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Forord 
Denne manualen er utarbeidet for MultiCAD 2010. Manualen er rettet mot deg som har liten eller 
ingen kjennskap til MultiCAD 2010. Målet er at du skal tilegne deg grunnleggende kunnskaper og 
ferdigheter i å tegne enkle prosjekter/konstruksjoner i MultiCAD 2010. 
 
MultiCAD 2010 kjøres under MS-WINDOWS som gjør det enkelt i bruk. Brukerne er operative i 
løpet av få dagers trening. ( Windows XP er anbefalt) 
 
MultiCAD 2010 er basert på tegning med ferdige konstruksjoner eller bygningsdeler som er 
material belastet. Konstruksjonene eller bygningsdeler tegnes på forskjellige lag (transparenter) og 
nivåer (etasjer) som kan defineres etter eget standardoppsett. Konstruksjoner eller bygningsdeler 
som finnes i biblioteket, har definerte egenskaper om hvordan de skal oppføre seg i plan, fasade og 
tredimensjonalt. 
 
Bli kjent med MultiCAD 2010. 
For å kunne bruke MultiCAD 2010 så effektivt som mulig er det viktig at du mestrer 
basisfunksjonene.  
 
Aktivere MultiCAD 
Det første du må gjøre er å aktivisere MultiCAD med en lisensfil du mottar fra MultiCAD as, enten 
det er Full-versjon, Light-versjon eller skole-versjon. 
 
Dette gjøres ved å gå til Hjelp - Om - Aktivere. Dersom du ikke har fått lisensfil må du ta kontakt 
med MultiCAD as for å motta ”Serienummer”. Trykk ”Via e-post” og lim inn i ruten for 
”Serienummer”. ”Maskin ID” og ”Versjon” skal allerede være utfylt, trykk ”OK” og en e-post 
genereres automatisk.. Når du har betalt den avtalte prisen vil du automatisk få en lisensfil av 
Multicad AS via e-post. Lagre denne på en trygg plass som du husker, f.eks. Mine 
Dokumenter\Multicad lisensfil, kopier med deg stien (fra adressefeltet helt øverst) som forteller 
hvor du har lagt lisensfilen på pc-en. Gå så inn i samme Hjelp - Om - Aktivere, velg denne gangen 
”Fra fil”. Der limer du inn stien som forteller hvor du har lagret lisensfilen.. Trykk deretter OK, og 
demo versjonen blir straks oppgradert til en Full- eller Light versjon 
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Oppstart og bruk  
For å starte MultiCAD 2010 må du finne frem til MultiCAD ikonet på skrivebordet og 
dobbelklikke på dette. ( MultiCAD må være installert på forhånd). Du kan også starte programmet 
ved å gå til ”START” knappen nederst på venstre side av skjermen. 
Start – Alle programmer – MultiCAD – MultiCAD 2010 
 

 
 
Det første som møter deg ved oppstart er oppstartsbildet til MultiCAD 2010. Her velger du om du 
vil åpne en mal (klikk på bildene) eller starte MultiCAD 2010 med et nytt prosjekt (klikk ”Nytt 
prosjekt? Start MultiCAD”). Under ressurssenter ligger også noen veivisere med video, tekst og 
bilder. Veiviserne tar for seg det mest grunnleggende i MultiCAD og viser hvordan man steg for 
steg tegner en garasje. Som helt fersk bruker klarer du å tegne en garasje på 3 timer ved hjelp av 
veiviserne 
 

 
 
I dette tilfellet skal vi åpne MultiCAD uten mal. Klikk ”Nytt prosjekt? Start MultiCAD” 
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Det første som møter deg ved oppstart av MultiCAD er et skjermbilde av standardoppsettet til 
MultiCAD: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det neste som må gjøres er å åpne et nytt prosjekt. Klikk på Fil – Ny – ’Nytt prosjekt’. (’Nytt 
layout’ velges dersom du skal lage layouter (utskrifter) og ’Nytt terreng’ velges dersom du skal lage 
terreng.)  

 
 



MultiCAD AS   
www.multicad.no  Copyright  © 
post@multicad.no   

10 

Gi prosjektet et navn 
 
Deretter vises denne dialogboksen. 
”Tittel” og ”Kategori” må fylles ut  
 
De andre feltene har ingen betydning for selve 
programmet, kun for at du skal kunne skrive noen 
notater angående prosjektet. 
 
Når dette er fylt ut trykker du ”OK” og du vil se at du 
får opp et tegneark (et prosjekt). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Velg ”Lagre” i ”Fil” - menyen. 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
Du vil få opp en dialogboks som vist under. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skriv inn filnavnet. Legg merke til at alle prosjektene i MultiCAD har filtype .mcp (MultiCAD 
prosjekt). Øverst i dialogboksen ser du hvilken mappe prosjektet blir lagret i på harddisken. Det er 
viktig å kontrollere HVOR du plasserer prosjektet du produserer. Etter installering av MultiCAD 
plasseres prosjektet i følgende mappe: 
… Mine Dokumenter\MultiCAD 

Skriv inn filnavnet 
her. 
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MultiCAD kan også programmeres til å alltid åpne i en bestemt mappe. Dette er en fordel dersom 
du vil lagre prosjektene i andre mapper enn den som er standard. For å endre hvilken mappe 
MultiCAD skal åpne i gjør du følgende: 
 
Trykk ”Valg” under ”Vis”-menyen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Under ”Egenskaper” i ”Valg”-menyen ligger ”Lagring”. For å endre stien trykker du på ”…” og 
velger mappen du vil MultiCAD skal bruke som standardmappe. Trykk ”OK” og du vil legge merke 
til at stien er endret. Trykk ”Bruk som std.” og deretter ”OK”. MultiCAD vil heretter alltid åpne 
mappen som vises i stien.  
 
”Bruk som standard” betyr at MultiCAD bytter ut standard-oppsettet med gjeldende innstilling.  
 
MultiCAD kan tilbakestilles til standardoppsettet som følger programvaren. Dette gjøres på 
følgende måte: Gå til ”Hjelp”-menyen, og velg ”Gjenopprett standard innstillinger…” Denne 
funksjonen tilbakestiller alle innstillinger.  
 
”Gjenopprett standard innstillinger…” kan ikke angres. 

T I P S !  

N B !   
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Hente frem et eksisterende prosjekt  
Ønsker du å hente frem et allerede eksisterende prosjekt, gå på ”Fil” og velg ”Åpne” i menylinja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finn det aktuelle prosjektet og velg ”Åpne.”  
 
MultiCAD ”husker” også de fire siste brukte prosjektfiler, slik at du enkelt kan hoppe til og fra de 
mest brukte prosjektene. Disse stiene blir ofte kalt ”Paths”, og ligger på ”Fil”-menyen. 
 

  
 

Velg mellom de mest brukte 
prosjektfilene her. 
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MultiCAD grafisk brukergrensesnitt  
MultiCAD har et grafisk brukergrensesnitt som kommuniserer med datamaskinen ved hjelp av 
vinduer, bilder og ikoner. Du vil se at MultiCAD er basert på Windows utseende.  
 
 
 

 
 
Tittellinje 
I tittellinjen vises prosjektnavnet. Her ser du også hvilken modus du er i (Prosjekt, Layout, Terreng 
eller Render). 
 
Menylinje 
Menylinjen brukes til å hente/velge forskjellige funksjoner i nedtrekksmenyer. 
 
Statusfelt 
Statusfeltet vil gi viktig informasjon til brukeren under arbeid med prosjektet. 
  

Tittellinje Menylinje Verktøybokser Vindusbehandling 

Tegnebordet 

Rullesjakt 
 

Statusfelt 
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Bokser/verktøybarer 
Verktøybarer som er en samling av kommandoer, kan flyttes fritt rundt på skjermen og justeres. Du 
kan dra verktøybaren inn til siden, til toppen eller i bunn på skjermen. For å flytte en verktøybar tar 
du tak i linjene på venstre side av boksen, hold samtidig venstre musetast nede og dra boksen til 
ønsket posisjon. Slipp venstre musetast og verktøybaren plasseres på ønsket plass. 
 

  
    
 
Plasser verktøybarene så tett sammen som mulig slik at du får størst mulig område å tegne på. Se 
eksempel under. 

 
 
For å redigere verktøybarene må du alltid aktivisere ”Tilpass” kommandoen.. 
Dette gjøres ved å åpne kategorien ”Vis” i menylinja. Velg deretter ”Tilpass” og ”Tilpass”.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det er først nå du har muligheten til å redigere verktøybarene. 
Du får nå opp menyboksen som er vist under. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fjerne en kommando fra verktøybaren.  
Klikk på ønsket kommando i verktøybaren. Hold venstre musetast nede og dra ”kommandoen” ut 
på skjermen. Slipp så musetasten og kommandoen er fjernet fra verktøybaren. 

 
  

T I P S !  

N B !   

Pek på linjene i venstre kant på verktøybaren, 
hold venstre musetast nede, og dra boksen til 
ønsket posisjon. 

Pek på kommandoen, hold venstre musetast nede og dra kommandoen ned på tegnebordet. 
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Legge til en ny kommando i verktøybaren.  
Åpne kategorien ”Vis” i menylinja. Velg deretter ”Tilpass” og ”Tilpass”. Velg riktig kategori og finn 
deretter ønsket kommando i lista. Klikk på den valgte kommandoen i lista, hold venstre musetast 
nede, og dra kommandoen til ønsket menyboks.  
 
Det er viktig at du legger ”kommandoen” inne i en av menyboksene og ikke utenfor i det grå feltet.  
Slipp musetasten og kommandoen vil legge seg i den valgt verktøybaren. 
 
Er du usikker på i hvilken kategori du finner kommandoen, har du muligheten til å vise alle 
kommandoene som finnes i MultiCAD. Denne finner du under ”All Commands” (Alle 
kommandoer) i kategorilista (her markert med blå bakgrunn). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hurtigtaster,  
Åpne kategorien ”Vis” i menylinja. Velg deretter ”Tilpass” og ”Tilpass”. Åpne mappen ”Keyboard” 
(tastatur). Hent opp den kommandoen du vil lage hurtigtast for i kommandolista. (Velg riktig 
kategori, eller ”All Commands” (alle kommandoer)). Eksemplet under viser ”Arranger” som valgt 
kategori og ”Flytt” som valgt kommando. 
Skriv inn ønsket hurtigtast og bekreft dette med ”Assign” knappen).  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lukk ned vinduet og du har lagret hurtigtasten. Her kan du bruke alle bokstaver også kombinert 
med SHIFT+, ALT+, CTRL+, osv. 
  
 

O B S   

Viser alle kommandoer i 
kommandolista. 

Her vil alle kommandoene 
bli listet opp. 

Bekreft ditt valg for 
hurtigtast her. Du vil se at 
valget er bekreftet i feltet 
”Current Keys”. 

Skriv inn hurtigtasten her. 
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I MultiCAD har du valget mellom å sette hurtigtastene kun for prosjekt-, terreng-, objekt-, og 
layout-modusene eller for hele MultiCAD. Dette gjøres på følgende måte: 
 
Åpne Customize Keyboard som vist i avsnittet på forrige side. 

 
Klikk på nedtrekkspilen til venstre for ikonet. Du vil nå se en liste med prosjekt, layout… osv. 
Ønsker du at hurtigtastene kun skal kunne brukes i objektmodus, velger du ”Object”. Ønsker du 
derimot at hurtigtastene skal brukes i hele MultiCAD, velger du ”Default”. 
 
 
Du kan tilordne forskjellige kommandoer til samme tasten; f.eks. ”E” skal gjelde for egenskaper i 
objektmodus, men for eksport i prosjektmodus. Du kan også tilordne forskjellige taster til samme 
kommando. 

N B !   
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Egendefinerte verktøybarer 
Å lage egne verktøybarer/menyer er enkelt i MultiCAD. Vi skal nå gå gjennom et eksempel hvor du 
lager en verktøybar med diverse kommandoer.  
 
Åpne dialogboksen ”Tilpass”. ( Samme dialogboks som når en jobber med verktøybarene og 
hurtigtaster) 
For å opprette navn på den nye verktøybaren velges ”Toolbars” og ”New”.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skriv inn navnet på den nye verktøybaren og trykk ok.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Dra boksen ut på skrivebordet. Gå tilbake i ”Command” mappen og velg ønskede kommandoer. 
Du vil nå få opp en liten verktøybar. 

 
  
 
 

 
Klikk på kommandoen i lista, hold venstre musetast nede og dra kommandoen inn i verktøybaren. 
Slipp mustasten og kommandoen vil legge seg i verktøybaren. Se boksen under. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Velg ”New” her og du vil 
få opp en ny tom 
verktøybar. 

Velg deg en kommando her. 
Og dra denne over til 
verktøybaren du har laget. 

Eksempel på en 
egendefinert verktøybar 
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Hente frem verktøybarer. 
Dersom du lukker en verktøybar, og ønsker å hente den frem igjen gjør du følgende:  
Gå til: ”Vis” ”Tilpass” og ”Tilpass” i menylinja. Velg mappen ”Toolbars”. 
Du aktiviserer verktøybaren igjen ved å klikke ”på haketegnet” til høyre for navnet. 
  
”Reset” Stiller tilbake den valgte verktøybaren slik den er som standard. 
”Reset all” Stiller tilbake alle verktøybarene til standard. 
Er det haketegn i ruta til venstre for verktøybarene er verktøybarene synlige. 
Er det ikke haketegn i ruta er verktøybarene skjulte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dialogbokser 
En dialogboks er et vindu hvor du kan gi inn valg og sette diverse innstillinger. Eksemplet under 
viser en dialogboks. Legg merke til ”trykknappene”. Disse forteller deg hvilke som er aktivert og 
deaktivert. Denne formen for ”brytere” brukes mye i MultiCAD.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktiviser verktøy baren 
igjen ved å klikke i ruta 
til venstre for navnet. 
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Menyfunksjoner 
 
Målet med kapittelet er å få kjennskap til menyene i MultiCAD og deres funksjoner. 
 
 
Standard-verktøy 

 
 
 
 

 Henter opp et nytt tegneark.  

 Åpne et eksisterende prosjekt.  

 Lagre prosjekt 

 Lagre prosjektet med et nytt navn. 

 Skriv ut prosjekt. 

 Forhåndsvisning av utskrift. 

 Angre. 

 Angre tilbake. 

 Slette. 

 Klipp ut. 

 Kopier. 

 Lim inn. 

 Om MultiCAD. (Versjonsnummer, Full, light, demo, skole, registrering). 
 
 
Vis-verktøy 

 
 
 
  

 Plasserer origo i nedre venstre hjørne på tegnebordet. 

 Slå av og på visning av trådkors 

 Slå av og på visning av rutenett. 

 Slå av og på visning av origo. 

 Zoom inn – forstørrer grafikken. 

 Zoom ut – forminsker grafikken. 

 Zoom dynamisk – forstørrer/forminsker grafikken, frihånd 

 Tilpasser prosjektet til skjermen. 

 Panning (bevege prosjektet ved hjelp av ”trykk og dra”-metoden) 

 Vis alle nivå. 

 Skjul alle nivå. (Bortsett fra det aktive nivået) 

 ”Rensker opp” og oppdaterer grafikken. 
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 Viser snitt 

 Lagre gjeldende visning som kameraposisjon. 

 Vis brukerdefinert kameraposisjon. 

 Vis lys og skygge effekter. (Rendering). 

 Vis egenskaper. 
 
 
Lås/Juster-verktøy 

 
 
 
 

 Velg mellom lås/juster av eller på. 

 Velg type å låse til. 

 Lås grid. 

 Lås vinkel. 

 Lås node. 

 Lås brukernode. 

 Lås til objekt. 

 Lås Hjørne – Senter – Side 

 Lås Krysspunkt 

 Juster Venstre. 

 Juster Høyre. 

 Juster Topp. 

 Juster Bunn. 

 Juster oppe venstre hjørne. 

 Juster oppe høyre hjørne. 

 Juster nede venstre hjørne. 

 Juster nede høyre hjørne. 
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Arranger-verktøy 
 
 
 
 

 Velg. 

 Flytte. 

 Kopiere. 

 Slette. 

 Rotere. 

 Rotere objekt (er) med spesifisert vinkel. 

 Speilvende 

 Endre. 

 Reprodusere. 

 Still i front. 

 Still bakerst. 

 Trim til linje. 

 Trim til polygon. 

 Trekk fra polygoner. 

 Legg sammen polygoner. 

 Forbinde vegger 

 Lage kopling. 

 Bryte kopling. 

 Lage hull. 

 Sett aktivt plan. 
 
 
Tegne-verktøy 

 
 
 
 
 

 Tegn enkeltpunkt. 

 Tegn enkeltpunkt til objekt 

 Tegn enkeltpunkt på objekts endepunkt. 

 Tegn polygon, senter – radius. 

 Tegn polygon, mellom to punkter på omkretsen. 

 Tegn polygon, hjørne – tilstøtende hjørne. 

 Tegn uregelmessig polygon. 
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 Tegn uregelmessig skyggepolygon 

 Tegn enkelt linje. 

 Tegn kontinuerlig linje. 

 Tegn rektangel. 

 Tegn rektangel med kuttede hjørner. 

 Tegn rektangel med avrundede hjørner. 

 Tegn sirkelbue – 2 punkter og gjennom punkt på omkretsen. 

 Tegn sirkelbue – 2 punkts + senter. 

 Tegn sirkelbue – 2 punkts, senter – radius – segment. 

 Tegn sirkel, senter – radius. 

 Tegn sirkel, diameter 

 Tegn sirkel, tre punkts. 

 Tegn ellipsebue, 3 punkts – segment. 

 Tegn ellipsebue, mellom 3 punkt og et stykke 

 Tegn ellipse 2 punkts. 

 Tegn ellipse 3 punkts. 

 Åpen B-Spline kurve 

 Lukket B-Spline kurve 

 Åpen Benzier kurve 

 Lukket Benzier kurve 

 Åpen Tilpasset kurve 

 Lukket Tilpasset kurve 

 Horisontal mållinje 

 Vertikal mållinje 

 Justert mållinje 

 Vinkel 

 Skriv tekst 

 Tegn Snitt 

 Tegn lyskilde (omgivende lys) 

 Tegn lyskilde (spottlys) 
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Egenskaper-verktøy 
 

 
 
 
 

 Endre linjetykkelsen 

 Endre fargen på linja 

 Endre linjetypen (Heltrukket, stiplet…) 

 Legge på mønster 

 Legge på farge 

 Legge på bitmap (Fotorealistiske bilder). 
 
 
Objekt-generator verktøy  

 
 
 
 

Objektkategori 

Objekt 

 Hurtigvalg. Liste over nylig brukte objekter. 

 Opprett nytt objekt. Du vil automatisk flytte deg til objekt modus. 

 Åpner dialogboksen for objektsbiblioteket. 
 
 
3D Figur-verktøy  

 
 
 

 

 Tegn boks. 

 Tegn kule. 

 Tegn en sylinder gjennom radius. 

 Tegn en sylinder gjennom diameter.  

 Tegn en sylinder- cord. 

 Tegn en kjegle gjennom radius. 

 Tegn en kjegle gjennom diameter. 

 Tegn en kjegle – cord. 

 Trekk et polygon til 3D-figur. 

 Tegn prisme. 



