.v. een overzicht van onderdelen met de hoe-

veelheid van dezelfde onderdelen en verwijzing naar het tekeningnummer in één tabel.  



bladzijde 12 

 

Als je de tabel hebt opgesteld kun je terug naar de 

scene en Configuraties maken. De configuratie 

krijgt de naam van het onderdeel. Maak configura-

ties altijd vanuit Default -> Create…-> naam 

V 

V 

Vink aan: New Parts .. are suppressed en stores position. 



bladzijde 13 

 

Geef de nieuwe configuratie een eigen naam in dit geval de naam van het onderdeel dat we 

willen laten zien op een tekening; Bovenplaat. Zet twee vinkjes -> OK 
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Als alle onderdelen een eigen configuratie hebben gekregen klik je op Close 
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Voorbeeld: Onderdruk (suppress) in de scene alle onderdelen in de scene browser behalve 

het onderdeel dat je wilt laten zien op de monotekening, in dit voorbeeld de Achterplaat.  



bladzijde 16 

 

Je kunt tekeningen aanmaken in CAXA -> RM (rechtermuisknop) op Model—> Insert(I) en de 

naam wijzigen. Je kunt voor ieder onderdeel een pagina aanmaken; n.b. de deur(en), de lade

(en) en het onderstel projecteren we in dit voorbeeld als één onderdeel op een tekening.  



bladzijde 17 

 

Iedere monotekening wordt gemaakt op een A3 formaat. Voeg het mededelingenvak toe via 

Import Title Block.  



bladzijde 18 

 

Als je het mededelingenvak invult (dubbelklikken) en vervolgens samen met de kaderlijn   

kopieert en plakt in alle tekeningen hoef je enkel de afwijkende gegevens aan te passen.  



bladzijde 19 

 

We kunnen één onderdeel - bijvoorbeeld Bovenplaat - projecteren op een A3. Klik op Options 

-> HiddenLines -> Export all. De best passende projectieschaal voor dit onderdeel op formaat 

A3 is 1 : 5. Je kunt dit instellen bij Paper Settings. 



bladzijde 20 

 

Selecteer vervolgens de drie aanzichten en ontkoppel deze van de scene met Explode 



bladzijde 21 

 

Selecteer nogmaals alle onderdelen binnen het kader -> Common -> ByLayer  



bladzijde 22 

 

Je kunt de namen van tekenlagen en lijndikten aanpassen.  

Zie: meubel-bol4-reader-tekenvaardigheden (bladzijde 5) 



bladzijde 23 

 

Het aanpassen van tekenlagen via Layer Settings heeft als voordeel dat het lijndikten laat zien 

op je afdruk.  



bladzijde 24 

 

Voeg uiteindelijk ook de maten toe. Bemaat de gehele lengte, breedte en dikte en de bewer-

kingen.  



bladzijde 25 

 

Van een samengesteld onderdeel - voorbeeld de Deur - wordt ook een doorsnede gemaakt. 

In de doorsnede geef je het materiaal aan door arceringen en de maten van onderdelen.  



bladzijde 26 

 

De lade is als gecombineerd 

onderdeel 1 : 2 geprojec-

teerd. In de doorsnede over 

de lengte kunnen de meeste 

maten worden geplaatst, ook 

binnen het ingekorte deel, en 

materialen gearceerd.  
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Vanuit de traditie projecteer je een onderdeel schaal 1 : 1 op een A3. Je kunt ook kiezen 

voor de best passende maat. In het voorbeeld is dit 1 : 2 waarbij het bovenaanzicht gehal-

veerd is weergegeven.  



bladzijde 28 

 

Maten die niet afgerond zijn kunnen per maat worden aangepast in door de instellingen 

voor de gehele tekening te wijzigen (z.o.z.).  



bladzijde 29 

 

Bij Dimension Style kun je de Dimension Style Set wijzigingen. De Linear en Angular Dimen-

sions kun je op 0 laten afronden.  



bladzijde 30 

 

Je kunt ervoor kiezen bij de aanzichten ook een isometrische projectie te voegen. Doe dit 

dan bij alle onderdelen.  



bladzijde 31 

 

De plint bestaat uit drie leng-

ten. De kopmaat is dezelfde.  

Alle drie de delen zijn in het 

voorbeeld op schaal 1 : 1 ge-

projecteerd. 
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Het glazenrek bestaat uit on-

derdelen die als een set is ge-

projecteerd. De schaal is 1 : 2. 


