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Platta med hål

Varning: Denna första övning kommer att bli ganska jobbig eftersom allt är nytt, dvs det är mycket 

att lära. Du kommer att få lära dig ”allt”, från modellering av en detalj i 3D till färdig utskriven ritning  

Men håll ut, nästa övning blir mycket lättare, för då kan du ju redan ”allt”. 

I SolidWorks jobbar man så här.

Om vi antar att du skall rita en rektangel med tjocklek, dvs ett rätblock, då ritar man först en 

rektangel (vilken som helst), det kallas för att man gör en Sketch därefter ger man rektangeln  mått. 

Slutligen lägger man till en Feature (ger rektangeln form), i detta fall tjocklek, .  

Obs! När jag nedan skriver klicka, menar jag alltid med musens vänsterknapp.

Nu börjar vi.

Starta SolidWorks, då får du ett fönster med verktygsraden  

Om du klickar på lilla pilen efter namnet SolidWorks får du se menyerna. File, Edit osv.

 

Längst till höger finns ett häftstift, klicka på det så naglar du fast menyerna så att de alltid är 

framme.   

Välj File >New, då får du se fönstret nedan med symbolerna för de tre integrerade delarna, som 

SolidWorks består av. 

Part för att modellera parter(detaljer) 

Assembly för att sätta ihop flera parter 

Drawing för att skapa ritningar.

Nu skall du rita en enstaka detalj så dubbelklicka på ikonen Part.
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Nu fick du ett nytt fönster med fyra flikar, Features, 

Sketch osv. Eftersom man alltid börjar med att göra 

en sketch väljer du fliken Sketch. Nu fick du se de 

verktyg du behöver när du skall rita, linje, 

rektangel, cirkel osv.

Nere till vänster på ritytan står det Trimetric och 

man kan se hur x-, y- och z-axlarna är orienterade. Det 

är  90° mellan axlarna. Ett sådant system kallas för 

ortonormerat. Om du tänker dig att du skall skruva i en vanlig skruv och alltså vrider x-axeln mot y-

axeln, då skruvas skruven in, i z-axelns riktning. Det är bra att veta.

Till vänster finns ett händelseträd, där kan man se vad som har hänt. Där finns tre olika plan, som 

man kan välja att rita i, Front Plane, Top Plane och Right Plane. 

1. Bottenplattan 

Man kan välja vilket plan som helst, men välj Front Plane. (Då 

stämmer instruktionen.)

Välj rektangelverktyget , då rätar planet upp sig och du 

får ett 2D-plan, se bilden till höger.  Du ser att det finns 

fem olika sätt att rita en rektangel, välj det första.

Längst ner på ritytan står det Front och du kan 

se åt vilket håll koordinataxlarna är riktade.

Åt vilket håll går z-axeln?

Klicka fast rektangelns ena hörn i origo , flytta 

musen (utan att hålla musknappen nere) diagonalt och 

klicka fast det andra, diagonala , hörnet. 

Storleken på rektangeln spelar ingen roll nu.

I sketchpaletten finns också ett måttsättningsverktyg, 

Smart Dimension , välj det.

Klicka på rektangelns nedersta linje, flytta pekaren lite nedåt och klicka igen, 

skriv in måttet 200 och klicka på Gröna bocken eller tryck Enter. 
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Gör likadant med en vertikal linjerna och måttsätt den till 100 mm.

Om du måttsätter ytterligare en sida blir rektangeln överbestämd och SW kommer att protestera.

Nu är rektangeln klar i 2D, men detta är ett 3D-program och man kan säga att bottenplattan 

egentligen inte existerar förrän den också har en tjocklek, dvs. även fått en storlek i den tredje 

dimensionen.

Välj Features-fliken då ser du Extruded Boss/Base, välj det.

Nu anpassade sig bilden till ritytan och visar sig i 3D, 

en pil visar åt vilket håll rektangeln kommer att öka 

sin tjocklek. Man brukar kalla detta för att man 

extruderar rektangeln. 

Vid D1 står 10.00, ändra till 15.00 och tryck Enter 

för att se hur det blir. Om det ser bra ut klickar du på 

gröna bocken eller trycker Enter igen. 

I händelseträdet kan du nu se att du fått en extre rad, Boss-Extrude 1. 

Markera, på samma sätt som när du ändrar ett filnamn, Boss-Extrude 1 och 

ändra texten till Bottenplatta.