MultiCAD AS   
www.multicad.no  Copyright  © 
post@multicad.no   

24 

Prosjektvisningsalternativer.   

 Plan. 

 Fasade. 

 Perspektiv. 

 Visningsmodus som blokk. 

 Visningsmodus som trådmodell. 

 Visningsmodus som overflate. 

 Visningsmodus som farget. 

 Visningsmodus som massiv. 

 Sett øyeavstand 

 Øyeavstand. Her kan det også skrives inn hvilken øyeavstand det skal være. 

 Roter på frihånd. Stå i fasade/perspektiv. Velg roter kommandoen. Klikk så med venstre 
 musetast og hold den nede mens du beveger musen. 

Roter om X-aksen. 

Roter om Z-aksen. 

 Viser fasade i front. 

 Viser fasade fra høyre 

 Viser fasade fra baksiden 

 Viser fasade fra venstre 

 Viser fasade fra topp 

 Viser fasade fra bunn. 
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Dele, lukke, maksimere og minimere vinduer  
For å dele vinduer, gjøres dette ved å klikke på knappen ved siden av rullesjakten. Hold venstre 
musetast nede og flytt markøren mot høyre til vinduet har ønsket størrelse.  
Se figuren under. 
 

 
Klikk på knappen og hold venstre mustast nede.  
Dra til ønsket størrelse er nådd og slipp.  
Nå har du delt vinduet horisontalt. 
Klikk på ”samme” tasten oppe til høyre, og du deler vinduet horisontalt. 
 

 
 
 
Eksempel på deling av tegnebordet. 
 

 
 
Maksimere og minimere vinduer  
 
Minimere Lukke 
 
 

  
 
 

 
Maksimere/Gjenopprett ned 
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Komme i gang
Når du arbeider med MultiCAD jobber du stort sett med objekter. Objektene i MultiCAD består av 
forskjellige
osv.  
 
Lineære elementer
Med lineære elementer menes ulike linjer som er utplassert. Eks:
  

Sirkulære elementer
 
Alle sirkler og ellipser som du har på tegning
 
 

 
Buer 
Buer av forskjellige former. Eks:
  

Polygoner
Polygoner er lukkede figurer. Eks:
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Komme i gang
Når du arbeider med MultiCAD jobber du stort sett med objekter. Objektene i MultiCAD består av 
forskjellige elementer. Et element kan f. eks være en linje, bue, sirkel, tekst, målsetting, skravering 

Lineære elementer 
Med lineære elementer menes ulike linjer som er utplassert. Eks:

Sirkulære elementer 

Alle sirkler og ellipser som du har på tegning

  
Buer av forskjellige former. Eks:

Polygoner 
Polygoner er lukkede figurer. Eks:

  
   

Sirkel 

 

Enkel linje 

 

Bue 

Rektangel 

 

 
 
 

Komme i gang 
Når du arbeider med MultiCAD jobber du stort sett med objekter. Objektene i MultiCAD består av 

elementer. Et element kan f. eks være en linje, bue, sirkel, tekst, målsetting, skravering 

  
Med lineære elementer menes ulike linjer som er utplassert. Eks:

 

Alle sirkler og ellipser som du har på tegning

Buer av forskjellige former. Eks: 

Polygoner er lukkede figurer. Eks: 

 

Enkel linje 

Bue 
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Når du arbeider med MultiCAD jobber du stort sett med objekter. Objektene i MultiCAD består av 

elementer. Et element kan f. eks være en linje, bue, sirkel, tekst, målsetting, skravering 

Med lineære elementer menes ulike linjer som er utplassert. Eks:

Alle sirkler og ellipser som du har på tegningen. Eks:

Bestemt polygon 
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Når du arbeider med MultiCAD jobber du stort sett med objekter. Objektene i MultiCAD består av 

elementer. Et element kan f. eks være en linje, bue, sirkel, tekst, målsetting, skravering 

Med lineære elementer menes ulike linjer som er utplassert. Eks: 

en. Eks: 

 

Bestemt polygon 

 
 
 

  
Når du arbeider med MultiCAD jobber du stort sett med objekter. Objektene i MultiCAD består av 

elementer. Et element kan f. eks være en linje, bue, sirkel, tekst, målsetting, skravering 

 

 

 

 

 

Kontinuerlig linje 

Ellipse 

Bue 

 

 
 Copyright  ©
 

   
Når du arbeider med MultiCAD jobber du stort sett med objekter. Objektene i MultiCAD består av 

elementer. Et element kan f. eks være en linje, bue, sirkel, tekst, målsetting, skravering 

Kontinuerlig linje 

 

Ellipse 

 

Uregelmessig polygon    

 

  
Copyright  © 

  

 
Når du arbeider med MultiCAD jobber du stort sett med objekter. Objektene i MultiCAD består av 

elementer. Et element kan f. eks være en linje, bue, sirkel, tekst, målsetting, skravering 

Kontinuerlig linje 

Uregelmessig polygon    
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Låsing         
Når du konstruerer i MultiCAD vil du tidlig oppdage nødvendigheten av å tegne nøyaktig. Ofte 
opplever du at linjer, som du ønsker skal henge sammen, dessverre krysser hverandre, eller har en 
åpning mellom seg.  

  
 Feil     Riktig             Feil  Riktig 
 
Årsaken til dette skyldes ingen eller feil bruk av låseredskaper. Låseredskaper er verktøy som du 
benytter i/under konstruksjonsprosessen for å skape riktige og kontrollerte forbindelser, 
overganger og forhold mellom linjer. 
 
 
De mest brukte låsefunksjonene er:   
 
Aktiviser låsefunksjonene med venstre musetast. 
 
Det er fullt mulig å skifte mellom nodene når du er inne i en kommando. Da har du flere 
muligheter til å jobbe nøyaktig., (et eksempel er ved plassering av hjørnebord) 
 
Prinsippet for å utføre låsing  
 
Velg tegnekommandoen du skal bruke. (f. eks plasser ut linje ) 
Velg låseverktøyet som skal benyttes (f. eks lås node ) 
Beveg trådkorset ca i det området hvor du skal treffe (f. eks endepunktet på en linje) 
Lås ved å trykke venstre musetast. Signaliserer treff dersom figuren merkes med rød farge. 
Gå videre til neste posisjon. 
 
Du ønsker en linje skal starte i senter på en sirkel. Da må du låse til senter av sirkelen med riktig 
låseredskap for å ”treffe” nøyaktig. Videre ønsker du å forsette linjen slik at den hektes på 
endepunktet på en annen linje. Se figuren. 
 

  
  

T I P S !   

E K S .  
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Viktige låseverktøy 
Nedenfor vises eksempler på noen av de viktigste låseverktøyene, og hvordan de ”treffer” på ulike 
figurer. 

 
 
 

 
 

 - Lås node. Kan brukes ved målsetting og i alle fasader. 

  
 
- Lås hjørne senter side. Kan ikke brukes ved målsetting og kun i ”faste” fasader.( Ikke 

rotert) 

 
  

 
- snapp til krysspunktet 

 
 
 
 
 
 
 

 
- lås objekt Låser seg til nærmeste punkt på objektet. 

 
 
  
 
 
 

Krysspunkt 

Her kan du selv velge punkt på 
linja. Dra markøren over linja og 
slipp der du vil ha punktet. 
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Prinsippet ved tegning  
Nå skal du lære å utplassere et enkelt element. I dette tilfellet trekke opp en linje.  

Bruk linjekommandoen ”Linje enkel”. Sett startpunkt med venstre musetast (Ett klikk).  
Dra linja i ønsket retning og klikk en gang til på venstre musetast for å avslutte linja..  
Linjen er nå utplassert.  
 
Linje med gitt vinkel og lengde   
 
Skal linja ha en eksakt lengde og en gitt vinkel, må en angi verdiene for linja.  

Velg linjekommandoen ”Linje enkel”.  
Sett startpunkt med venstre musetast. ( Ett klikk)  
Nederst på skjermen vil det komme opp felter hvor du kan sette inn verdier for elementet.  
 

DX angir lengden i X retning, DY angir lengden i Y retning og DZ angir lengden i Z retning. 
Vinkelen på linja blir angitt i feltet ”vinkel”. For å bla deg gjennom disse feltene bruk ”tab” tasten.  
Bekreft dette med ”ENTER” tasten og du vil se at linja kommer frem med rett lengde.  
 
Aksekorset  

For å vite hva som er x, y og z retningen til en hver tid, aktiviserer du aksekorset  . 
Du får nå opp et aksekors på tegnearket. Aksekorset er merket med X, Y og Z. 
Uansett hvilke plan eller vinkel du ser tegningen fra, er alltid X-retningen rød. Y-retningen grønn og 
Z-retningen blå. (Aksekorset roterer sammen med tegningen.) 
 

  

For å skru av eller på aksekorset klikker du på ikonet som er vist her:  .  
Dette ikonet finner du i verktøybaren ”Vis verktøy”. 
 
Nedenfor vises tegnekommandoene som du bruker i MultiCAD. 
 
 
 
 
 
Fremgangsmåten er lik uansett hvilket element du velger. 
 
Sletting av elementer  
 
Slette ett element 
Du kan selvsagt slette elementer på tegningen. Du har 3 ulike slette muligheter;  

1) Aktiver ”slette” kommandoen . Aktiverer du denne vil du slette ALT du trykker på, 
helt til du deaktiverer den!  

2) Marker det som skal slettes, høyreklikk og velg ”Slett” 
3) Marker det som skal slettes og trykk ”Delete” på tastaturet. 

X = Rød linje 
Y = Grønn linje 
Z = Blå linje 
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Slette flere elementer
For å slette flere elementer samtidig må du først velge a
Dette gjøres ved å dra et vindu over elementene som skal slettes. (Hold inne venstre musetast, dra 
og slipp). Rammen rundt elementene vil vise med stiplede linjer.
 

 
 
Fremgangsmåten er lik her, bruk Slette kommandoen
”Delete”

Redigering av tegning
Når du bruker DAK verktøy, vil du raskt oppdage at den største fordelen foran vanlig manuell 
tegning er når du skal endre på eksisterende tegninger. 
 
Modifisere
 
Modifisere et element er å endre elementets opprinnelige form slik at du får et helt nytt element. 
Man kan forlenge en linje en forhåndsbestemt avstand, forlenge/forkorte ett eller to elementer til 
krysning eller hjørne.

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Trim til polygon: 
Trim til polygon brukes når en skal klippe ”hakk” der to eller flere sider skal utgjøre ”hakket”. 
(brukes mye til klipping av takflater).
Det er viktig å stå i en rett fasade når en skal utføre klippingen. (Fasade topp, plan eller fasade front 
osv.) 
Se eksemplet 
Vi skal nå klippe ut et hakk i dekke 

 
Lage hakk i elementet. 
(Trim til polygon)
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Slette flere elementer
For å slette flere elementer samtidig må du først velge a
Dette gjøres ved å dra et vindu over elementene som skal slettes. (Hold inne venstre musetast, dra 
og slipp). Rammen rundt elementene vil vise med stiplede linjer.

Fremgangsmåten er lik her, bruk Slette kommandoen
”-knappen på tastaturet.

Redigering av tegning
Når du bruker DAK verktøy, vil du raskt oppdage at den største fordelen foran vanlig manuell 
tegning er når du skal endre på eksisterende tegninger. 

difisere  

Modifisere et element er å endre elementets opprinnelige form slik at du får et helt nytt element. 
Man kan forlenge en linje en forhåndsbestemt avstand, forlenge/forkorte ett eller to elementer til 
krysning eller hjørne. 

polygon:  
Trim til polygon brukes når en skal klippe ”hakk” der to eller flere sider skal utgjøre ”hakket”. 
(brukes mye til klipping av takflater).
Det er viktig å stå i en rett fasade når en skal utføre klippingen. (Fasade topp, plan eller fasade front 

Se eksemplet på neste side
Vi skal nå klippe ut et hakk i dekke 

 
Lage hakk i elementet. 
(Trim til polygon) 

 
 
 

Slette flere elementer 
For å slette flere elementer samtidig må du først velge a
Dette gjøres ved å dra et vindu over elementene som skal slettes. (Hold inne venstre musetast, dra 
og slipp). Rammen rundt elementene vil vise med stiplede linjer.

Fremgangsmåten er lik her, bruk Slette kommandoen
knappen på tastaturet. 

Redigering av tegning
Når du bruker DAK verktøy, vil du raskt oppdage at den største fordelen foran vanlig manuell 
tegning er når du skal endre på eksisterende tegninger. 

Modifisere et element er å endre elementets opprinnelige form slik at du får et helt nytt element. 
Man kan forlenge en linje en forhåndsbestemt avstand, forlenge/forkorte ett eller to elementer til 

 
Trim til polygon brukes når en skal klippe ”hakk” der to eller flere sider skal utgjøre ”hakket”. 
(brukes mye til klipping av takflater).
Det er viktig å stå i en rett fasade når en skal utføre klippingen. (Fasade topp, plan eller fasade front 

på neste side: 
Vi skal nå klippe ut et hakk i dekke på neste side

Lage hakk i elementet.  
 

Forlenge eller forkorte et 
element mot/til et annet.
(Endre)

 
 
 

30

For å slette flere elementer samtidig må du først velge a
Dette gjøres ved å dra et vindu over elementene som skal slettes. (Hold inne venstre musetast, dra 
og slipp). Rammen rundt elementene vil vise med stiplede linjer.

Fremgangsmåten er lik her, bruk Slette kommandoen

Redigering av tegning  
Når du bruker DAK verktøy, vil du raskt oppdage at den største fordelen foran vanlig manuell 
tegning er når du skal endre på eksisterende tegninger. 

Modifisere et element er å endre elementets opprinnelige form slik at du får et helt nytt element. 
Man kan forlenge en linje en forhåndsbestemt avstand, forlenge/forkorte ett eller to elementer til 

Trim til polygon brukes når en skal klippe ”hakk” der to eller flere sider skal utgjøre ”hakket”. 
(brukes mye til klipping av takflater). 
Det er viktig å stå i en rett fasade når en skal utføre klippingen. (Fasade topp, plan eller fasade front 

på neste side. (Stå i plan)

 
Forlenge eller forkorte et 
element mot/til et annet.
(Endre)  
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For å slette flere elementer samtidig må du først velge alle elementene du ønsker å fjerne. 
Dette gjøres ved å dra et vindu over elementene som skal slettes. (Hold inne venstre musetast, dra 
og slipp). Rammen rundt elementene vil vise med stiplede linjer. 

 

Fremgangsmåten er lik her, bruk Slette kommandoen        , høyreklikk og velg 

Når du bruker DAK verktøy, vil du raskt oppdage at den største fordelen foran vanlig manuell 
tegning er når du skal endre på eksisterende tegninger.  

Modifisere et element er å endre elementets opprinnelige form slik at du får et helt nytt element. 
Man kan forlenge en linje en forhåndsbestemt avstand, forlenge/forkorte ett eller to elementer til 

Trim til polygon brukes når en skal klippe ”hakk” der to eller flere sider skal utgjøre ”hakket”. 

Det er viktig å stå i en rett fasade når en skal utføre klippingen. (Fasade topp, plan eller fasade front 

. (Stå i plan) 

Rammen markerer hva som 
skal slettes.

Forlenge eller forkorte et 
element mot/til et annet. 

 
 
 

lle elementene du ønsker å fjerne. 
Dette gjøres ved å dra et vindu over elementene som skal slettes. (Hold inne venstre musetast, dra 

 

, høyreklikk og velg 

Når du bruker DAK verktøy, vil du raskt oppdage at den største fordelen foran vanlig manuell 

Modifisere et element er å endre elementets opprinnelige form slik at du får et helt nytt element. 
Man kan forlenge en linje en forhåndsbestemt avstand, forlenge/forkorte ett eller to elementer til 

Trim til polygon brukes når en skal klippe ”hakk” der to eller flere sider skal utgjøre ”hakket”. 

Det er viktig å stå i en rett fasade når en skal utføre klippingen. (Fasade topp, plan eller fasade front 

Rammen markerer hva som 
kal slettes. 

 
Kutte 2 elementer 
mot/til hverandre. 
(Klipp til linje)
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lle elementene du ønsker å fjerne.  
Dette gjøres ved å dra et vindu over elementene som skal slettes. (Hold inne venstre musetast, dra 

, høyreklikk og velg ”Slett” eller bruk 

Når du bruker DAK verktøy, vil du raskt oppdage at den største fordelen foran vanlig manuell 

Modifisere et element er å endre elementets opprinnelige form slik at du får et helt nytt element. 
Man kan forlenge en linje en forhåndsbestemt avstand, forlenge/forkorte ett eller to elementer til 

 

Trim til polygon brukes når en skal klippe ”hakk” der to eller flere sider skal utgjøre ”hakket”. 

Det er viktig å stå i en rett fasade når en skal utføre klippingen. (Fasade topp, plan eller fasade front 

Rammen markerer hva som 

Kutte 2 elementer 
mot/til hverandre. 
(Klipp til linje) 
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Dette gjøres ved å dra et vindu over elementene som skal slettes. (Hold inne venstre musetast, dra 

eller bruk 

Når du bruker DAK verktøy, vil du raskt oppdage at den største fordelen foran vanlig manuell 

Modifisere et element er å endre elementets opprinnelige form slik at du får et helt nytt element. 
Man kan forlenge en linje en forhåndsbestemt avstand, forlenge/forkorte ett eller to elementer til 

Trim til polygon brukes når en skal klippe ”hakk” der to eller flere sider skal utgjøre ”hakket”. 

Det er viktig å stå i en rett fasade når en skal utføre klippingen. (Fasade topp, plan eller fasade front 
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Tegn først opp dekket. Kommandoen vi skal bruke til dette heter ” Trim til polygon” 
må ha et hjelpepolygon for å få til klippingen i dekket.

Gå i plan og tegn opp formen på hakket med et hjelpepolygon 
sirkler ellipser osv.).
 
Se figur: 

 
 
 
Her er det viktig at polygonet går over linjen som skal trimmes bort fra dekket.
Dersom 
være. 

Velg ”Trim til polygon” 
Pek på dekket., (objektet du skal klippe i).
Markøren spør nå: ”Trim polygon” (pek på polygonet som skal lage hakket).
Slett så polyg
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Tegn først opp dekket. Kommandoen vi skal bruke til dette heter ” Trim til polygon” 
må ha et hjelpepolygon for å få til klippingen i dekket.

plan og tegn opp formen på hakket med et hjelpepolygon 
sirkler ellipser osv.). 

 

Her er det viktig at polygonet går over linjen som skal trimmes bort fra dekket.
 polygonet og dekket ligger ”på

Velg ”Trim til polygon” 
Pek på dekket., (objektet du skal klippe i).
Markøren spør nå: ”Trim polygon” (pek på polygonet som skal lage hakket).
Slett så polygonet og du vil se hakket i dekket.

