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monotekeningen m.b.v. de norm 

Onderdeel werkvoorbereiding 
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Een alternatief voor de constructietekening is de 

systematiek van de monotekeningen. Je kunt dit 

teruglezen in de reader Tekenvaardigheden voor 

het vormgeven van meubelen.  

Voordeel van het systeem van monotekeningen 

is dat je één onderdeel op één tekenvel projec-

teert. Deze tekeningen zijn makkelijker af te le-

zen in de praktijk.  

Moeilijk is het maken van monotekeningen niet, 

wat belang is dat je een inzichtelijk systeem han-

teert. In deze instructie vind je richtlijnen en tips.  

 

In de reader Tekenvaardigheden vind je relevante 

aandachtspunten uit de meubelnorm 916.   

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

In IronCAD scene modelleer je een product. In de Scene Browser  (links) zie je een overzicht van onderdelen. Zorg ervoor 

dat alle onderdelen als losstaande parts worden gemaakt.  
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Je product wordt standaard gemodelleerd in Default. Met de functie Configurations (rechtsonder) maak je een Exploded 

View. Laat één hoek van het meubel in elkaar en trek andere onderdelen in de X-as, Y-as en/of Z– as van elkaar.  
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Naast de configuratie exploded view maak je alle andere onderdelen zoals opgesomd in de lijst rechts.  
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Open de tekencomponent CAXA en selecteer een A3 bij Paper Settings. Selecteer ook het HMC mededelingenvak. Je 

kunt deze ook importeren vanuit teams. In CAXA kun je via Insert (in de onderbalk) naast Model ook nieuwe tabbladen 

aanmaken. Maak zoveel extra tabbladen als je onderdelen hebt .  
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Je begint een set monotekeningen met het projecteren van een Exploded view om de onderdelen van het product te 

nummeren en onder te brengen in een stuklijst. In CAXA heet dit de Bill of Materials (BOM). De Exploded View krijg je 

door de Configuratie Exploded view te selecteren -> From File -> Primary -> OK 
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Verklein de projectie van 1 : 1 naar een goed zichtbare schaal, in dit geval 1 : 5 via Properties. 
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De 3D BOM (Bill of Materials) kun je importeren via Import. 
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Als de BOM al actief is dan update je via Update 3D BOM. Selecteer via Source File (vinkje zetten) -> OK 
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Als de BOM al actief is dan update je deze via Update 3D BOM. Selecteer via Source File (vinkje zetten) -> OK 

Je kunt bij Display (rechter kolom) onderdelen aan of uitzetten. Ook kun je de volgorde en nummering wijzigen.  
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Om onderdelen op tekeningen te kunnen plaatsen willen we deze eerst nummeren. Dit kun je automatisch doen via     

Generate Item No. automatically. Je kunt Clockwise aanvinken of Counter Clockwise (tegen de klok in). Probeer dit uit 

want de computer bepaalt waar de nummering komt te staan.  
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In plaats van Generate Item No. automatically kun je ook kiezen om de onderdelen handmatig te selecteren en daarmee 

te nummeren. In de stuklijst welke boven het mededelingenvak wordt geplaatst, staat de volgorde van onderdelen ge-

nummerd van benden naar boven. Houd deze volgorde aan.  
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Op de eerste pagina heb je uiteindelijk een exploded view met nummering van onderdelen. Als je de Bill of Materials wilt 

bewerken dat dubbelklik je op de tabel. Je kunt er voor kiezen om ook een drie aanzichten schaal 1 : 10 op te nemen met 

de buitenwerkse maten. Plaats deze dan boven de tabel.   
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Vul het mededelingenvak in met alle relevante informatie. Als deze is ingevuld kun je kaderlijn en mededelingenvak  

kopiëren en plakken in alle tabbladen. Pas per onderdeel de informatie aan. Bovenstaand zie je tekening no 2 van 9 

van het onderdeel Bodem.  
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Als je een onderdeel projecteert ga je naar Standard View -> Config. Bodem -> projecteer drie aanzichten (voor, rechter 

zij– en bovenkant) op een zo groot mogelijke schaal. Zet eventueel de hidden lines aan. 
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Als een onderdeel 1 : 1 te groot is voor een A3, maar te klein voor een 1 : 2 op A3 formaat dan is inkorten een goed optie. 

Trek rechthoeken (rectangles) ter grootte van de afstand welke je wilt inkorten - > selecteer alle onderdelen en Explode. 

Selecteer weer alle lijnen en plaats deze in ByLayer. De afbreeklijnen plaats je in Centerline Layer.  
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Plaats alle maten in de aanzichten.  
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De maten welke op de in te korte delen staan kun je vastzetten door deze te selcteren -> properties -> Tekst override de 

maat invullen. Als je delen naar elkaar toe beweegt zal de maat niet veranderen.  
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Je kunt het beste een kopie maken van het deel dat je gaat inkorten, en deze op het vel plaatsen. Bewaar het origineel 

(niet ingekorte deel) buiten het kader.  



pagina 21/26 

 

Als een onderdeel te groot is voor schaal 1 : 1 en ook niet makkelijk is in te korten dan kun je de Paper Scale aanpassen; 

voor het onderdeel Onderregel is dat 1 : 2. Zet via Options -> Hidden Lines - > Export all -> View Settings - > OK 
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Selecteer alle aanzichten -> Explode -> selecteer -> ByLayer  

Maten plaatsen en op het paper plaatsen.  
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Projecteer onderdelen in de richting van het formaat van je Paper (liggend). De Stijl wordt horizontaal geprojecteerd. De 

schaal is 1 : 1. Je kunt het onderdeel inkorten. Plaats eerst alle maten. Teken afbreeklijnen. Zet het maatgetal van de 

lengtemaat vast via Properties en Tekst Override. Plaats een ingekorte kopie op je Paper en bewaar de 1 : 1 versie.  
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Indien een onderdeel onder een hoek in de scene is geplaats is deze lastig te bematen. Je kunt deze in de scene met de 

Look At functie (F7) recht in het beeld plaatsen en vervolgens via From file drie aanzichten selecteren -> OK 
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Bovenstaand het verschil in projecties. Links is deze ook bemaat.  
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Op de eerste pagina staat de onderdelennummering, de naam van de onderdelen en ook een verwijzing naar het num-

mer van de tekening. Je kunt dit invullen -> dubbelklik tabel -> Remark: tekening nr. invullen. Je kunt ook andere wijzigin-

gen invullen of de tabel aanpassen. Het is een kwestie van uitproberen. Uiteindelijk heb je voor ieder onderdeel 1 teke-

ning. Voor een examenmeubel kan dat oplopen tot meer dan vijftig tekeningen.  