Lägga till verktyg

Om du tycker att det saknas verktyg kan du gå in i  Tools-

menyn > Customize > Commands > View för att se alla 

verktygen till höger.

Dra dessa tre    upp till de andra verktygen.

Färglägga

Klicka på Edit Appearance, då får du se dialogrutan till höger.

Klicka på önskad färg och sedan på gröna bocken eller tryck Enter.

Rotera, flytta.

De andra två verktygen är Rotate View och Pan (Panorera).

Rotera: Välj Rotate View, klicka på ritytan, håll kvar musknappen nere 

och rör på musen. 

Flytta: Välj Pan klicka på ritytan, håll kvar musknappen nere och rör på musen för att flytta din 

modell. 
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Zooma: Rulla på musens scrollhjul eller välj något av de tre verktygen till 

höger.  (Zoom, rama in det du vill förstora.. Preview , föregående zoom.)

2. Ny rektangel, ny sketch. 

Överst på ritytan finns en palett som innehåller ikoner för 

standardvyer. Välj där Front, då lägger sig bottenplattan med fronten 

mot dig och det blir lätt att rita en ny rektangel ovanpå. 

Du måste dock ändå klicka på bottenplattans ovansida för att tala om 

för SW i vilket plan du tänker rita. När du klickat blir ytan blå. 

Välj Sketch>rektangelverktyget. Rita en ny rektangel ovanpå 

bottenplattan, börja i övre vänstra hörnet. (Du får en röd punkt 

när du hittar hörnet.)    Måttsätt rektangeln till 50 x 50 mm.

Välj Features>Extruded Boss/Base. Gör klotsen 30 mm hög. 

Välj Rotate View för att se att klotsen gick åt rätt håll.

Om rektangeln gick åt fel håll, klickar du på pilen vid texten 

Blind så ändras riktningen. Prova! 

Klicka på gröna bocken när du är klar.

3. Hålet, en ny sketch

Klicka på ovansidan av bottenplattan igen och välj därefter 

cirkelverktyget. Klicka fast centrum på dess ungefärliga plats och 

rita en cirkel på måfå. 

Ge cirkeln rätt mått, Ø30 mm, och rätt position, 30;30 mm från 

nedre högra hörnets kanter. Klicka på en kantlinje och sedan på 

cirkeln, för att måttsätta positionen, dvs från kanterna till cirkelns 

centrum. 

Välj Features>Extruded Cut. Pilen visar åt vilket håll den vill 

göra hålet. 

Det finns flera val när man skall göra hål. 

Det går bra med t.ex. Blind, Through All, 

Up To Next (till nästa yta).

Färdigt!  Spara! 
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Hur gör man om man har ritat fel?

Vi antar att rätblocket med måtten 50 x 50 x 30 har blivit fel och att det i stället skulle varit 75 x 75 x 

30. Du måste alltså rita om klotsen.

Om du tittar längst ner i händelseträdet ser du Bottenplatta, Klots och Hål. 

För att ändra 50 x 50 till 75 x 75 behöver du gå tillbaka till Klots.

Klicka med högerknappen på Klots. 

Nu fick du se en popup-palett. Den första ikonen klickar du på om du 

vill ändra en Feature, den andra om du vill ändra en Sketch. 

Klicka på den andra ikonen för att ändra din Sketch.

Dubbelklicka på 50-måtten, ett i taget och ändra till 75.

När du är klar måste du uppdatera din detalj, 

klicka på  Rebuild , som finns i Standard-menyn.

Klicka tre gånger på tillbakapilen , som också finns i Standard-menyn, så ångrar du

hela ändringen.

Vill du även prova att ändra höjden, får du klicka på första ikonen i stället. Prova gärna det.

Med  några nya klick på tillbakapilen  får du snabbt tillbaka den ursprungliga bilden.
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4. Skapa en ritning.

Välj  File > New  och sedan programdelen Drawing. 

Du fick nu se en lista med fyra ritblanketter. 

Klicka bort bocken vid Only show standard formats 

och välj A4-Landscape och klicka OK.

Du fick nu ett dialogfönster med en gul message-ruta och i den blå rutan under ser 

du namnet på din detalj. Dubbelklicka på namnet. 

Om din detaljs namn inte syns, klicka på Browse och leta upp dokumentet själv.

Nu fick du se ett nytt dialogfönster där du skall välja vilken vy du vill ha som 

huvudvy. Välj Front genom att klicka på symbolen i mitten, se fig.