 
 
 

Tegn først opp dekket. Kommandoen vi skal bruke til dette heter ” Trim til polygon” 
må ha et hjelpepolygon for å få til klippingen i dekket.

plan og tegn opp formen på hakket med et hjelpepolygon 

Her er det viktig at polygonet går over linjen som skal trimmes bort fra dekket.
polygonet og dekket ligger ”på

Velg ”Trim til polygon”  og markøren spør” Trim hva?”
Pek på dekket., (objektet du skal klippe i).
Markøren spør nå: ”Trim polygon” (pek på polygonet som skal lage hakket).

onet og du vil se hakket i dekket.
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Tegn først opp dekket. Kommandoen vi skal bruke til dette heter ” Trim til polygon” 
må ha et hjelpepolygon for å få til klippingen i dekket.

plan og tegn opp formen på hakket med et hjelpepolygon 

 

Her er det viktig at polygonet går over linjen som skal trimmes bort fra dekket.
polygonet og dekket ligger ”på linje” kan du risikere å få en kant der kuttet i dekket skal 

og markøren spør” Trim hva?”
Pek på dekket., (objektet du skal klippe i). 
Markøren spør nå: ”Trim polygon” (pek på polygonet som skal lage hakket).

onet og du vil se hakket i dekket. 
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Tegn først opp dekket. Kommandoen vi skal bruke til dette heter ” Trim til polygon” 
må ha et hjelpepolygon for å få til klippingen i dekket. 

plan og tegn opp formen på hakket med et hjelpepolygon 

Her er det viktig at polygonet går over linjen som skal trimmes bort fra dekket.
linje” kan du risikere å få en kant der kuttet i dekket skal 

og markøren spør” Trim hva?” 

Markøren spør nå: ”Trim polygon” (pek på polygonet som skal lage hakket).

 

Husk å dra polygonet 
utenfor linjen til dekket.

 
 
 

Tegn først opp dekket. Kommandoen vi skal bruke til dette heter ” Trim til polygon” 

 , (her kan det brukes rektangler 

Her er det viktig at polygonet går over linjen som skal trimmes bort fra dekket.
linje” kan du risikere å få en kant der kuttet i dekket skal 

Markøren spør nå: ”Trim polygon” (pek på polygonet som skal lage hakket). 

Husk å dra polygonet 
utenfor linjen til dekket. 
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Tegn først opp dekket. Kommandoen vi skal bruke til dette heter ” Trim til polygon” . Dvs. vi 

, (her kan det brukes rektangler 

Her er det viktig at polygonet går over linjen som skal trimmes bort fra dekket. 
linje” kan du risikere å få en kant der kuttet i dekket skal 

  
Copyright  © 

  

. Dvs. vi 

, (her kan det brukes rektangler 

linje” kan du risikere å få en kant der kuttet i dekket skal 
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Trim til linje
For å trimme et objekt mot et annet objekt (eller en linje) i en rett linje, gjør du som følger:
Tegn opp objektene og still deg inn i rett fasade slik at du ser hvor du skal trimme.
 

Tegn opp lin

Velg kommandoen ”Trim til linje” 
Deretter spør markøren ”Trim til linje?” Før så markøren bort til linja og du vil se noen grønne 
linjer. Der de grønne linjene er de
gå over den delen av veggen som skal bort.
 

Klikk med venstre musetast og veggen blir trimmet. Husk å fjerne hjelpelinjen etterpå.
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Trim til linje 
For å trimme et objekt mot et annet objekt (eller en linje) i en rett linje, gjør du som følger:
Tegn opp objektene og still deg inn i rett fasade slik at du ser hvor du skal trimme.

Tegn opp linja som du skal trimme til.

Velg kommandoen ”Trim til linje” 
Deretter spør markøren ”Trim til linje?” Før så markøren bort til linja og du vil se noen grønne 
linjer. Der de grønne linjene er de
gå over den delen av veggen som skal bort.

Klikk med venstre musetast og veggen blir trimmet. Husk å fjerne hjelpelinjen etterpå.

 
 
 

For å trimme et objekt mot et annet objekt (eller en linje) i en rett linje, gjør du som følger:
Tegn opp objektene og still deg inn i rett fasade slik at du ser hvor du skal trimme.

ja som du skal trimme til.

Velg kommandoen ”Trim til linje” 
Deretter spør markøren ”Trim til linje?” Før så markøren bort til linja og du vil se noen grønne 
linjer. Der de grønne linjene er der vil kutet komme. Det er derfor viktig å få de grønne linjene til å 
gå over den delen av veggen som skal bort.

Klikk med venstre musetast og veggen blir trimmet. Husk å fjerne hjelpelinjen etterpå.
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For å trimme et objekt mot et annet objekt (eller en linje) i en rett linje, gjør du som følger:
Tegn opp objektene og still deg inn i rett fasade slik at du ser hvor du skal trimme.

  
ja som du skal trimme til. 

 

. Markøren spør så: ” Trim hva?” og du peker da på veggen. 
Deretter spør markøren ”Trim til linje?” Før så markøren bort til linja og du vil se noen grønne 

r vil kutet komme. Det er derfor viktig å få de grønne linjene til å 
gå over den delen av veggen som skal bort. 

  
Klikk med venstre musetast og veggen blir trimmet. Husk å fjerne hjelpelinjen etterpå.
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For å trimme et objekt mot et annet objekt (eller en linje) i en rett linje, gjør du som følger:
Tegn opp objektene og still deg inn i rett fasade slik at du ser hvor du skal trimme.

. Markøren spør så: ” Trim hva?” og du peker da på veggen. 
Deretter spør markøren ”Trim til linje?” Før så markøren bort til linja og du vil se noen grønne 

r vil kutet komme. Det er derfor viktig å få de grønne linjene til å 

 
Klikk med venstre musetast og veggen blir trimmet. Husk å fjerne hjelpelinjen etterpå.

  

Dette er en 
vegg. 

Linja som det skal 
trimmes til. 

La de grønne linjene gå over 
den delen av veggen som skal 
bort. 

 
 
 

For å trimme et objekt mot et annet objekt (eller en linje) i en rett linje, gjør du som følger:
Tegn opp objektene og still deg inn i rett fasade slik at du ser hvor du skal trimme.

. Markøren spør så: ” Trim hva?” og du peker da på veggen. 
Deretter spør markøren ”Trim til linje?” Før så markøren bort til linja og du vil se noen grønne 

r vil kutet komme. Det er derfor viktig å få de grønne linjene til å 

Klikk med venstre musetast og veggen blir trimmet. Husk å fjerne hjelpelinjen etterpå.

Dette er en 

som det skal 

La de grønne linjene gå over 
den delen av veggen som skal 
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For å trimme et objekt mot et annet objekt (eller en linje) i en rett linje, gjør du som følger: 
Tegn opp objektene og still deg inn i rett fasade slik at du ser hvor du skal trimme. 

. Markøren spør så: ” Trim hva?” og du peker da på veggen. 
Deretter spør markøren ”Trim til linje?” Før så markøren bort til linja og du vil se noen grønne 

r vil kutet komme. Det er derfor viktig å få de grønne linjene til å 

Klikk med venstre musetast og veggen blir trimmet. Husk å fjerne hjelpelinjen etterpå. 

La de grønne linjene gå over 
den delen av veggen som skal 
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. Markøren spør så: ” Trim hva?” og du peker da på veggen.  
Deretter spør markøren ”Trim til linje?” Før så markøren bort til linja og du vil se noen grønne 

r vil kutet komme. Det er derfor viktig å få de grønne linjene til å 
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Hvordan brukes kommandoen ”Endre”?  
 
Kommandoen ”Endre” har to funksjoner. Disse blir bestemt etter hvilken node du har aktiv 
sammen med ”Endre” kommandoen. 

Endre og Lås node  
 

  - ”Lås node” brukes når du vil endre fasongen på objektet ditt.  
Følg eksemplet under! 
Tegn opp et rektangel. Skru på ”Lås node” 

Velge ”Endre”  eller høyreklikk på en av nodene til rektangelet og velg ”Endre” 
Du vil nå få opp tre valg.  

  
Flytt node 
Pek på noden og velg ny plassering.  

 
Legg til node 
Pek på en node og du kan plassere ut en ny. 

 
Slett node 
Pek på noden du vil slette, velg slett node og den blir borte. 

 
 

 Endre og hjørne senter side  
 
Lås hjørne senter side brukes sammen med kommandoen ”Endre” når du vil strekke eller 
forminske et objekt. Du kan endre objektet proporsjonalt, eller kun i en retning. Dette er helt 
avhengig av hvilken node du låser deg til.  
Se eksemplet under. 

  
Ta tak i en av nodene i hjørnet og dra ut rektanglet. Du vil se at rektanglet økes proporsjonalt. Tar 
du tak i nodene i senter på hver linje, forandrer rektanglet formen kun i en retning.  

  

Tar du tak her vil rektanglet øke 
eller minke proporsjonalt. 

Tar du tak her vil rektanglet øke eller 
minke kun i en retning. 
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Rotere et objekt 
Hent opp en spisegruppe fra biblioteket. Stå i plan . 
 
 
 
 
 
 

Du kan rotere denne spisegruppen på to måter: Rundt senternoden  eller rundt en linje  )  
 
Rotere om et senterpunkt. 

For å rotere om et senterpunkt gjør du som følger: Aktiver kommandoene “Roter”  og 

”Senternodene” . Klikk i senter på det objektet du vil rotere. 
Klikk så en gang til i senter på objektet, nå kan du skrive inn vinkelen nede I statusfeltet 

 eller du kan rotere med frihånd. Klikk ”Enter” til slutt og objektet blir rotert. 

  
  
Rotere om en linje. 
For å rotere om en linje gjør du som følger: Hent opp et objekt. 

  

Aktiver kommandoene “Roter” og ”Hjørnenodene” . Klikk først på en av hjørnenodene 
(nede i venstre hjørnene) og deretter på den av hjørnenodene som danner den linja du vil rotere om 
(nede i høyre hjørne). 

Skriv inn vinkelen i statusfeltet , eller klikk på den tredje noden som danner 
roteringen du skal ha (Oppe i venstre hjørne). Objektet skal nå ha rotert seg som vist under til 
høyre: 
 

     
 
Du kan selvfølgelig også her rotere med frihånd. Klikk “Enter” til slutt og objektet blir rotert. 
 
Dersom du vil rotere et objekt raskt på forhåndsbestemte grader for eksempel 45O, gjør du 
følgende:   

Aktiver kommandoen ” Rotere objekt (er) med spesifisert vinkel.”  Trykk deretter på objektet 
så mange ganger du vil det skal rotere. Kommandoen er forhåndsinnstilt til 45O, for å endre denne 
går du til ”Vis” – ”Valg” – ”Måleenheter” 

T I P S !  

3.pkt 

1.pkt 
2.pkt 
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Flytte et objekt.
Du kan flytte ett eller flere objekter h
retning). 
For å flytte et objekt gjør du som følger: Hent opp objektet og plasser dette ut i prosjektet.
I figuren under er det plassert inn en sofa i rommer. Vi ska
 

Aktiver kommandoen flytt og pek på objektet du vil flytte. Objektet ”henger” nå fast i markøren 
der som du klikket. Bruk nodene til å plassere objektet der du ønsker deg i prosjektet.

 
For å flytte flere objekter på en gang, må du 
objektene. Aktiver så ”Flytt” kommandoen og pek INNE i feltet som markerer de valgte objektene. 
Dersom 
feltet med obje
 
For å flytte nøyaktig bruker du statusfeltet ned på skjermbildet til dette. Du går fra felt til felt med 
”TAB”-tasten.

  
Kopiere et objekt.
Du kan kopiere ett eller flere objekter hvor du måtte ønske det i et prosjekt. (X,
For å kopiere et objekt gjør du som følger: Hent opp objektet og plasser dette ut i prosjektet.

Aktiver kommandoen ”Kopier” 
”henge fast”. ( Gjerne i en node)
På markøren stå
Flytt så markøren der hvor du ønsker å plassere objektet. ( Husk å se at du flytter objektet riktig i 
alle plan, DX, DY og DZ).

Ønsker du å kopiere noe i en nøyaktig avstand bruker du statusfelte nede på skjermen til dette.
Gi inn DX, DY og DZ og objektet blir kopiert nøyaktig der du vil ha det.

Klikk i noden 
oppe til høyre 
når du velger 

objektet.

Har brukt ”lås til 
objekt” for å 
plassere sofaen 
på linje med 

veggen. 
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Flytte et objekt. 
Du kan flytte ett eller flere objekter h

 
For å flytte et objekt gjør du som følger: Hent opp objektet og plasser dette ut i prosjektet.
I figuren under er det plassert inn en sofa i rommer. Vi ska

Aktiver kommandoen flytt og pek på objektet du vil flytte. Objektet ”henger” nå fast i markøren 
der som du klikket. Bruk nodene til å plassere objektet der du ønsker deg i prosjektet.

For å flytte flere objekter på en gang, må du 
objektene. Aktiver så ”Flytt” kommandoen og pek INNE i feltet som markerer de valgte objektene. 

 du nå flytter på markøren vil du se at hele feltet følger med. Klikk så der som du vil ha 
feltet med objektene plassert i prosjektet.

For å flytte nøyaktig bruker du statusfeltet ned på skjermbildet til dette. Du går fra felt til felt med 
tasten. 

Kopiere et objekt. 
Du kan kopiere ett eller flere objekter hvor du måtte ønske det i et prosjekt. (X,
For å kopiere et objekt gjør du som følger: Hent opp objektet og plasser dette ut i prosjektet.

  

Aktiver kommandoen ”Kopier” 
”henge fast”. ( Gjerne i en node)
På markøren står det nå: ”Kopiere hvor?”
Flytt så markøren der hvor du ønsker å plassere objektet. ( Husk å se at du flytter objektet riktig i 
alle plan, DX, DY og DZ).

Ønsker du å kopiere noe i en nøyaktig avstand bruker du statusfelte nede på skjermen til dette.
inn DX, DY og DZ og objektet blir kopiert nøyaktig der du vil ha det.

Klikk i noden 
ppe til høyre 

når du velger 

objektet.   

Har brukt ”lås til 
objekt” for å 
plassere sofaen 
på linje med 

veggen.  

 
 
 

Du kan flytte ett eller flere objekter h

For å flytte et objekt gjør du som følger: Hent opp objektet og plasser dette ut i prosjektet.
I figuren under er det plassert inn en sofa i rommer. Vi ska

Aktiver kommandoen flytt og pek på objektet du vil flytte. Objektet ”henger” nå fast i markøren 
der som du klikket. Bruk nodene til å plassere objektet der du ønsker deg i prosjektet.

For å flytte flere objekter på en gang, må du 
objektene. Aktiver så ”Flytt” kommandoen og pek INNE i feltet som markerer de valgte objektene. 

du nå flytter på markøren vil du se at hele feltet følger med. Klikk så der som du vil ha 
ktene plassert i prosjektet.

For å flytte nøyaktig bruker du statusfeltet ned på skjermbildet til dette. Du går fra felt til felt med 

Du kan kopiere ett eller flere objekter hvor du måtte ønske det i et prosjekt. (X,
For å kopiere et objekt gjør du som følger: Hent opp objektet og plasser dette ut i prosjektet.

Aktiver kommandoen ”Kopier” 
”henge fast”. ( Gjerne i en node) 

r det nå: ”Kopiere hvor?”
Flytt så markøren der hvor du ønsker å plassere objektet. ( Husk å se at du flytter objektet riktig i 
alle plan, DX, DY og DZ). 

Ønsker du å kopiere noe i en nøyaktig avstand bruker du statusfelte nede på skjermen til dette.
inn DX, DY og DZ og objektet blir kopiert nøyaktig der du vil ha det.
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Du kan flytte ett eller flere objekter hvor du måtte ønske det i et prosjekt. (DX

For å flytte et objekt gjør du som følger: Hent opp objektet og plasser dette ut i prosjektet.
I figuren under er det plassert inn en sofa i rommer. Vi ska

Aktiver kommandoen flytt og pek på objektet du vil flytte. Objektet ”henger” nå fast i markøren 
der som du klikket. Bruk nodene til å plassere objektet der du ønsker deg i prosjektet.

For å flytte flere objekter på en gang, må du markere alle objektene ved å dra et vindu rundt 
objektene. Aktiver så ”Flytt” kommandoen og pek INNE i feltet som markerer de valgte objektene. 

du nå flytter på markøren vil du se at hele feltet følger med. Klikk så der som du vil ha 
ktene plassert i prosjektet. 

For å flytte nøyaktig bruker du statusfeltet ned på skjermbildet til dette. Du går fra felt til felt med 

Du kan kopiere ett eller flere objekter hvor du måtte ønske det i et prosjekt. (X,
For å kopiere et objekt gjør du som følger: Hent opp objektet og plasser dette ut i prosjektet.

og klikk deg fast på objekter der du vil at markøren skal 

r det nå: ”Kopiere hvor?” 
Flytt så markøren der hvor du ønsker å plassere objektet. ( Husk å se at du flytter objektet riktig i 

  
Ønsker du å kopiere noe i en nøyaktig avstand bruker du statusfelte nede på skjermen til dette.

inn DX, DY og DZ og objektet blir kopiert nøyaktig der du vil ha det.
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vor du måtte ønske det i et prosjekt. (DX

For å flytte et objekt gjør du som følger: Hent opp objektet og plasser dette ut i prosjektet.
I figuren under er det plassert inn en sofa i rommer. Vi skal flytte sofaen inntil den øverst

  
Aktiver kommandoen flytt og pek på objektet du vil flytte. Objektet ”henger” nå fast i markøren 
der som du klikket. Bruk nodene til å plassere objektet der du ønsker deg i prosjektet.

  

markere alle objektene ved å dra et vindu rundt 
objektene. Aktiver så ”Flytt” kommandoen og pek INNE i feltet som markerer de valgte objektene. 

du nå flytter på markøren vil du se at hele feltet følger med. Klikk så der som du vil ha 

For å flytte nøyaktig bruker du statusfeltet ned på skjermbildet til dette. Du går fra felt til felt med 

  
 

Du kan kopiere ett eller flere objekter hvor du måtte ønske det i et prosjekt. (X,
For å kopiere et objekt gjør du som følger: Hent opp objektet og plasser dette ut i prosjektet.

og klikk deg fast på objekter der du vil at markøren skal 

Flytt så markøren der hvor du ønsker å plassere objektet. ( Husk å se at du flytter objektet riktig i 

Ønsker du å kopiere noe i en nøyaktig avstand bruker du statusfelte nede på skjermen til dette.
inn DX, DY og DZ og objektet blir kopiert nøyaktig der du vil ha det.

  
 

 
 
 

vor du måtte ønske det i et prosjekt. (DX

For å flytte et objekt gjør du som følger: Hent opp objektet og plasser dette ut i prosjektet.
flytte sofaen inntil den øverst

Aktiver kommandoen flytt og pek på objektet du vil flytte. Objektet ”henger” nå fast i markøren 
der som du klikket. Bruk nodene til å plassere objektet der du ønsker deg i prosjektet.

markere alle objektene ved å dra et vindu rundt 
objektene. Aktiver så ”Flytt” kommandoen og pek INNE i feltet som markerer de valgte objektene. 

du nå flytter på markøren vil du se at hele feltet følger med. Klikk så der som du vil ha 

For å flytte nøyaktig bruker du statusfeltet ned på skjermbildet til dette. Du går fra felt til felt med 

Du kan kopiere ett eller flere objekter hvor du måtte ønske det i et prosjekt. (X,
For å kopiere et objekt gjør du som følger: Hent opp objektet og plasser dette ut i prosjektet.

og klikk deg fast på objekter der du vil at markøren skal 

Flytt så markøren der hvor du ønsker å plassere objektet. ( Husk å se at du flytter objektet riktig i 

Ønsker du å kopiere noe i en nøyaktig avstand bruker du statusfelte nede på skjermen til dette.
inn DX, DY og DZ og objektet blir kopiert nøyaktig der du vil ha det. 

 
 Copyright  ©
 

vor du måtte ønske det i et prosjekt. (DX-, DY- eller DZ

For å flytte et objekt gjør du som følger: Hent opp objektet og plasser dette ut i prosjektet. 
flytte sofaen inntil den øverste veggen.

Aktiver kommandoen flytt og pek på objektet du vil flytte. Objektet ”henger” nå fast i markøren 
der som du klikket. Bruk nodene til å plassere objektet der du ønsker deg i prosjektet. 

markere alle objektene ved å dra et vindu rundt 
objektene. Aktiver så ”Flytt” kommandoen og pek INNE i feltet som markerer de valgte objektene. 

du nå flytter på markøren vil du se at hele feltet følger med. Klikk så der som du vil ha 

For å flytte nøyaktig bruker du statusfeltet ned på skjermbildet til dette. Du går fra felt til felt med 

Du kan kopiere ett eller flere objekter hvor du måtte ønske det i et prosjekt. (X, Y eller Z retning). 
For å kopiere et objekt gjør du som følger: Hent opp objektet og plasser dette ut i prosjektet.

og klikk deg fast på objekter der du vil at markøren skal 

Flytt så markøren der hvor du ønsker å plassere objektet. ( Husk å se at du flytter objektet riktig i 

Ønsker du å kopiere noe i en nøyaktig avstand bruker du statusfelte nede på skjermen til dette.

  
Copyright  © 

  

eller DZ- 

e veggen. 

Aktiver kommandoen flytt og pek på objektet du vil flytte. Objektet ”henger” nå fast i markøren 

markere alle objektene ved å dra et vindu rundt 
objektene. Aktiver så ”Flytt” kommandoen og pek INNE i feltet som markerer de valgte objektene. 

du nå flytter på markøren vil du se at hele feltet følger med. Klikk så der som du vil ha 

For å flytte nøyaktig bruker du statusfeltet ned på skjermbildet til dette. Du går fra felt til felt med 

Y eller Z retning). 
For å kopiere et objekt gjør du som følger: Hent opp objektet og plasser dette ut i prosjektet. 

og klikk deg fast på objekter der du vil at markøren skal 

Flytt så markøren der hvor du ønsker å plassere objektet. ( Husk å se at du flytter objektet riktig i 

Ønsker du å kopiere noe i en nøyaktig avstand bruker du statusfelte nede på skjermen til dette. 
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På samme måte som ”Flytt”-kommandoen kan du også kopiere flere objekter på en gang. ( Husk å 
markere de objektene du vil kopiere). Du kan kopiere så mange ganger du har behov for det i den 
samme kopieringskommandoen. Når du ikke ønsker flere kopier avbryter du kommandoen med 
høyre musetast. 
Skal du kopiere en bjelke i X-retningen 600 mm gjør du som følger: Denne bjelken skal du ha 10 
stykker av. Da aktiviserer du kommandoen ”Kopier” og skriver inn 600 i DX og 0 i DY og 0 DZ. 
Trykk ”Enter” så mange ganger du ønsker bjelken utplassert. Avbryt med høyre musetast. 
  
 
Speilvende et objekt. 
For å kunne speilvende et objekt må objektet være plassert ut i prosjektet.  

  
Stå i den fasaden som gjør at speilvendingen blir utført i riktig I forhold til slik det skal være i 
prosjektet. Figuren over er i ”Fasade” og ”Front”. 

Aktiver kommandoen ”Speilvend”  og pek på objektet. Det er viktig at du nå peker i en av de 
nodene som er med på å danne linjen du skal speilvende mot. For eksempel nedre høyre 
hjørnenode. 

  
Før så markøren over til den siden du vil at objektet skal speile seg til. 
Du vil få opp en stiplet boks som markerer hvor objektet vil plassere seg. 
Klikk på venstre musetast for å bekrefte dette. ( Se figur under) 

          
 
Vær oppmerksom på at du IKKE beholder kopien du speilvendte fra!! 
Dersom du ønsker å beholde kopien må du ta en kopi av objektet før du speilvender og flytte dette 
på plass etterpå. 
For å speilvende flere objekter samtidig markeres alle objektene på samme måte som for flytting og 
kopiering av flere objekter. Fremgangsmåten er ellers den samme. 
 
Husk å vise alle lag og nivåer når du speilvender. Det er bare de lagene/nivåene som du ser som blir 
med på speilvendingen. Husk også å stå i fasade topp slik at du får med deg alt. (Eller fasade front)  
 
 

O B S !  

Pek her når du skal speilvende 
som vist på bildet. 
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”Angre” tasten 
 
Angre funksjonen i MultiCAD gir deg muligheten til å gå tilbake en eller flere operasjoner som du 
tidligere har utført  . Angre tilbake eller Gjenta, det vil si å gå frem igjen etter en angre funksjon 

. ( Angre på at du angret) 
Kommandoen kan lett utføres på tastaturet ved å kombinere tastene: 
CTRL + Z   (Angre) 
CTRL + SHIFT + Z  (Angre tilbake, Gjenta) 
 
Klikk ”Rediger”, ”Angre” kommandoen i menylinja, eller dens ikon  . Kommandoen vil angre 
siste aktivitet uten noen mer dialog. Det er ikke nødvendig å peke på objektene som skal angres. 
Kommandoen angrer automatisk den siste endringen. 
 
Siden denne kommandoen blir brukt ganske ofte, er det raskere og enklere å bruke ”Angre” ikonet 
for kommandoen. 
 
Dersom du vil angre mer enn bare den siste aktiviteten, forsetter du å klikke ”Angre” kommandoen 
til du har angret så mye du ønsker, opptil 100 ganger frem og tilbake. 
 

Teksting  
Ofte trenger du å gi inn opplysninger i form av tekst på tegningen. Før teksten plasseres ut er det 
viktig å sette riktige tekstinnstillinger som f. eks størrelse på teksten, utseende, justering og 
plasseringspunkt. 
Før du starter å tekste en tegning er det lurt å stille inn de skriftstypene/størrelsene du trenger. 
Denne operasjonen gjør du bare en gang dersom du lagrer innstillingene etterpå. Klikk på knappen 
”Som standard” og innstillingene er lagret. 
Tekst innstillinger kan gjøres i ”Tekst” og ”Skrifttyper” i menylinja. 

 
    
 
Klikk i det lange grå feltet for å velge skriftstype og størrelse. 
Nederst i dialogboksen vil du se en forhåndsvisning av den valgte teksten. 
Du kan totalt ”lagre inn” 10 tekstyper og størrelser... 
 
Husk å skriv et ”fornuftig” navn på teksttypene/ størrelsene slik at du lett vet hva som er hva i lista. 
  
Endre skriftstørrelsen  
Klikk i det grå lange feltet for å endre skrift og størrelse. 

T I P S !   

Klikk på Stil 1, og 
skriv inn nytt navn 
på teksten. Velg 
gjerne skriftstypen 
og størrelsen som 
navnet på teksten. 
Da er det lettere å 
skille tekstene fra 
hverandre. 

Forhåndsvisning av 
teksten 

Klikk her for å 
velge teksttypen 
/størrelsen. 

Lagre 
innstillingene 
her.. 
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Dialogboksen for tekstinnstillingene vil nå vise seg. 

 
Her velger du ønsket skrifttype, skriftstil, størrelse, effekter og farge. 
Klikk ok for å bekrefte dette før du velger neste skrifttype. 
Velg stil 2 og sett ny høyde osv. 
Velg ”som standard” til slutt og du har lagret innstillingen i MultiCAD. 
Denne lista blir gjeldene i alle nye prosjekter etterpå. 
 
Skrive tekst  
Velg ”Tekst” og ”Skriv” i menylinja. 
 
 
 
 

 
 
Klikk inne i det store hvite feltet. 
Skriv inn ønsket tekst. 
Velg ønsket stil og justering.  
Plasser teksten på tegningen. 
Operasjonen utført. 
 
  
Skal teksten gå over to linjer må du holde ”CTRL” tasten nede samtidig som du trykker ”Enter”. 
 
 
 

T I P S !  

Klikk i det grå 
feltet for å endre 
tekst og størrelse. 

Her velger du skrifttypen du 
ønsker 

Skriv inn teksten 
her 
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I lista under ”Stil” vil du nå se de tekststørrelsene du gav inn i tabellen ”Tekst stil”.  

  
 
I lista ”Justering” kan du velge innsetningspunktet til teksten. 

 
 
Endre eksisterende tekst 
 
Ønsker du å endre en eksisterende tekst kan du enkelt gjøre dette i MultiCAD. 
Velg ”Tekst” og ”Endre” i menylinja.  
Klikk med venstre musetast på den teksten du vil endre. 
Du vil nå få opp den samme dialogboksen som når du skal skrive inn en ny tekst. Forskjellen er at 
teksten du pekte på står inne i tekstfeltet. Skriv inn ny tekst i dialogboksen.  
Velg OK 
Du vil nå se den endrede teksten i prosjektet. 
Operasjonen er utført. 
 
Du kan også endre innsetningspunktet til teksten her (justering) 
 
Det er viktig å være klar over at det er den samme lista over teksttypene som kommer opp når du 
skal velge teksten på målsettingen. (Vis/Valg og deretter Målsetting) 

 

T I P S  

Listen over 
teksttyper. 
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Skrive tekst festet til en leder  
 
Denne funksjonen gjør at du kan skrive tekst festet til en sammenhengende linje som peker på et 
valgt punkt.  
 
Velg ”Tekst”, ”Leder”. Klikk på det stedet hvor du vil ha startpunktet og flytt så markøren dit du 
vil at teksten skal begynne. Bekreft med et høyreklikk og skriv inn teksten din. 

         
Teksten eller linjen kan flyttes hver for seg.  
 
Arealberegning av flater. 
Beregning av flateareal i et prosjekt utføres med kommandoen ”Kalkulert” som finnes under 
”Tekst” i menylinja. 
Etter å ha valgt kommandoen, må du peke på alle hjørnene i rommet som skal arealberegnes. Her 

anbefales det å aktivisere ”Lås node”  eller ”Lås brukernode”  for å ”treffe” nøyaktig i 
hjørnene. 
Etter at du har klikket deg rundt flata, kommer arealet automatisk opp i dialogboksen. Du bekrefter 
med OK og plasserer teksten på rett sted. 
 

 
Du kan selvfølgelig endre teksten inne i dialogboksen. Klikk i det hvite feltet og fjern eller legg til 
tekst. Det vanlige er å skrive navn på rommet foran arealet. 
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Målsetting  
Målsetting er en svært viktig del av tegnearbeidet. En konstruksjon som er tegnet med flere snitt, 
må målsettes for at den skal være entydig bestemt når det gjelder dimensjoner som lengde, bredde 
og høyde. 
En viktig regel er at dobbel målsetting skal unngås, dvs. samme mål flere steder på samme tegning. 
 
Målsettingstyper   
Det finnes fire hovedtyper målsetting: 
 

  
Horisontal  
Vertikal 
Justert 
Vinkel 

  
 

Husk at du kan skifte mellom ”Lås brukernode ”  og ”Lås node ” mens du målsetter. (De 
fleste objektene i standardbasen er utstyrt med brukernoder). Det er ikke mulig å målsette til ”Lås 

Hjørne senter side” . Aktiviserer du denne låsekommandoen i en målsetting vil du få følgende 
melding opp på skjermen: 
  

 
 
Meldingen forteller deg at denne noden ikke er ”gyldig” for målsetting. Du vil aldri kunne målsette 
med ”Lås hjørne senter side” aktiv. Aktiviser ”Lås brukernode” eller ”Lås node” og meldingen 
forsvinner. 
  

P S !   

Vinkel 

Vertikal 
Horisontal 

Justert 
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Hvordan utføres målsetting av enkle elementer og objekter? 
 
Vi skal nå plassere ut en målsetting med vanlig målsettingskommando. Fremgangsmåten og 
prinsippet er den samme som for de fleste andre kommandoene. 
 
Åpne prosjektet du vil målsette. 
Zoom opp den delen av prosjektet du vil målsette  

Velg målsettingskommandoen Horisontal målsetting.   
Klikk med markøren (bruk venstre musetast) på den siden av objektet du vil plassere målsettingen. 

 
   
 
Beveg markøren til første målsettingspunkt og bekreft valget med venstre musetast. (1 pkt. på 
figuren.) 
Forsett videre til neste hjørne. (2 pkt.) 
Forsett videre til de neste hjørnene dersom dette er ønskelig. 
Når du har bekreftet siste punkt avbrytes kommandoen med høyre musetast. 

 
Operasjonen er utført. 
 
Vertikal målsetting utføres på samme måte. Forskjellen er at da velger du ”vertikal målsetting” i 
stedet for ”Horisontal målsetting.  
 
 Plassering av mållinja. 
Legg merke til at målsettingslinja ble plassert i en bestemt avstand fra objektet.  

  
Avstanden mellom mållinja og objektet bestemmer du på følgende måte: Gå inn i “Vis” og “Valg” i 
menylinja. Åpne mappen som heter ”Målsetting”. 
 

P S !    

1 pkt. 2.pkt
. 

Denne avstanden er 
bestemt. 
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I feltet som heter ”Juster avstand” kan du velge avstanden fra mållinja til objektet. Så lenge 
”Haketegnet” er på er det verdien i feltet som bestemmer denne avstanden. Er ”Haketegnet” av er 
det der du plasserer mållinja når du velger side at mållinja blir plassert. 
Benevnelse bak måltallet. 
Ønsker du å ha benevnelse (mm, cm) bak målet ”haker” du av for ”Enhet forkortelse”.  
 
  
Uten dette ”haketegnet” er det bare måltallet som viser på mållinja. 
 
Automatisk aktivisering av ”Lås brukernode” 
For at ” Lås brukernode” skal bli aktiv når du velger målsetting så gjør du følgende: Nede i 
”Målsettingsmappa” ser du feltet som er vist under. 
 

  
Her kan du selv velge hva slags noder som skal bli aktive når du velger målsettingskommandoen. 
Her anbefales det å velge “Lås til brukernode”. Grunnen til dette er at du da ”slipper” å aktivisere 
denne noden hver gang du velger målsettingskommandoen. 
 
Flytte teksten på mållinja 
I enkelte tilfeller er det ønskelig å flytte teksten ett annet sted på mållinja. Dette gjøres på følgende 
måte: Tegn ut mållinja på vanlig måte. 

  
Velg så ”Vis” og ”Valg” i menylinja. Aktiver mappen ”Målsetting”. 
 

Justerer 
avstanden 
mellom 
objektet og 
mållinja. 
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Feltet til høyre for ”Tekst basislinje” settes til bruker. Feltet til høyre for ” Tekst plassering” settes 
til bruker. 

Aktiviser tasten ”Apply” og trykk Ok. Aktiviser ”Lås node” og ”Endre” . Ta tak i teksten med 
venstre mustast og du vil få opp en ny tekstboks: 

 
Velg ”Flytt node” og du kan nå plassere teksten hvor du måtte ønske på mållinja. (Der du klikker 
med venstre musetast, der vil teksten plassere seg). 
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Endre målsettingen til andre verdier  
Før du starter å målsette setter du opp parametrene. Velg ”Vis” og ”Valg” i menylinja og velg så 
”Målsetting” 
 

  
 
Linjer 
Forlengelses forskyvning : Angir lengen på forlengelseslinja 
Forlengelse overstrekk : Angir hvor forlengelseslinja begynner 
 
Forlengelseslinje 
Fra basis linje  : Forlengelseslinja starter fra basis linje 
Fra node   : Forlengelseslinja starter fra node 
Avslutting lengde  : Lengden på pila 
Avslutting  : Angir hvilken type avslutting 
 
Tekst 
Tekst Rotering  : Hvordan teksten er plassert  
Tekst Basis linje  : Hvor teksten skal plasseres i forhold til basislinja 
Tekst Plassering  : Hvor teksten skal plasseres på basislinja 
Tekst Stil  : Hvilken type skrift som skal brukes. Her finner du igjen det  
    oppsettet som du laget under ”skrift” og ”teksttyper”. 
 
Siffer 
Enhet   : Angir enheten for målsettingen (mm, cm, m) 
Desimaler  : Angir desimalvisning 
 
Stigende 
Ikke   : Ikke stigende målsetting 
Fra venstre til høyre : Stigende målsetting fra venstre til høyre 
Fra høyre til venstre : Stigende målsetting fra høyre til venstre 
Enhets forkortelse : Forkortelse på enhetene (mm, cm ol.) 
Juster Avstand  : Angir avstanden mellom mållinjene 
Tekst / Skriftstype : Angir hvilken skriftstype.  
 
Lås modus 
Lås til node  : Angir om MultiCAD automatisk skal bruke Lås- node ved  
    målsetting. 
Lås til CCS  : Angir om MultiCAD automatisk skal bruke  
    Lås- hjørne - senter - side ved målsetting. 
Lås til bruker node. : Angir om MultiCAD automatisk skal bruke  
    Lås- bruker node ved målsetting.

Velg målsetting 
her 
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Målsetting etter stendermål i trevegg? 

Ved målsetting av trevegger etter stendermål MÅ ”Lås brukernode” aktiviseres . 
Ellers er virkemåten den samme som beskrevet i kapittelet over. Det er fullt mulig å automatisk 
sette ”Lås brukernode” aktiv når en velger målsettingskommandoen (se forrige side). 
 
Her vil jeg bare gjøre deg oppmerksom på ”Lås Modus” feltet: 
 
Velg ”Vis” og ”Valg” i menylinja. 
Velg så ”Målsetting” og en vil få opp dialogboksen som er vist under. 
Sett ”Lås til brukernode” aktiv ved å klikke i feltet til venstre for teksten. 
 

 
 
Er ”Lås til brukernode” aktivert vil det ALLTID være dette valget som er det gjeldende når en 
velger målsetting. 
 
  

V I K T I G !  

Sett ”Lås til 
brukernode” aktiv 
ved å klikke i 
feltet til venstre 
for teksten. 
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Eksempel på målsetting etter brukernoder?   
Tegn opp 4 trevegger som er koplet sammen som et rektangel. 

Dersom vi ”zoomer”  opp et av hjørnene vil koplingen mellom to av veggene se ut som vist 
under. 
 
Lås node aktiv. 

Bildet under viser veggene med ”Lås node” aktiv. (Dette vises med at det er plassert en node i 
ytterste punkt av kledningsbordet. Bruker man disse nodene til målsettingen vil en ikke få oppgitt 
det nøyaktige byggemålet. Da målsetter man fra utvendig kledning til utvendig kledning. Se figuren 
under. 
 

  
 
Lås til bruker node aktiv. 

Bildet under viser veggene med ”Lås til brukernode” aktiv . Dette vises med at det er plassert 
en node i ytterste punkt av bindingsverket. Bruker man disse nodene til målsettingen vil en få 
oppgitt det nøyaktige byggemålet. Da målsetter man fra stender til stender.. Se figuren under. 
 