Klicka sedan på ritningsblanketten där du vill ha huvudvyn. Flytta sedan 

musen till höger om huvudvyn och klicka, flytta musen ovanför huvudvyn 

och klicka och snett upp till höger och klicka. Du har nu fått fyra vyer. 

Klicka på gröna bocken.

Om vyerna inte placerade sig enligt Första kvadrantens 

projektionsmetod (tidigare kallad europeisk vyplacerings-

metod eller Metod E)  klickar du på en tom plats på 

ritblanketten med högerknappen, och väljer Properties. 

I dialogfönstret som då visar sig klicka på First angle 

under Type of projection. Klicka OK.  

Third Angle innebär ”Amerikansk vyplaceringsmetod”, 

dvs metod A.
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Redigering

3D-vyn hör egentligen inte till ritningen utan läggs ut för att öka förståelsen av de 

olika 2D-vyerna. Den behöver därför inte ha samma skala, som ritningsvyerna. 

Klicka på 3D-vyn, då får du se dialogfönstret till höger, klicka för Use custom 

scale och välj skalan 1:5. Under Display Style, välj den fjärde ikonen, Shaded 

With Edges, för att få yta på 3D-vyn. Flytta 3D-vyn in i hörnet. 

Markera huvudvyn (Front) och välj andra symbolen, Hidden Lines Visible, 

så att skymda linjer visas på alla ritningsvyerna. 

Som du ser har de skymda hålen i sidovyerna inga centrumlinjer. 

Under fliken Annotation finns verktyget Centerline , 

välj det och klicka på hålets båda streckade linjer i sidovyerna, (två 

streckade linjer för varje hål).  Klicka på Gröna bocken.

Måttsättning

Se till att ingen vy är markerad, gå in i Insert-menyn och välj Model Items

eller välj  under fliken Annotatitons. 

I dialogfönstret du nu fick se välj följande:

Source/Destination: Entire modell och bocka för Import items to all views.

Dimensions: Bocka för Eliminate duplicates.

Options: Bocka för Include items from hidden features.

Klicka sedan på gröna bocken så kommer alla måtten ut.

OBS! Snygga till måttsättningen, se nedan!

Om du klickar på 30-måtten kan du, i dialogfönstret du då får se, 

ändra så att pilarna  ligger innanför måttbegränsningslinjerna.

Markera också båda måttvyerna och ändra till fyllda pilspetsar.

Om du saknar något mått kan du själv måttsätta 

som vanligt. De mått du sätter själv får en grå 

färgton.
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I menyn Tools > Options > Documents Properties kan man göra många 

inställningar. 

T.ex. i Dimensions: Ändra Gap till 0 och Beyond dimension line till 2 mm 

vilket är svensk standard.

Redigera  ritblanketten

För att komma åt att redigera ritblanketten, klickar du med högerknappen 

på en tom yta på ritblanketten. I poupmenyn du då får se välj Edit 

Sheet Format. Själva ritningen försvinner då och du kan jobba med 

ritblanketten, skriva in namn, titel osv. Du kan även radera onödiga linjer 

för att få bättre plats med vyerna.

För att skriva text använder du textverktyget (A) i Annotation-paletten. 

När du klickar på A, får du en textruta som du klickar fast på ritningen där du 

vill ha texten. Du får då se ett dialogfönster, se nedan, som ger dig möjlighet att formatera texten. 

När du skrivit din text i textrutan, klickar du på 

gröna bocken. (Enter ger ny rad.)

För att sedan få tillbaka vyerna klickar du igen med högerknappen på en 

tom yta på ritblanketten  och väljer Edit Sheet i popupmenyn.

Utskrift  

Välj File >Print för att skriva ut. Kolla först under 

knappen Page Setup... att du har liggande utskrift, 

dvs Landscape.  Under knappen Line thickness 

väljer man linjegrovlekar. Kontrollera att Normal 

(grova linjer) är vald till 0,7 mm.

Färdigt!     Skriv ut och lämna in! 

Ps
Om du så här sent skulle upptäcka att du har ritat något fel, går du till modellen (parten) och 

ändrar där. Ett felaktigt mått kan även ändras i ritningen. När du sedan gör Rebuild uppdateras 

både modellen och ritningen. De hänger ihop. 

Prova gärna att, t.ex. flytta hålet i modellen, för att se hur ritningen uppdateras.
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