 

  
  
 
 
 
 
 

”Lås node” går fra utv. 
kledning til utv. kledning 
(merk noden i hjørnet.) 

”Lås til brukernode” går 
fra stender til stender. 
(Merk noden på 
stenderen.) 



T I P S !  
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Snitt
For å vise h
deler for deretter å se mot delenes kuttflate. Oppkutting skjer der du ønsker å se inn i et prosjekt.
Kuttlinjen kan være med rett snittlinje eller med vinklet snittlinje

 
 
 
 

Snittlinjen 
Du kan selv bestemme hvilken tekst du vil ha på snittlinja.  Dette gjøres på følgende måte:
Aktiviser ” Vis” og ”Valg” i menylinja. Åpne folderen med navn ”Egenskaper”.
 

 
 
I feltet ”Standard tekst for snitt” kan du skrive inn den teksten du ønsker å ha på snittlinja. Ønsker 
du ingen tekst fjerner du all tekst i feltet. Vær oppmerksom på at MultiCAD automatisk fyller inn 
A-A og B
 
Velger du ”Bruk som standard” vil denne teksten komme på alle nye prosjekter også..
 
Endre tekst og farge på en eksisterende snittlinje.
Høyreklikk på den allerede tegnete snittlinjen og velg ”Egenskaper”
Du vil nå få opp en dialogboks som vist under.
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Snitt 
For å vise hvordan et hus er konstruert, må det vises i en snittegning. Huset tenkes skjært opp i 
deler for deretter å se mot delenes kuttflate. Oppkutting skjer der du ønsker å se inn i et prosjekt.
Kuttlinjen kan være med rett snittlinje eller med vinklet snittlinje

    

Snittlinjen  tegnes opp på samme måte som kontinuerlig linje 
Du kan selv bestemme hvilken tekst du vil ha på snittlinja.  Dette gjøres på følgende måte:
Aktiviser ” Vis” og ”Valg” i menylinja. Åpne folderen med navn ”Egenskaper”.

eltet ”Standard tekst for snitt” kan du skrive inn den teksten du ønsker å ha på snittlinja. Ønsker 
du ingen tekst fjerner du all tekst i feltet. Vær oppmerksom på at MultiCAD automatisk fyller inn 

A og B-B på hver snittline.  A

Velger du ”Bruk som standard” vil denne teksten komme på alle nye prosjekter også..

Endre tekst og farge på en eksisterende snittlinje.
Høyreklikk på den allerede tegnete snittlinjen og velg ”Egenskaper”

å få opp en dialogboks som vist under.

Rett snittlinje 

 
 
 

vordan et hus er konstruert, må det vises i en snittegning. Huset tenkes skjært opp i 
deler for deretter å se mot delenes kuttflate. Oppkutting skjer der du ønsker å se inn i et prosjekt.
Kuttlinjen kan være med rett snittlinje eller med vinklet snittlinje

tegnes opp på samme måte som kontinuerlig linje 
Du kan selv bestemme hvilken tekst du vil ha på snittlinja.  Dette gjøres på følgende måte:
Aktiviser ” Vis” og ”Valg” i menylinja. Åpne folderen med navn ”Egenskaper”.

eltet ”Standard tekst for snitt” kan du skrive inn den teksten du ønsker å ha på snittlinja. Ønsker 
du ingen tekst fjerner du all tekst i feltet. Vær oppmerksom på at MultiCAD automatisk fyller inn 

B på hver snittline.  A-A for første snittlinje i

Velger du ”Bruk som standard” vil denne teksten komme på alle nye prosjekter også..

Endre tekst og farge på en eksisterende snittlinje.
Høyreklikk på den allerede tegnete snittlinjen og velg ”Egenskaper”

å få opp en dialogboks som vist under.
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vordan et hus er konstruert, må det vises i en snittegning. Huset tenkes skjært opp i 
deler for deretter å se mot delenes kuttflate. Oppkutting skjer der du ønsker å se inn i et prosjekt.
Kuttlinjen kan være med rett snittlinje eller med vinklet snittlinje

tegnes opp på samme måte som kontinuerlig linje 
Du kan selv bestemme hvilken tekst du vil ha på snittlinja.  Dette gjøres på følgende måte:
Aktiviser ” Vis” og ”Valg” i menylinja. Åpne folderen med navn ”Egenskaper”.

eltet ”Standard tekst for snitt” kan du skrive inn den teksten du ønsker å ha på snittlinja. Ønsker 
du ingen tekst fjerner du all tekst i feltet. Vær oppmerksom på at MultiCAD automatisk fyller inn 

A for første snittlinje i

Velger du ”Bruk som standard” vil denne teksten komme på alle nye prosjekter også..

Endre tekst og farge på en eksisterende snittlinje.
Høyreklikk på den allerede tegnete snittlinjen og velg ”Egenskaper”

å få opp en dialogboks som vist under. 
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vordan et hus er konstruert, må det vises i en snittegning. Huset tenkes skjært opp i 
deler for deretter å se mot delenes kuttflate. Oppkutting skjer der du ønsker å se inn i et prosjekt.
Kuttlinjen kan være med rett snittlinje eller med vinklet snittlinje

tegnes opp på samme måte som kontinuerlig linje 
Du kan selv bestemme hvilken tekst du vil ha på snittlinja.  Dette gjøres på følgende måte:
Aktiviser ” Vis” og ”Valg” i menylinja. Åpne folderen med navn ”Egenskaper”.

eltet ”Standard tekst for snitt” kan du skrive inn den teksten du ønsker å ha på snittlinja. Ønsker 
du ingen tekst fjerner du all tekst i feltet. Vær oppmerksom på at MultiCAD automatisk fyller inn 

A for første snittlinje i prosjektet og B

Velger du ”Bruk som standard” vil denne teksten komme på alle nye prosjekter også..

Endre tekst og farge på en eksisterende snittlinje. 
Høyreklikk på den allerede tegnete snittlinjen og velg ”Egenskaper”

 

Vinklet snittlinje.

 
 
 

vordan et hus er konstruert, må det vises i en snittegning. Huset tenkes skjært opp i 
deler for deretter å se mot delenes kuttflate. Oppkutting skjer der du ønsker å se inn i et prosjekt.
Kuttlinjen kan være med rett snittlinje eller med vinklet snittlinje.  

tegnes opp på samme måte som kontinuerlig linje  
Du kan selv bestemme hvilken tekst du vil ha på snittlinja.  Dette gjøres på følgende måte:
Aktiviser ” Vis” og ”Valg” i menylinja. Åpne folderen med navn ”Egenskaper”.

 

eltet ”Standard tekst for snitt” kan du skrive inn den teksten du ønsker å ha på snittlinja. Ønsker 
du ingen tekst fjerner du all tekst i feltet. Vær oppmerksom på at MultiCAD automatisk fyller inn 

prosjektet og B-B for neste osv.  

Velger du ”Bruk som standard” vil denne teksten komme på alle nye prosjekter også..

Høyreklikk på den allerede tegnete snittlinjen og velg ”Egenskaper” 

Vinklet snittlinje.

Skriv inn ønsket tekst
snittlinja her.

 
 Copyright  ©
 

vordan et hus er konstruert, må det vises i en snittegning. Huset tenkes skjært opp i 
deler for deretter å se mot delenes kuttflate. Oppkutting skjer der du ønsker å se inn i et prosjekt.

Du kan selv bestemme hvilken tekst du vil ha på snittlinja.  Dette gjøres på følgende måte: 
Aktiviser ” Vis” og ”Valg” i menylinja. Åpne folderen med navn ”Egenskaper”. 

 

eltet ”Standard tekst for snitt” kan du skrive inn den teksten du ønsker å ha på snittlinja. Ønsker 
du ingen tekst fjerner du all tekst i feltet. Vær oppmerksom på at MultiCAD automatisk fyller inn 

B for neste osv.   

Velger du ”Bruk som standard” vil denne teksten komme på alle nye prosjekter også.. 

Vinklet snittlinje. 

Skriv inn ønsket tekst
snittlinja her. 

  
Copyright  © 

  

vordan et hus er konstruert, må det vises i en snittegning. Huset tenkes skjært opp i 
deler for deretter å se mot delenes kuttflate. Oppkutting skjer der du ønsker å se inn i et prosjekt. 

eltet ”Standard tekst for snitt” kan du skrive inn den teksten du ønsker å ha på snittlinja. Ønsker 
du ingen tekst fjerner du all tekst i feltet. Vær oppmerksom på at MultiCAD automatisk fyller inn 

Skriv inn ønsket tekst på 
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Farge feltet   gir deg muligheten til å skifte farge på snittlinja i etterkant. Klikk på 
pilen til høyre i feltet og du får opp fargepaletten.  

 

Feltet ”Direction”  gir deg muligheten til å skifte pil-retningen på snittlinja. 

     
  
 
 
 
 
I feltet som er merket ”merkelapp” kan du endre eksisterende tekst på snittlinja. 
Du kan også endre teksttype/størrelse dersom det er ønskelig. 
 

 
  
I feltet ”Markering” finner du følgende felter: 
 

 
 
I feltet over kan du endre identifikasjonsbokstavene. Ønsker du at snittlinja skal markeres med 1-1 
istedenfor A-A, skriver du inn 1 i feltene her. Du kan også ha en bokstav for første 
identifikasjonsbokstav og en for den andre. 
Du har også muligheten til å endre skrifttypen på identifikasjonsbokstavene uavhengig av teksten på 
resten av snittlinja. 
Snittlinja under har en rød farge.  Teksthøyden på teksten er 12, mens høyden på 
identifikasjonsbokstavene er 20.  Har også skiftet ut identifikasjonsbokstavene med tall. 
 

 
  
 
Legg alle snittlinjer, tekst og målsetting som er relatert til snittet på lag 22 (lag 22 er standardlaget 
for snitt i MultiCAD.) Da kan du enkelt skjule/vise alt som har med snittet å gjøre i prosjektet. 

T I P S !  

Pil-retningen er skiftet ved ett trykk på 
”Direction” knappen. 
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Tegne ut et snitt 
 

 Aktiviser det nivået du vil plassere snittlinjen i. 
 Aktiviser lag 22 som heter ”snitt”.  Plasserer du alt som har med snitt og gjøre på lag 22 er 

det enkelt å skjule/ vise dette. 
 Stå i plan. 

 Velg   for å plassere snittet.  Denne kommandoen finner du også under ”Tegn” og 
”Snitt” i menylinja. 

 Plasser ut snittet. (Du får spørsmål om startpunkt og sluttpunkt.) 

  
 

 Høyreklikk på musa og du har satt snittlinja. Plasser markøren på den siden du vil se 
snittet fra. 
Se figuren under.  

    
Snitt funksjonen genererer opp et snitt i prosjektet etter ønsket snittlinje. Snittet kan genereres med 

”Vis snitt” kommandoen. Aktiver ”Vis snitt” og venstreklikk på snittlinja. Snittet vil nå 
automatisk bli generert opp. 
  
 

Plasser ut 
snittet.  

Hold markøren på 
høyre siden av 
snittlinja. 

Hold markøren på 
venstre side av 
snittlinja. 
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Vise snittet 

 Velg , eller ”Vis” og ”Snitt” i menylinja. 
 Pek på snittlinja og Multicad genererer opp snittet. 

  
 
Snittet kan du se i alle moduser alt etter ønske. (Blokk, Skjulte, tråd, fargemodus).  Du kan også 
rotere prosjektet slik at du ser snittet fra den vinkel du måtte ønske. 

Du skjuler snittet ved å klikke en gang til på samme tast som du viste snittet med . (Er ikonet 
lysegrått er kommandoen aktiv og du ser et snitt) 
 

Det er en fordel å aktivisere ”Lås node” når du skal velge en snittlinje.  Dette gjør du for lettere 
å få tak i snittlinja. 

T I P S !  

Ferdig generert 
snitt. 
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Lage hull 
 
Kommandoen ”Lage et hull” finner du under ”Arranger” og ”Lage et hull” i menylinja. 

Dette er ikonet for kommandoen . 
Denne kommandoen lar deg lage hull i 3D objekter som vegger og gulv (dekker). 
 
For å lage et hull i en vegg/dekke, finnes det to alternativer. Begge alternativene kan brukes på både 
vegger og dekker. 
 
1. 
 
I veggen under skal vi lage et hull. 

  
Stå i fasade front  . 
Aktiviser kommandoen ”Lage et hull” og venstreklikk på veggen. Hullet plasserer seg i bunn av 
veggen der du klikker. 
Hullet har en størrelse på 600X600 mm. 

  
Du kan flytte hullet hvor du ønsker det i veggen. 
 
Husk å holde ”Shift”-tasten nede når du flytter hullet i høyden. (Samme måte som for vindu og 
dør). 
Du kan også forandre formen eller størrelsen på hullet ved å modifisere nodene til hullet. ( se 

kapitlet om ”Endre”   tasten). 
  
  

T I P S !  

Eksempel på hull i 
veggen. 
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2. 
Hvordan lage hull i bjelkelaget?  
 

Stå i plan  og konstruer opp bjelkelaget. 
 

  
 

Hent frem et lukket polygon  og tegn opp omrisset på hullet. (du kan også bruke rektangel, 
sirkel eller ellipse) 
 

Det kan være lurt å stå i blokk modus  slik at du ser polygonet i dekket). 

 
  

Aktiviser ”Lås node”   for lettere å ”velge” polygonet.  Aktiviser kommandoen ”Lage et hull” 

. 
Venstreklikk på polygonet og du får opp følgende valg: 
 

 
  
Bruk objekt:  Lager hull i bjelkelaget og beholder samtidig polygonet. 
Bruk objekt og slett: Lager hull i bjelkelaget og sletter samtidig polygonet.  Du sitter kun  
   igjen med hullet. 
Fortsett:   Du tegner opp hullet etter punkter du selv velger. 
 
Vi velger alternativet: ”Bruk objekt og slett”. 

 
  
Venstreklikk så hvor som helst på dekket bare ikke inne i polygonet. 
Du vil nå se at du fikk hull i dekket. (Vær oppmerksom på at dekke må lys rødt før du  
klikker ). 

Gå i perspektivmodus , roter  og hullet ser slik ut: 

P S !   

Omriss av 
hullet. 
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Du må selv legge kantbjelker på rundt hullet. Kantbjelker finner du i biblioteket under kategorien 
”kantbjelke”. 
  
Dersom du sletter hullet, vil det ikke bli ”fylt igjen” automatisk. For å oppdatere dekket/veggen slik 
at hullet forsvinner må du lukke prosjektet og åpne det opp igjen. Enkleste måten er å velge 
”Regenerer prosjekt” fra ”Fil”-menyen. Da lukker og åpner MultiCAD automatisk programmet. 
 

T I P S !  
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Systeminnstillinger 
Ved førstegangs oppstart av MultiCAD 2010 er en del systeminnstillinger satt til bestemte verdier 
av leverandøren. Disse kan du selv endre på for å få innstillinger som passer deg best. Noen 
innstillinger er av slik karakter at de skal stilles før du starter konstruksjonen. (Dette gjøres bare en 
gang). Mens andre stilles etter hvert som behovet melder seg. Alle innstillinger beholder sine verdier 
til nye blir gitt. 
 
Den første dialogboksen vi skal se på heter ”Målenheter” og den finner du under ”Vis” og ”Valg” i 
menylinja. 
 
Måleenheter. 

  
 
Lengder 
Enhet  : Angir systemets hovedenheter (Skal du tegne i mm, cm eller m) 
Desimaler : Angir desimalvisning. ( Hvor mange desimaler skal du jobbe med når 
   du konstruerer) 
 
Vinkler 
Enhet  : Angir visning i grader,minutt og sekund 
Desimaler : Angir desimalvisning av grader 
 
Arealer 
Enhet  : Angir systemets grunnenheter (m², cm², mm²) 
Desimaler : Angir desimalvisning 
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Statuslinje 
Vis tusenskille  : Viser skille ved hver tusen 
Vis enhetsforkortelse : Viser benevningen på målsettingen 
 
Skalaer 
Her velger du hvilken skala du ønsker å jobbe i. Du må selv sette opp ønskede målestokker. 
Det er lurt å ha 1:100 som standard. 
 
 
Husk å sette ”bruk som standard” slik at MultiCAD ”husker” disse innstillingen til neste gang du 
åpner et nytt prosjekt. 
 
Vis 

 
 
Vis Elementer 
Rutenett  : Skru av og på rutenettet. 
Ark Ramme : Skru av og på arkramme. (Røde streker rundt tegnebordet). 
Origo  : Skrur av eller på symbolet for origo (Rødt/svart kryss nede til venstre) 
Akser  : Skrur av eller på aksekorset. 
 
Vis modus   
Blokk  : Viser modus som blokk 
Trådmodell : Viser modus som trådmodell 
Overflate : Viser modus som skjulte linjer 
Farget  : Viser modus som farget 
Massiv  : Viser modus som massiv 
 
Type markør 
Kan velge mellom ulike markører. Velg den som passe best for deg. Her kan du velge mellom 
programmarkør som er: pil, fullt trådkors eller egendesignet kryss eller trådkors. 
 
Rutenett type 
Velg det rutenettet som passer deg best. Du har valget mellom ingen, ruter eller hele linjer. 
 
Markør størrelse 
Her har en muligheten til å angi størrelsen og vinkelen på markøren. 
 

T I P S !   
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Rutenett størrelse 
Her har en muligheten til å angi størrelsen på rutene. Det anbefales å IKKE endre på disse da 
stenderverket i veggen legger seg etter dette rutenettet. 
 
Vis metode 
Håndtegnet stil : Viser prosjektet i håndtegnet stil i layout. 
Toleranse : Angir hvor mye håndtegnet strekene i prosjektet skal være.  
   Anbefalt toleransen er mellom 40–50 %. 
 
 
Nederst i alle dialogboksene som bekrefter en innstilling finner du disse feltene: 

 
  
Bruk som standard : Velger du denne vil innstillingene du har valgt gjelde for alle  
    nye prosjekter (selv om du lukker og åpner MultiCAD igjen). 
Standard   : Alle innstillinger blir satt til MultiCAD sin standard igjen.  
Ok   : Bekrefter valgene. 
Avbryt   : Avbryter kommandoen. 
Bruk   : Innstillingene gjelder kun for prosjektet du jobber med. 
 
Egenskaper 
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Diverse valg  
Auto forbindelse   : Forbinder veggene automatisk ved tegning. Denne tar  
     du bort KUN når du tegner med lafte tømmer. 
Legg objekter på standard lag  : Objektene beholder standard lag som de er tegnet  
     med i objektet. Skrus denne kommandoen av, vil alle  
     objekter legge seg på det laget du har aktivt. 
Vis lag til de nye objektene  : Denne funksjonen gjør at objektene viser når du 
     tegner dem. Hvis denne ikke er aktivert, vil det kun  
     vises en firkant der objektet er.  
Bekreft sletting av objekter  : Er denne aktivert må du bekrefte hvis du vil slette  
     noe. 
 
Objekter 
Kutting/avrunding av hjør.  : Angir hvor mange prosent av linja som skal gå med  
     på kuttet/avrundingen. 
Et vanlig polygon har:  : Alle polygon blir tegnet med dette antallet sider. 
Standard tekst for snitt:  : Her skriver du inn teksten som skal stå på snittlinja.  
     Ønsker du ingen tekst, lar du feltet her stå tomt. 
 
Rulling 
En linje hor/ver   : Hvor mye bildet forflytter seg ved bruk av  
     rullesjakten. 
En side hor/ver   : Hvor mye bildet forflytter seg ved bruk av  
     rullesjakten. 
A Mouse Wheel Zoom factor : Angir hvor fort du zoomer med musehjulet.  
Perspektiv 
Standard øyeavstand  : Avstanden du ser perspektivet fra. 
Standard øyenivå   : Høyden du ser perspektivet fra. 
 
Lagring 
Sti    : Setter stien for autolagringen 
Sett intervall for autolagring : Angir minutter mellom autolagringen. 
 
Spør om å autolagre 
Dersom du ikke ønsker å bli “spurt” om å autolagre skrur du av haketegnet til venstre for tekste. 
Prosjektet vil da automatisk bli lagret, men du vil ikke få spørsmål om dette. Er haketegnet på vil du 
få spørsmål om du virkelig vil autolagre. For at prosjektet da skal bli lagret må du svare ja på dette. 
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Innføring og bruk av prosjekt-treet 
Prosjekt-treet finner du i venstre bildekant i MultiCAD. Mappen ”Prosjekt” gir deg et overblikk 
over ”innholdet” i prosjektet. Her ser du alle brukte nivå, alle lag og objekter som er benyttet i 
prosjektet. Mappen ”Objekter” inneholder selve objektsbiblioteket. 
 
Mappen ”Prosjekt”. 
Mappen ”Prosjekt” gir deg et overblikk over ”innholdet” i prosjektet. Her ser du alle brukte nivå, 
alle lag og objekter som er benyttet i prosjektet. I tillegg kan du utføre diverse funksjoner rett fra 
prosjekt treet. ( Se forklaring under figuren). 
 

  
 
Nedenfor følger en gjennomgang av bruken og de mulighetene du har i prosjekt treet. 
 
Øverst i treet finner du prosjekt navnet.  
(Demonstrasjon er selve prosjektnavnet). Prosjektnavnet blir gjeldene når du lager prosjektet. 
Under prosjektnavnet blir alle brukte nivåer listet opp. Se figur. 
 

 
 
Det nivået som er uthevet er det aktive nivået. Dvs. det nivået du tegner i. (i dette tilfellet er det 
nivå 2). 
 
Under prosjektnavnet får du informasjon om hvilket nivå du tegner og har tegnet i. Pluss-tegnet til 
venstre for teksten indikerer at nivået inneholder brukte lag og objekter. Klikk på krysset med 
venstre musetast og du ser hvilke lag som er brukt i det nivået. 
Under nivå ser du hvilket lag som er brukt i de forskjellige nivåene. De lagene som har et pluss-tegn 
ute til venstre, er lag som inneholder objekter (standardlag). Dvs. at du har konstruert i dette laget. 
De lagene som ikke har pluss-tegn ute til venstre er lag som tilhører objektene men som du ikke har 
brukt. Disse lagene ligger inne som plasseringslag for objektene. Du har muligheten til å vise/skjule 
plasseringslagene fra prosjekt-treet.  
 

P S !   
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Høyreklikk på laget og velg Skjul eller vis. Her har du også mulighet til å gjøre lagene aktive eller 
velge/avvelge objekter. Velg/avvelg objekter brukes dersom kun utvalgte objekter skal vises.  
 

 
Nederst i hierarkiet vises alle objektene som er blitt brukt, (klikk på krysset ute til venstre). 
    

 
Hvert objekt blir merket med et nummer i prosjekt treet. Dette fordi det da blir enklere å finne 
objektet igjen i prosjektet. Objektene blir nummererte fortløpende etter den rekkefølgen de blir 
tegnet i. Disse numrene vil en finne igjen nede på statuslinja når en merker av objektene. 
  
Kommandoer i prosjekt-treet  
 
Ved å peke på Nivå 0 og klikke høyre musetast vil du få opp tekstboksen som er vist under:  
 

 
 
Du har her muligheten til å vise eller skjule alle lag direkte fra prosjekt-treet, og du har også 
mulighet til å gjøre lagene aktive eller velge/avvelge objekter. Velg/avvelg objekter brukes dersom 
kun utvalgte objekter skal vises.  
 
Ved å peke på ett av lagene og trykke på høyre musetast, vil du få opp tekstboksen som er vist 
under.  
 

 
 
Her har du muligheten til å aktivisere lag. Skjule eller vise lag. Ved å peke på ett av objektene og 
trykke på høyre musetast, vil du få opp tekstboksen som er vist under: 
 

Klikk her for 
å se hva som 
er plasser på 
dette laget. 

Objektene blir merket 
med fortløpende 
nummer. 
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”Velg”   -  Aktiverer objektet direkte fra objekt-treet. 
”Slett”   - Sletter objektet direkte fra objekt-treet. 
”Vis bare valgte”  - Viser kun det valgte objektet på skjermen.  
”Egenskaper” - Åpner dialogboksen ”Egenskaper”, som viser egenskapene til objektet. 
 
Egenskaper 
Viser egenskapene til objektet. 

 
 

 Her får du opplysninger om: 
 Hvilket nivå objektet er tegnet i.  
 Hvilket lag det ligger på (standardlaget) 
 Hvilken kategori det er plassert under i basen (det er på dette navnet du søker etter 

objektet i basen). 
 Objektnavnet Objektsnavnet ser du i basen. 
 Tegningsnavnet. Tegningsnavnet ser du i Drawingskatalogen. Det er en fordel om disse er 

like slik at du slipper å forholde deg til to navn på samme objekt. 
 Lengde, bredde, høyde, omkrets og areal på det valgte objekt. 
 Hvilket lag objektet bruker. I dette tilfellet lag 3 og 24 
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Ved å trykke på krysset oppe i høyre hjørne av prosjekt treet lukker du ned prosjekt-treet. 

  
 
Ønsker du å se prosjekt-treet igjen, høyreklikker du oppe i det grå feltet ved siden av verktøybarene. 
Du vil nå se tekstboksen som er vist under. 

  
 
Klikk på ”Arbeidsplassverktøy” og du vil få opp prosjekt treet igjen. Klikker du en gang til på 
samme tast, vil du lukke ned igjen prosjekt treet. 
  
Minimering og maksimering av prosjekt treet  
 
Det er fullt mulig å ”minimere” treet til kun å vise prosjektnavnet. Dette gjøres ved å trykke på 
ikonet til venstre utenfor prosjekt navnet. Alle grenene under blir lukket og det er bare prosjekt 
navnet som vil vise. 
Trykker man en gang til på ikonet vil en få opp treet slik det så ut før det ble lukket. Dette er fullt 
mulig å gjøre også for de underliggende kapitlene i treet. (dvs. nivå og lag). På denne måten kan du 
selv velge hva som skal vises i prosjekt treet.  
Figuren under viser et prosjekt tre kun med tegningsnavn og brukte nivå. 
 
De grenene det er lagret data under blir merket med kryss.  
 
De som allerede viser sine underliggende data er merket med strek. 
Dvs. at det ikke er mer informasjon tilgjengelig en det som allerede vises. 
 

 
 
Objektsbiblioteket i prosjekt-treet 
 
Den andre mappen i prosjekt-treet inneholder objektsbiblioteket. Klikk på mappen og du får opp 
lista som er vist under: 
 

 
 
Den øverste linjen forteller deg hvor basen er plassert. (C:\Docments and settings…) Høyreklikker 
du på denne linja, har du muligheten til å oppdatere databasen etter de siste endringer som er gjort 
på objektssiden. I praksis vil det si: Har du konstruert et nytt objekt vil du ikke se objektet i 
prosjekt-treet før du har oppdatert databasen. 

Lukk ned prosjekt-
treet her. 

Dette er ikonet du må bruke for 
minimering og maksimering av 
prosjekt treet. 
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Alle kategoriene er så listet opp. Klikker du på krysset til venstre for kategorien, vil alle objekter 
som ligger her bli listet opp. Dobbelklikk på objektet og du har aktivert det. Det er også mulig å 
redigere objektene fra prosjekt-treet. Velg deg et objekt og høyreklikk. Du vil da få opp tekstboksen 
som er vist under: 

 
Bruk  : Aktiverer objektet. (Samme som å dobbelklikke på objektet) 
Rediger  : Fører deg til objektsmodulen der du kan gjøre endringer på objektet. 
Bytte navn : Gir objektet nytt navn ved å trykke F2 
Slette  : Sletter objektet fra prosjekt-treet, men ikke fra databasen. 
Cut  : Klipp ut. 
Bytt ut  : Bytter ut objektet med et annet. Marker det objektet du vil bytte ut i  
   prosjektet. Velg det objektet du vil bytte til i prosjekt-treet og velg  
   ”Bytt ut”. Objektene blir nå byttet. 
Egenskaper : Fører deg til dialogboksen som viser objektets egenskaper. Se neste side. 



MultiCAD AS   
www.multicad.no  Copyright  © 
post@multicad.no   

64 

Objekts-egenskaper.  
 

 
 
 
Objekt   : Dette er objektnavnet som du søker etter når du skal hente frem 
    objektet fra basen. 
Tegning  : Dette er tegningsnavnet (.mco filen) som du finner inne i  

drawingskatalogen. Det er en fordel om objektnavnet og 
tegningsnavnet er det samme. Grunnen til dette er du slipper å ”huske 
på” to navn for ett og samme objekt. Du kan endre objektnavnet i 
basen, men du må aldri endre tegningsnavnet. Gjør du det vil ikke 
MultiCAD finne igjen objektet i basen. 

Kategori  : Viser hvilken kategori objektet ligger under. 
ID   : ID-nummeret kopler MultiCAD og Frikalk sammen. For at et objekt  
   skal bli overført til Frikalk må objektet ha det samme ID-nummeret i  
   begge basene. 
Type   : Viser hvilken type objekt det er. Ut fra dette kan du vite litt om  
   transformeringen og hvordan dette objektet skal ”oppføre” seg. 
Bredde  : Feltet ”Bredde” angir bredden på objektet. Velger du en dør ser du  

dette. Spisebordet har en gitt bredde, derfor er feltet ”blankt” i dette 
tilfellet. 

Høyde  : Samme som for bredden. 
Tegnestiften : Nede i venstre hjørne i dialogboksen ligger tegnestiften. Så lenge  

”Tegnestifta” er aktiv kan du bla deg gjennom basen og se bilder av 
objektene. (Klikk på tegnestifta og den er aktiv). 

Tegnestifta 
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 Hente frem objekter fra biblioteket. 
Du finner biblioteket på venstre side av skjermen, under mappen objekter. 
 

 
 
For å hente opp objekter fra basen gjør du følgende: Dobbelklikk på den kategorien du vil hente 
objektet fra. 
Du vil nå få opp en liste over alle objektene under denne kategorien. Dobbelklikk på det objektet 
du vil plassere i prosjektet. Dra markøren ut på tegnearket og plasser ut objektet med venstre 
musetast. 
  

Øverst står navnet på basen og 
stien hvor basen ligger lagret. 

Kategoriene ligge i alfabetisk 
rekkefølge  

Under hver kategori finner du 
objektene. 

Aktiver ”objekt mappen” og 
du vil se basen. 
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Hvordan søke i biblioteket? 
Det er også mulig å søke på ønsket kategori: Klikk en gang inne i biblioteket (En kategori må være 
markert med blått) og skriv inn forbokstaven til ønsket kategori. MultiCAD blar deg automatisk 
ned til valgt kategori (velg for eksempel ”V” for vegg og du vil se alle kategorinavnene som ligger 
under V). Velg deg en vegg og dobbelklikk på denne og alle yttervegger under den kategorien vil bli 
listet opp. Dette gjelder for alle kategorier. Skal du hente opp et møbel, søker du på ”M” og denne 
kategorien vil komme opp i biblioteket. Du kan lese mer om prosjekt-treet og dens funksjoner 
under kapittelet ”Innføring og bruk av prosjekt-treet”  
 
  

 

  
 
 Hvordan søke i biblioteket? (Gammel metode) 

Klikk på ikonet for biblioteket . Klikk en gang inne i biblioteket og skriv inn forbokstaven til 
ønsket kategori. (Ett kategorinavn må være blått). MultiCAD blar deg automatisk ned til valgt 
kategori (velg f.eks. ”V” for vegg og du vil se alle kategorinavnene som ligger under V). Velg deg en 
vegg og dobbelklikk på denne og alle yttervegger under den kategorien vil bli listet opp. Dette 
gjelder for alle kategorier. Skal du hente opp et møbel, søker du på ”M” og denne kategorien vil 
komme opp i biblioteket. 
 

 
 
Objektsbiblioteket kan også åpnes via de store hvite feltene i ”Objektgenerator” verktøy. 
Søkemetoden er den samme her. 
 

  
 
 

Når du har valgt et 
objekt klikker du med 
venstre musetast der du 
vil plassere objektet i på 
tegnearket. 

Utplassert objekt. 

Klikk på pila og velge 
en kategori. 

Objektgenerator 
verktøy. 
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Å søke etter objekter fra prosjekt-treet fungerer på samme måte som beskrevet over.  
 
 
Hurtig biblioteket  

En tredje metode til å åpne objektsbiblioteket på er å gå via hurtigtasten . 

Klikk en gang på denne, og velg objektsbibliotek.  
Du vil komme direkte inn i biblioteket. Alle objektene som ligger i prosjektet vil bli listet opp i 
hurtigbiblioteket. 
Du kan gå inn og klikke direkte på disse i lista, og objektet er aktivt på markøren. 
Lukker du ned prosjektet er lista tom. Da starter du på ny liste etter hvert som du henter opp nye 
objekter. 
 

 
 
Reproduser 

Du kan hente opp objekter via ”Reproduser” kommandoen . 
Klikk på kommandoen ”Reproduser”. 
Klikk på det objektet (i prosjektet) du vil ”reprodusere”. Du vil få objektet aktivt på markøren. 
Tegn ut objektet. 
Dette kan du gjøre med alle objekter som ligger inne i prosjektet. Kommandoen er nyttig der du 
skal bruke et tidligere brukt objekt men ikke husker navnet på det. Ved å bruke reproduser slipper 
man å lete seg frem i biblioteket til det riktige objektet. 
 
Hvordan tegner du en vegg        
  
Når du skal starte å tegne en vegg gå alltid i plan først.  Velg startpunkt. (Klikk med venstre 
musetast der du vil at veggen skal starte). 

  
Strekk opp veggen fra venstre til høyre (alltid mot klokken). Dette fordi kledningen skal vises på 
rett side (utsiden). 
 

For å se veggen fra siden, velg fasade  og ønsket plan . Dobbelklikk 
på ”Nivå” i koordinatlinjen  eller trykk  
CTRL + F 
 

P S !   

Velg så objektet. 
Fordelen med dette, er 
at biblioteket står oppe 
på den siste kategorien 
du brukte. Dette gjør 
det enklere og raskere å 
finne frem til objekter i 
samme kategori. 

Objektene blir listet opp i 
hurtigbiblioteket. 

Startpkt. Tegn veggen mot klokka. 
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Klikk på ”Vis alle brukte”, og alle brukte lag på dette nivået vil vise. Velg fargemodus og du ser 

veggen i farger .  

Gå i fasade . Ønsker du å rotere veggen, velg  og du kan frihåndsrotere prosjektet som 

du måtte ønske.(Pek på , hold venstre musetast nede og før musa rundt på skjermen). Du 
kan kun frihåndsrotere i fasade og perspektiv. 
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Hvordan tegne vegger med pil-tastene 
Vi kan tegne opp veggene ved hjelp av de fire pil-tastene vi har på tastaturet. Det er stendermålene 
vi gir inn som lengden på veggen. Ikke avstanden fra utvendig kledning 
 

   
 
Å tegne opp vegger med pil-tastene gjøres på følgende måte. 
 

Når du skal starte å konstruere en vegg, gå alltid i plan først.  
Hent opp ønsket vegg fra biblioteket. Velg startpunkt (klikk med venstre musetast der du vil at 
veggen skal starte).  

 
Du vil få opp et statusfelt nede på skjermen din der du kan gi inn lengden på veggen. 
 

 
 
For å aktivere dette feltet klikker du på TAB-tasten på tastaturet. ( Tasten til venstre på tastaturet 
med en pil i hver retning). 
Feltet for lengde blir blått og du kan gi inn ønsket lengde.  
 

 
 
Klikk så på pil-tasten som peker i den retningen du vil at veggen skal gå. Aktiviser lengdefeltet igjen 
(TAB-tasten) og gi inn ny lengde på etterfølgende vegg. Klikk så på ny retningen med pil-tastene. 
Forsett på denne måten til du har konstruert opp hele ”omrisset” av prosjektet. For å konstruere 
vegger i vinkel må du gi inn vinkelen i statusfeltet. Du kan også gi inn DX og DY og få vinkelen ut 
fra dette. 
 

 
 

Lengden på veggen 
går fra stenderverket. 

Startpkt. Konstruer veggen 
mot klokka. 
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Laginndeling i MultiCAD 
Når du konstruerer, blir det ofte mange kryssede elementer. Dette gjør at tegningen din blir 
uoversiktlig. For å løse dette består tegningen av flere lag. Du har muligheten til å skjule de lag du 
ikke trenger for øyeblikket. 
Hvert lag kan inneholde bestemte deler av tegningen. For eksempel kan et lag inneholde all 
målsetting, et annet viser gjerne all innredning osv. Dette gjør det enkelt og greit å skru av de delene 
av en tegning du ikke jobber med, eller ikke vil ha med på utskriften.  
 
Nivå/laginndeling i MultiCAD 
 
Ved tegning av kombinerte objekter, (objekter som benytter flere lag) så skal ingenting tegnes på 
hovedlaget. 
Bindingsverk og andre objekter som kun benytter ett lag tegnes på hovedlaget. 
Under vises en liste over standard lag i MultiCAD med en kort forklaring. 
 
1. Yttervegg tre   2D (sammensatt dør og vindu, samt utv. søyler og dragere i tre  

og stål) 
2. Yttervegg mur/betong  2D (sammensatt dør og vindu, samt utv. søyler og dragere i  

mur/betong) 
3. Innv.bæring tre/stål2D   (også sammensatt dør og vindu, samt bærevegg og søyler. 
4. Innv. Bæring mur/betong 2D (også sammensatt dør og vindu, samt bærevegg og søyler 
5. Innv.lettvegg   2D ( også sammensatt dør og vindu) 
6. Dør / vindu   2D symbol for dør og vindu 
7. Innredning   2D Kjøkken, bad, garderobe (faste innredninger) 
8. Møbler   2D Sofa, stoler bord, seng etc. 
9. Trapp    2D trapp. 
10. Tak    Takflater, vindski, forkantbord. 
11. Pipe    2D symbol 
12. Fasadegarnityr   Mønekors, fasadebånd, rytter osv. 
13. Symbol plan   Biler, planter etc. 
14. Symbol fasade   Biler, busker, trær, folk etc. 
15. Symbol teknisk  Slagretning dør, livsløpssirkel 
16. 3D objekt   Lag for å sette på 3D tegning som også har 2D symbol. 
17. Tekst i objekter  Dør – vindusstørrelse etc. 
18. Mål i 1:50   Målsetting for målestokk 1:50 
19. Mål i 1:100   Målsetting for målestokk 1:100 
20. Skravur 1:100   Heldekkende skravur i vegg, etc. 
21. Skravur 1:50   Skravur som viser isolasjon i vegg, etc. 
22. Snitt    Lag for snitt 
23. Etasjeskille / dekke  Sammensatt konstruksjon for etasjeskille 
24. Bjelkelag/bindingsverk/tak Konstruksjoner. 
25. Utv. kledning / overflate 2D symbol. 
26. Innv. Kledning / overflate 2D symbol. 
27. Gulv / himling  Viser/skjuler gulv/himling i et bjelkelag. 
28. Situasjonsplan   2D symbol for å vise situasjonsplan med veier, linjer og  
    byggegrenser 
29. Oppmåling   Målebrev. 
30. Terreng   3D modell av terreng. 
31. SOSI symboler   
32. 
33. 
34. Profilering   Skjuler/viser profiler i listverk.  
35. Forblending vinduer.  Forblending av vinduer for å stenge innsyn i prosjekt 
36. Sprosser.   Sprosser. 
 



MultiCAD AS   
www.multicad.no  Copyright  © 
post@multicad.no   

71 

Praktisk bruk av Lag og Nivå  
Etter dette kapitlet skal du ha nok kunnskaper til å kunne tegne et prosjekt med de riktige nivå- og 
lag-inndelingene som brukes i MultiCAD. Eksempel på bruk av nivå i MultiCAD: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I dette eksemplet er det brukt et hus med underetasje, hovedetasje, og loftsetasje. Etasjeskille er lagt 
inn med tykkelse 220. (198 bjelke + 22 spon). Etasjehøyde er lagt inn med 2448 (2400 + 12 gips + 
36 el.lekter). Nivåhøydene 0 til 3 vil stort sett være den samme i de forskjellige prosjektene. 
Nivåhøyde for 4, 5 og 6 vil variere med takkonstruksjon. Det er oftest lurt å legge nivå 0 på 
bakkenivå, slik at nivåene under bakken b-lir negative, og de over positive. 
 
Nivåhøyde  
Det første du må gjøre før du starter å tegne er å bestemme nivåhøyden. 
Du velger da ”Vis” – ”Valg” i menylinja, deretter ”Nivå/Lag.” 

 

Velg ”Bruk” for å 
bekrefte dataene. 
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Et..  : Viser alle nivåene. (fra -99 til +99) Totalt 199 nivåer. 
Etasje nivå : Nivåhøyden for de enkelte ”etasjer”. 
Vegg høyde : Angir vegghøyden 
Topp vindu : Angir høyden til toppen av vinduene 
Snitt Høyde : Viser plantegningen i angitt snitthøyde. 
Lag  : Gir lagene navn.(Yttervegg, Innervegg osv.) 
Farge  : Velger farge på lagene. 
Linjetype : Velger linjetype for de enkelte lagene. 
 

 
 
Bruk som standard : Velger du denne vil innstillingene du har valgt gjelde for alle  

nye prosjekter. (Selv om du lukker og åpner MultiCAD igjen) 
Standard   : Alle innstillinger blir satt til standardinnstillingene.   
Ok   : Bekrefter valgene. 
Avbryt   : Avbryter kommandoen. 
Bruk/Apply  : Innstillingene gjelder kun for prosjektet du jobber med. 
 
Lage maler av lag og nivå-innstillingene. 
Det er fullt mulig å lagre disse nivå-innstillingene i en mal. På denne måten kan du enkelt hente opp 
igjen malen og du slipper dermed å sette opp innstillingene på nytt. Dette er mest aktuelt når du har 
flere hus med samme nivåinnstillinger. Det beste er å lagre disse malene under en ny mappe i 
systemet ditt som du kaller for ”maler”. Hent opp malen og gi den et nytt navn før du begynner på 
prosjektet. For å lagre en mal gjør du følgende: 
 
Åpne MultiCAD. 
Åpne ”Valg” under ”Vis” i menylinja og velg mappen ” Lag/Nivå”. 
Sett opp nivåhøydene, topp vindu o.l. slik du ønsker å ha de. 
Avslutt denne dialogboksen med knappen ”Bruk/Apply”. 
 

 
 
Dialogboksen lukkes og du står inne i et tomt prosjekt. 

Velg ”Fil” og ”Lagre” i menylinja. (Eller ) 
 
Gi malen et fornuftig navn slik at du enkelt kan finne frem til den ”riktige” malen når du starter et 
nytt prosjekt. Du kan gjerne lage en mappe som heter ”Maler” slik at det blir lettere å finne malene 
igjen. Du vil se at malen er en vanlig prosjektfil med etternavn *.mcp. Du har nå lagret malen. 
Ønsker du andre maler lagrer du disse også under den samme mappen. Skal du bruke malen åpner 
du mappa med maler og henter opp den aktuelle malen. 
Husk å lagre malen om til prosjektnavnet før du starter å tegne. Gjør du ikke det er det fort gjort å 
overskrive malen.  
  
Nivå/Lag 
Bruken av nivå og lag mens du er i prosjektet, velges fra menylinjen ”Vis” - ”Lag/Nivå”. Du kan 
også klikke på lag nede på statuslinja og få opp den samme dialogboksen eller trykke CTRL + F. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobbelklikk her for å 
velge lag og nivå. 
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Dialogboksen vil se ut som vist under. 
 

 
 

   : Viser at dette laget er det aktive laget. 
  : Viser at dette laget er på. 
  : Når øyet er lukket er laget skjult. 
   : Viser at du har konstruert på dette laget. 

Aktiviser  : Gjør laget aktivt. Dvs. det laget du jobber i. 
Vis  : Viser det aktuelle laget. 
Skjul  : Skjuler det aktuelle laget. 
Vis alle skjulte : Viser/ skjuler alle brukte lag. 
 
Det laget du tegner på er det aktive laget. Dette laget kan aldri bli skjult. 
Objektene i MultiCAD er tegnet med forskjellige lag. Dette er gjort for at du skal kunne legge til og 
ta bort deler av konstruksjonen alt ettersom. Skal du kunne se f.eks. bjelkelaget, som ligger på f.eks. 
nivå 1 skjules alle andre nivåer/lag. Ønsker du å skjule taket for å kunne se rom og innredning, er 
dette fullt mulig. Lista over de forskjellige lagene er vist under kapittelet ”Nivå/laginndeling i 
MultiCAD”.  
”Vis med ikke aktive farger” gjør alle nivå bortsett fra det aktive nivået om til blokk-modus  
 

  
 
Skjule / Vise alle nivå  
På samme måten som du kan skjule/vise alle lag i et prosjekt kan du skjule/vise alle nivåene, med 
unntak av det aktive nivået  
 
For å skjule alle brukte nivåer gjør du følgende: 

Klikk på kommandoen ”Skjul alle nivå” . (Husk at du må ha konstruksjoner i minimum to 
nivåer for å kunne benytte deg av denne kommandoen). Ønsker du å skjule alle nivåene som 
inneholder konstruksjoner, må du aktivisere ett ”tomt” nivå. ( Hvis du har brukt nivå 1, 2 og 3 og 
ønsker å skjule alle brukte nivåer, aktiviserer du nivå 4 først. Da har du muligheten til å skru av nivå 
1,2 og 3). 
For å vise alle brukte nivåer gjør du følgende: 

Klikk på kommandoen ”Vis alle nivå” . Alle brukte nivå vil nå vises i prosjektet. Ved bruk av 
denne kommandoen slipper du altså å vise/skjule ett og ett nivå om gangen. 
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Hvordan tenke når du setter opp nivå?  
 
Ta utgangspunkt i skissen på side 71. Tallene er kun et eksempel, og endres avhengig av hvilket 
prosjekt som konstrueres. 
 
Snitthøyden i MultiCAD tilsvarer den høyden prosjektet blir "klippet" når du står i plan. Står 
snitthøyden til 100mm vil alt som ligger lavere enn 100mm vise. Altså vil ikke vinduene vise i f.eks. 
nivå 0. Skal vinduene vise i nivå 0 må snitthøyden ligge såpass høyt at vinduene viser, altså høyt nok 
til å ligge i vindushøyden, men ikke høyere enn topp vindu (2110). Det er derfor naturlig å velge 
2000, ca 100 mm nedfor topp vindu. Snitthøyden kan heller ikke ligge utfor nivåets høyde. (I nivå 0 
kan den ligge mellom 0 og 2448, nivå 1 mellom 2448 og 2668). Siden snitthøyden regnes fra 0 
(bunn) vil derfor snitthøyden i bjelkelaget bli nivåhøyden + 100mm, snitthøyden i veggene bli 
nivåhøyden + 2000.  
 
Snitthøyden har altså ingenting med det vertikale snittet å gjøre; kun i visningen i plan-tegninger.  
 
Høyden på nivå 6 er nederste del av taket. Plasseringen varierer med takustikket og takvinkelen. I 
eksemplene i manualene vil dette være gitt med et eksakt tall, for å forenkle tegningensprosessen. I 
det virkelige liv vil sperrene ligge ca 50 mm inn på opplegget (veggene). Høyden her blir derfor ikke 
nøyaktig, men det spiller ingen rolle. Taket kan flyttes opp eller ned manuelt etterpå uten 
problemer. 
 
Start på nivå 0 (kjelleren). 
Siden huset skal stå på bakken lar vi nivået være 0. 
Vegghøyden setter vi til 2448. 
Topp vindu er 2110. 
Snitthøyden settes til 2000. Da vil vindu og ventiler vises i plan. 
 
Aktiviser nivå 1 (etasjeskiller) 
Nivå 1 starter der nivå 0 sluttet. Altså på 2448 over bakken. 
Vegghøyden er 220. (Bjelkelaget). 
Du har ingen vinduer her, 220 lar vi bare stå. 
Snitthøyden settes til 2548. (2448+100). 
 
Aktiviser nivå 2 (hovedetasje) 
Nivå 2 starter der nivå 1 sluttet. Altså 2668 (2448+220) over bakken. 
Vegghøyden er 2448. 
Topp vindu er 2110. 
Snitthøyden er 4668. (2448+220+2000). 
 
Aktiviser nivå 3 (etasjeskiller) 
Nivå 3 starter der nivå 2 sluttet. 5116 (2448+220+2448). 
Vegghøyder er 220. 
Du har ingen vinduer her, 220 lar vi bare stå. 
Snitthøyden settes til 5216. (2448+220+2448+100). 
 
Aktiviser nivå 4 (loft) 
Nivå 4 starter der nivå 3 sluttet. 5336 (2448+220+2448+220). 
Vegghøyden er 5000. Årsaken til den store høyden er at dette er gavlvegger, som allikevel skal 
klippes langs taket. Tallet 5000 er tilfeldig; poenget er at veggene skal strekkes opp til møne. 
Topp vindu er 2110. 
Snitthøyden er 7336. (2448+220+2448+220+2000). 
 
Skru av ”Auto” før du går videre. Auto tillater ikke at høyere nivåer ligger laver enn et nivå under (i 
høyden). (Nivå 6 ligger lavere enn 3, 4 og 5)  
 
  

V I K T I G !   



MultiCAD AS   
www.multicad.no  Copyright  © 
post@multicad.no   

75 

Aktiviser nivå 5 (hanebjelker) 
Hanebjelkene er lagt inn her. 
Nivå 5 starter der ikke nivå 4 sluttet, men 2448 over der nivå 4 starter: 7784 
(2448+220+2448+220+2448). 
Vegghøyder er 220. 
Du har ingen vinduer her, 220 lar vi bare stå. 
Snitthøyden settes til 7884. (2448+220+2448+220+2448+100). 
 
Aktiviser nivå 6 (hovedtak) 
Nivå 6 starter 300mm laver enn nivå 3. 4816 (2448+220+2448-300). 
Vegghøyder er ubetydelig, men kan f.eks. stilles til 2400 
Du har ingen vinduer her, 220 lar vi bare stå. 
Snitthøyden settes til en plass mellom nivåets start, og vegghøyden (4816-7216 i dette tilfellet). 
 
Dette er måten å tenke på når en setter opp nivåinnstillingene. 
Det er kun + og -, og tunga rett i munnen .  
 
Har du først satt opp en nivåinnstilling og begynt å konstruere i prosjektet, kan du IKKE gjøre 
endringer i listen etterpå før du har skrudd av ”Auto”. 
Dette gjelder ”Nivå” og ”Vegghøyde”. ”Vindushøyden” og ”Snitthøyden” kan du endre slik som 
du ønsker det.  Er det nødvendig å endre vegghøyden etterpå gjøres dette på følgende måte: 
Gå inn dialogboksen ”Lag/Nivå” og skru av ”Auto”. 
 

 
 
 
 
Vær oppmerksom på at du ikke kan skru på ”Auto” igjen i dette prosjektet. Du vil få opp en 
melding som forteller deg dette. 
 

 
 
For at ”Auto” skal deaktiveres må du svare ”JA” på denne meldingen. 
 
”Auto” summerer automatisk nivåene over hverandre. Når du skal konstruere ”trappehus med del-
etasjer” må denne skrus av. 
  
 
 
Når dør/vindushøyden er 2100mm blir dette topp vindu. For at konstruksjonsmålet skal bli riktig 
(2110mm), må vindushøyden stilles inn til 2110mm. Da blir underkant losholt over vindu 2110mm 
fra topp gulv. 

V I K T I G !   

T I P S !   

Skru av ”Autoknappen” og du kan endre nivå og vegghøyder. 
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Takgenerator  
Tegne tak 
 
Velg ”Tegn” i menylinja og deretter ”Tak”.  
 

 
 
Dialogboksen ser ut som vist under. 
 

 
 
Øverst i dialogboksen velger du taktype. (Klikk på den taktypen du ønsker). 
 

 
 
Her kan du velge mellom saltak, halvvalm, valmet tak, buet tak og flatt tak.  
Flatt tak kan ikke ha noen vinkel. Er det ønskelig med vinkel, må du rotere taket etterpå i 
prosjektet. 
Skal taket ha utstikk, angir du dette i feltene under. 
 
  

 
F og B (foran og bak) markerer her langsidene på taket. 
V og H (venstre og høyre) markerer gavlsidene på huset. 

N B  !   

Utstikket er avstanden fra 
bindingsverket til enden 
på taket. 



N B !   
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Du har også valget mellom å angi høyden på taket eller takvinkelen. 

 

 
Velger du halvvalm har du muligheten til å angi lengden på 
 
Hvilken avslutning du ønsker på taket velger du i feltene under.
 

 
Når alle nødvendig data er satt, trykk OK. Dialogboksen ”Tak Generator” vil nå bli aktivert. Her 
MÅ du velge et takobjekt for å kunne tegne tak. Takob
TAK_OBJEKT” er 98mm tykk osv.
 

 
Aktiviser et takobjekt og trykk ”OK”. Det vil nå stå: ”Tegn tak” på markøren. 
 
Tegn alltid langsiden først og så gavlveggene. Start nede i venstre hjørne og beveg deg mot høyre. 

Nå er det viktig å ha på brukernodene 
under. 
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Du har også valget mellom å angi høyden på taket eller takvinkelen. 
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77 

Du har også valget mellom å angi høyden på taket eller takvinkelen. 
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Du har også valget mellom å angi høyden på taket eller takvinkelen.  

valmen og/eller vinkelen på valmen.
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valmen og/eller vinkelen på valmen.

Når alle nødvendig data er satt, trykk OK. Dialogboksen ”Tak Generator” vil nå bli aktivert. Her 
jektet har bestemte tykkelser. ”98 

Aktiviser et takobjekt og trykk ”OK”. Det vil nå stå: ”Tegn tak” på markøren.  

Tegn alltid langsiden først og så gavlveggene. Start nede i venstre hjørne og beveg deg mot høyre. 
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valmen og/eller vinkelen på valmen. 

Når alle nødvendig data er satt, trykk OK. Dialogboksen ”Tak Generator” vil nå bli aktivert. Her 

Tegn alltid langsiden først og så gavlveggene. Start nede i venstre hjørne og beveg deg mot høyre. 

slik at taket plasseres oppå stenderverket i veggen 
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Plassering av takstein. 
 
Takstein skal alltid legges på en takflate av gangen. Dette er fordi mønsteret da stemmer bedre ut og 
taket vil da se mest mulig naturlig ut. 
Start alltid i nedre venstre hjørne når du legger på takstein. Klikk så i nedre høyre Hjørne og beveg 

deg rundt takflaten. Stå i fasade  og litt rotert  når dette gjøres. Ha på ”Lås node” . 
 

  
Aldri klikk to ganger i samme punket. Dvs. klikk på høyre musetast når du er ferdig med punkt nr. 
4. Roter taket slik at du ser den andre takflaten og legg på takstein. (Søk på taktekke). 
Vis alle brukte og velg farge-modus så kan du se taksteinen. 
 
Plassering av mønestein  
Når all takstein er på plass legger du på mønestein. Gå i fasade  og litt rotert  . Hent 
opp mønestein fra biblioteket. (Søk på taklinje). Tegn ut mønesteinen fra venstre mot høyre.  
 

 
 
Plassering av forkantbord 
 
Forkantbordet finner du under kategorien ”Gesims”. Tegn forkantbordet fra den øvre av de nedre 
nodene på venstre side til den øvre av de nedre nodene på høyre side. ( samme som for taksteinen). 

P S !   

4.pkt. 

1.pkt. 

2.pkt. 

3.pkt. 

1. pkt. 

2. pkt. 
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Roter konstruksjonen  og gjør det samme på andre siden. 
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Plassering av vindskier  
Vindski finner du under kategorien ”Vindski”. Stå i ”rotert posisjon”  og tegn ut en vindski 
om gangen. Start alltid nede på taket og trekk vindskien opp til mønepunktet. (Samme startpunktet 
som for takpanner og forkantbord). 

Husk å aktivisere ”Lås node” .  
 

 
  

Gjør det samme på venstre side. Roter taket og  forsett på andre gavlsiden også. Vindskiene 
ser nå slik ut. 

 
  

Aktiviser ”Lås node til hjørne senter side”  .  

Du må se taket rett inn fra siden . Gjør du ikke det vil du ikke se noden i senter av vindskien. 

Strekk ut vindskiene slik at de krysser hverandre  . (Ta alle fire vindskiene på en gang i samme 
fasade). 

  
 

Aktiviser ”Lås node” .  

Tegn opp et hjelperektangel fra mønet og klipp  til loddlinja som går fra senter i mønet.  
Husk å gjøre dette på alle vindskier. (2 sider). 

  
 

Når du skal klippe en vindski gjør du følgende: Aktiviser ”Lås node”  og kommandoen 

”Klipp”  . 
Pek på den vindskien du skal klippe. Du får nå opp masse grønne linjer. Disse linjene skal du føre 
bort til linja du skal klippe til. ( Linja fra mønepunktet og ned). Når de grønne linjene krysser den 
delen av vindskien som skal bort klikker du venstre musetast. Gjør dette på alle de 4 vindskiene. Du 
kan stå i den samme fasaden under hele operasjonen. Slett hjelperektanglet etterpå. 

  
 

2.pkt. 1.pkt. Start i den øverste noden 
nede på taket og trekk 
vindskia opp til noden i 
toppen av mønet. 

Hjelperektangel 



MultiCAD AS   
www.multicad.no  Copyright  © 
post@multicad.no   

81 

Figuren under viser et ferdig tak med vindskier. 

 
 
Hvordan lage tak med kvist? 
Stå i plan  og tegn opp hovedtaket på vanlig måte ved hjelp av takgeneratoren. ( Husk å tegne 
langsiden først). 

    
 
Tegn opp takutstikket. ( Husk også her å tegne langsiden på kvisten først). (Hovedtaket og kvisten 
konstrueres etter brukernodene i veggene eller dekket som er under). 

    

Gå i fasade . Strekk   takutstikket inn på hovedtaket. Aktiviser senternoden på 
kvisten og ”dra” kvisten ”inn” i hovedtaket. 
 

  

1.pkt. 

2.pkt. 

3.pkt. 

1.pkt. 

2.pkt. 3.pkt. 

Kvisten 

Hovedtaket 

Hovedtaket Kvisten 
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 Klipp  så takutstikket til overkanten av hovedtaket. Husk at de grønne linjene markerer den 
delen av kvisten som skal klippes bort. 

 

 Stå i topp fasade  . Aktiviser ”Lås node”  og tegn opp et lukket polygon  rundt 
området du vil klippe bort. Lag et ekstra punkt med polygonet slik at det er lettere å ta tak i når du 
skal velge det under klippingen. 

For å klippe hull til kvisten aktiviserer du kommandoen ”Klipp til polygon” . 
Pek på hovedtaktet og deretter på polygonet. Husk å fjerne polygonet. Roter taket og du vil se 
hullet. 

  
Roter taket  og du ser det ferdige taket. 

 
Legg på vindskier. takstein, forkantbord, mønestein og lignende. 
Dette gjøres på samme måte som for et enkelt tak. En og en takflate om gangen. 

 
 Operasjon utført. 

Polygonet 
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Plassering av hjørnebord. 
Aktiviser det nivået som du vil ha plassert hjørnebordene i.( Samme som veggen) 

Stå i plan . Aktiviser ”Lås node” . Søk på ”Hjørnebord” i biblioteket. 
 

 
Velg ”STANDARD HJØRNEBORD” og du får et 90 graders hjørne.  
 
Hvis du aktiverer lag 34 vil hjørnebordene bli profilerte. Ønskes ikke dette, skjuler du lag 34. Dette 
gjelder også for omrammingen rundt vinduer og dører. Plassere hjørne bord i nedre venstre hjørne: 
Klikk på hjørnenoden på kledningen og hjørnebordet er plassert. 

 
Hjørnebordet er like høyt som vegghøyden i det aktuelle nivået. 

Gå i fasade  så ser du dette. ( Roter gjerne) 

  
For å plassere hjørnebord i nedre høyre hjørne må du stå i plan  igjen. Du kan ikke plassere 
hjørnebordet direkte i dette hjørnet. Plasser hjørnebordet ved siden av hjørnet. 
 

  

Aktiviser ”Lås brukernode”  og velg ”Roter med spesifisert vinkel”  slik at hjørnebordet 
passer til det aktuelle hjørnet. 
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”Klikk” i brukernoden, velg ”Flytt” og aktiviser så ”Lås node” igjen . Du vil da få frem noden 
ytterst på kledningen i hjørnet. Plasser hjørnebordet i denne noden. 

  
Fremgangsmåten er den samme for resten av hjørnene. 
 
Dersom du konstruerer med en vegg der kledningen er trukket ned foran dekket må du strekke 
hjørnebordet nederst for å tilpasse dette til lengden på veggen. 

For å gjøre dette går du i fasade  og strekker   hjørnebordet til ønsket høyde. 
 

Denne noden brukes til 
plasseringen av hjørnebordet. 
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Vindusgenerator   
Vindusgeneratoren finnes under ”Objektbehandling” ”Generator” og ”Vindu.” i menylinja. 

 
 
Dialogboksen for vindusgeneratoren ser slik ut : 

 
 
I denne dialogboksen setter en bl.a. dimensjoner, velger rammetyper, sprosser og vindushøyden. 
  
Vindustyper  
Under vindustype velger man formen på vinduet. Her kan du velge mellom rektangulært, rundt, 
buet, trekantet og trekantet sidevindu. Nedenfor vises noen eksempler: 
 

 
Rektangulær 

 

 
Rund 

 

 
Rund rektangulær 

 

 
Trekantet 

 

 
Rektangulær trekantet 

 

 
Kuttet høyre side 

 
Diamant 

 

 
Trekantet høyre 
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Riktig dimensjon på vinduet  
 
Åpne vindusgeneratoren. 
Angi vinduets dimensjon i feltene nedenfor. 
 

 
 
Vindusramme 
Høyreklikk på karmen og du vil få opp følgende valg: 
 

 
 
Velg ”Legg til vindusramme” og du vil få ramme på vinduet. 
 

     
  
Nederst i dialogboksen finner du disse feltene: 
 

  
 
Forhåndsvis : Viser vinduet slik det vil se ut på tegningen. 
Generer  : Genererer opp vinduet som et objekt. 
Bjelke  : Mulighet til å endre vinduskarmen. 
Bunn Bjelke : Mulighet til å endre på bunn karmen. 
Ny  : Henter opp et nytt ark i vindusgeneratoren. 
Åpne  : Åpner opp vindusmalen. (Dersom den er lagret). 
Lagre  : Lagrer vinduet som en mal. 
Lagre som : Lagrer vindusmalen om til et nytt navn. 
Standard  : Alle verdier blir satt tilbake til standard. 
Som standard : Alle verdier blir brukt som standard. 
Standard stiler : Setter opp standard verdier for vindusmalen.  

Angi dimensjonen på lysåpningen. 
Riktig plassering av brukernoder vil 
da gi deg nøyaktige mål på 
vindusåpningen. 

Angi ønsket dimensjon og 
rammetykkelse 

Med 
vindusramme 

Uten 
vindusramme 
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Sprosser i vinduet  
 
For å legge til vindusramme/sprosser, hold markøren på vindusramma, klikk på høyre musetast og 
velg horisontale eller vertikale sprosser. (Dette gjøres etter at du har lagt vindusramma). 
PS! Det er viktig at du holder markøren over den innerste rammen når du legger på sprossene. Gjør 
du ikke det, vil sprossene gå helt ut til karmen. 
Figuren under viser vinduet med en horisontal og en vertikal sprosse. 
 

  
Sprossene redigeres ved å dobbelklikke på valgt sprosse. 
Du vil da få opp en dialogboks som vist under. (Valgte horisontal sprosse.) 
 

 
  
 
Antall  : Her skriver du inn antall sprosser. 
Proporsjoner : Sprossene plasseres proposjonalt når kommandoen er aktiv.  

Skrus denne av kan du flytte sprossen manuelt inne i vinduet Ta tak i 
sprossen, hold venstre musetast nede og dra sprossen til ønsket plassering. 

Start posisjoner : Her forteller du hvor sprossen skal starte fra karmen. 
Bredde  : Lengden på sprossen. 
Høyde  : Angir bredden på sprossen. (Endrer du denne vil du få en kraftigere 

sprosse).  
Tykkelse  : Angir tykkelsen på sprossen. (Fra glasset og ut)  

Hold markøren her og 
klikk på høyre musetast. 
Velg så det alternativet som 
er aktuelt for deg. 

Skriv inn tykkelsen 
på sprossen her. 
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Figuren under viser et vindu med tykkere sprosser der den horisontale sprossen ikke er proporsjonal. 

   
 
Stilen som er valgt på ”kryssningspunktet” mellom sprossene er ”Horisontal på topp”. 
 

Lagre vinduet ved å trykke: Velg ”Generer”  og du vil få opp dialogboksen som er 
vist under: 
  

 
 
I lista over alle gruppene og kategoriene i basen åpner du kategorien for vindu.  Finn den kategorien 
som passer med størrelsen på vinduet. (Er vinduet 1020 mm bredt bør det ligge under kategorien 
”Vindu 10”). 
 
Når ønsket kategori er valgt, må du gi vinduet et objektnavn. Dette gjøres i feltet for objekt.  Her er 
det viktig å kun bruke rene bokstaver og tall til navngivningen. 

 
Klikk så direkte rett ned i tegningsfeltet og du vil få samme tekst der som i feltet for objekt. 

 
Du har nå gitt objektet et objektnavn til bruk i prosjektet og et tegningsnavn til basen. 

 
 



MultiCAD AS   
www.multicad.no  Copyright  © 
post@multicad.no   

89 

 
 
Husk også å velge hvilket lag vinduet skal legge seg på. Vinduer SKAL lagres på lag 6 Dør/vindu. 
 
 
Husk også å skrive inn bredden og høyden på vinduet!!! 
Tallene er i millimeter. 
Dersom vinduet er 10x11M blir bredden 1020 og høyden 1120. 

Klikk så på ”Lagre” tasten og du kommer direkte inn i objektmodus. 
Du vil nå se at vinduet ligger i nedre venstre hjørne av skjermen. 

 
 
Nå kan du legge til tekst, forblending eller endre vinduet. Husk å lagre før du lukker vinduet.  
 
Husk også å oppdatere databasen som beskrevet på side 63. Dette gjør vi for å oppdatere objektene 
slik at alle endingene er klare for bruk. 
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Lage forblending
 
Ønsker du å ha forblending på vinduene, er dette fullt mulig. Dette er aktuelt når du ikke ønsker å se 
gjennom vinduet. Forblendingen legges på et eget lag (lag 35), slik at du kan skru av 
forblendingen alt etter behov. Enkelt forklart er forblendingen et objekt som legges inne i karmen og 
med en farge slik at det ser ut som en glassflate. 
 
Generer ut et vindu fra vindusgeneratoren. Stå i objektet. (Sjekk oppe i den blå linja at det s
og ikke prosjekt). Aktiver lag 35.
 

 
 

Gå i fasade 
 
Hent opp forblendingsobjektet (FORBLVIN) fra ”ZYSTEM OBJECTS NOT FOR USERS” i 
standardbasen. Start fra origo og dra objektet ut til e
Grunnen til at vi bruker en boks i stedet for et rektangel, er at det da er mulig å skru av 2D ved 
eksport til layout og samtidig beholde forblendingen på.

 
Du vil nå se forblendingen i vinduet.  Høyden på forblendingen må tilpasses v

Dette gjøres med senternoden 
aktiviser så endre tasten og ”dra” forblendingen til ønsket høyde. ( Z retningen)
 

Er du usikker på hva som er Z, X og Y skrur du på aksekorset  
markerer X retningen.  Den grønne linja markerer Y retningen og den blå linja markerer Z
 
 

1 pkt 
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aktiviser så endre tasten og ”dra” forblendingen til ønsket høyde. ( Z retningen)

Er du usikker på hva som er Z, X og Y skrur du på aksekorset  
markerer X retningen.  Den grønne linja markerer Y retningen og den blå linja markerer Z
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og se vinduet fra framsiden . Aktiviser ”Lås node” 

Hent opp forblendingsobjektet (FORBLVIN) fra ”ZYSTEM OBJECTS NOT FOR USERS” i 
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og endretasten 
aktiviser så endre tasten og ”dra” forblendingen til ønsket høyde. ( Z retningen)

Er du usikker på hva som er Z, X og Y skrur du på aksekorset  
markerer X retningen.  Den grønne linja markerer Y retningen og den blå linja markerer Z

  
  
  

90 

Ønsker du å ha forblending på vinduene, er dette fullt mulig. Dette er aktuelt når du ikke ønsker å se 
gjennom vinduet. Forblendingen legges på et eget lag (lag 35), slik at du kan skru av 
forblendingen alt etter behov. Enkelt forklart er forblendingen et objekt som legges inne i karmen og 

Generer ut et vindu fra vindusgeneratoren. Stå i objektet. (Sjekk oppe i den blå linja at det s

 

. Aktiviser ”Lås node” 

Hent opp forblendingsobjektet (FORBLVIN) fra ”ZYSTEM OBJECTS NOT FOR USERS” i 
standardbasen. Start fra origo og dra objektet ut til enden av vinduet.
Grunnen til at vi bruker en boks i stedet for et rektangel, er at det da er mulig å skru av 2D ved 
eksport til layout og samtidig beholde forblendingen på. 

 

Du vil nå se forblendingen i vinduet.  Høyden på forblendingen må tilpasses v

og endretasten .  Ta tak i senternoden på forblendingen, 
aktiviser så endre tasten og ”dra” forblendingen til ønsket høyde. ( Z retningen)

Er du usikker på hva som er Z, X og Y skrur du på aksekorset  
markerer X retningen.  Den grønne linja markerer Y retningen og den blå linja markerer Z
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Ønsker du å ha forblending på vinduene, er dette fullt mulig. Dette er aktuelt når du ikke ønsker å se 
gjennom vinduet. Forblendingen legges på et eget lag (lag 35), slik at du kan skru av 
forblendingen alt etter behov. Enkelt forklart er forblendingen et objekt som legges inne i karmen og 

Generer ut et vindu fra vindusgeneratoren. Stå i objektet. (Sjekk oppe i den blå linja at det s

 

. Aktiviser ”Lås node”  .

Hent opp forblendingsobjektet (FORBLVIN) fra ”ZYSTEM OBJECTS NOT FOR USERS” i 
nden av vinduet.  

Grunnen til at vi bruker en boks i stedet for et rektangel, er at det da er mulig å skru av 2D ved 

Du vil nå se forblendingen i vinduet.  Høyden på forblendingen må tilpasses v

.  Ta tak i senternoden på forblendingen, 
aktiviser så endre tasten og ”dra” forblendingen til ønsket høyde. ( Z retningen)

 . Da vil du se at den rød linja 
markerer X retningen.  Den grønne linja markerer Y retningen og den blå linja markerer Z

Merk lag 35 og 
velg aktiver. Du 
vil nå se en penn 
utenfor lag 35. 
Pennen indikerer 
at det er dette 
laget som er det 
aktive.
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Ønsker du å ha forblending på vinduene, er dette fullt mulig. Dette er aktuelt når du ikke ønsker å se 
gjennom vinduet. Forblendingen legges på et eget lag (lag 35), slik at du kan skru av og på 
forblendingen alt etter behov. Enkelt forklart er forblendingen et objekt som legges inne i karmen og 

Generer ut et vindu fra vindusgeneratoren. Stå i objektet. (Sjekk oppe i den blå linja at det står objekt 

. 

Hent opp forblendingsobjektet (FORBLVIN) fra ”ZYSTEM OBJECTS NOT FOR USERS” i 

Grunnen til at vi bruker en boks i stedet for et rektangel, er at det da er mulig å skru av 2D ved 

Du vil nå se forblendingen i vinduet.  Høyden på forblendingen må tilpasses vinduet i etterkant.  

.  Ta tak i senternoden på forblendingen, 
aktiviser så endre tasten og ”dra” forblendingen til ønsket høyde. ( Z retningen) 

. Da vil du se at den rød linja 
markerer X retningen.  Den grønne linja markerer Y retningen og den blå linja markerer Z 

Merk lag 35 og 
velg aktiver. Du 
vil nå se en penn 
utenfor lag 35. 
Pennen indikerer 
at det er dette 
laget som er det 
aktive. 
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Ønsker du å ha forblending på vinduene, er dette fullt mulig. Dette er aktuelt når du ikke ønsker å se 

forblendingen alt etter behov. Enkelt forklart er forblendingen et objekt som legges inne i karmen og 

tår objekt 

Hent opp forblendingsobjektet (FORBLVIN) fra ”ZYSTEM OBJECTS NOT FOR USERS” i 

Grunnen til at vi bruker en boks i stedet for et rektangel, er at det da er mulig å skru av 2D ved 

induet i etterkant.  

.  Ta tak i senternoden på forblendingen, 

. Da vil du se at den rød linja 
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Vinduet vil nå se ut som vist under.  

 
 
 

 
 
 
 
 
Du ser vinduet i veggen med forblending.  Skjuler du lag 35, forsvinner forblendingen.   
 
 
Legge på utvendig og innvendig omramming. 
 
Utvendig omramming. 
Når du skal legge omramming på vinduer og dører i et prosjekt gjør du følgende: Hent opp prosjektet. 

Stå i plan , eller i fasade . (Valgfritt) Søk på ”O” i biblioteket og hent opp ”OMRAMMING 
UTV” i biblioteket. 

  
 
Velg den omrammingen du vil ha ved å dobbelklikke på den i lista. omrammingen vil nå ”henge” på 
markøren. 
Klikk på vinduet/døra som du ønsker omrammingen på. Du vil nå få opp dialogboksen som er vist 
under. 
 

  
Velg ønsket alternativ i dialogboksen 
Bare gjeldende vindu :   Du vil kun få omramming på gjeldende vindu. 
Denne type vinduer : Gir omramming rundt alle vinduer som er av samme størrelse 

som det de du peker på. 

Du har tre valg for å legge 
på omramming. 

Med forblending Uten forblending. 
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Alle vinduer på dette nivået: Gir omramming rundt alle vinduene i det aktive nivået.  
 

Gå i fasade  og fargemodus  for å se omrammingen.  
   

  
 
Omramming rundt dørene utføres på samme måten. Husk bare å velge en omramming for dør slik at 
du slipper vannbordet under døren. 
 
Innvendig omramming. 
 
Innvendig omramming fungerer på samme måte som utvendig omramming. Husk bare å velge 
innvendig omramming i biblioteket. Kun da får vi innvendige lister. Figuren viser innvendig belistning 

  
Vær oppmerksom på at det er to typer innvendig omramming i basen. 
En vanlig og en som kalles for ”motstående”. 
 
Tenk deg en innvendig vegg der det er plassert inn en dør. Denne døren skal listes på begge sider. 
Vanlig innvendig omramming gir omramming kun på en side av døra. For å få omramming på den 
andre siden av veggen må vi altså å legge på omrammingen på motstående vegg i tillegg til den 
”vanlige”. 

 
 

T I P S !  
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Hvordan plassere sprosser på vinduene? 
 
Det er fullt mulig å ”sette på” sprosser etter at vinduet er plassert inn i veggen. Dette gjøres på 

følgende måte. Tegn opp en vegg og plasser inn et vindu. Aktiviser ”Lås node”  og gå i fasade 

”Front” . 

  
”Zoom” opp vinduet om nødvendig. Søk på sprosser i biblioteket og hent opp den sprossen du 
ønsker i prosjektet. 
(Husk at du kan se en forhåndsvisning av sprossen, Høyreklikk på objektet og velg egenskaper). Klikk 
første punkt i nedre venstre hjørne av vinduet. ”Dra” sprossen over til det nedre høyre hjørnet av 
vinduet. Sprossen er nå plassert. ”Vis alle brukte lag” og du vil se sprossen slik figuren under viser. 

  

Aktiver “Lås hjørne, senter side”  og ”Endre”  tasten for å ”strekke” sprossen til toppen av 
vinduet. 
Ta tak i øvre senter node på sprossen og ”dra” sprossen til den øvre senternoden på vinduet. 

  
 
Legg på sprossene FØR du legger på omramming på vinduene. Da er det lettere å treffe den rette 
noden ved plassering av sprossene. 
  
  

T I P S !  
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Trappegenerator  
Hvordan tegne trapp med trappegeneratoren? 
 
I dialogboksen trappegenerator finner du innstillinger som forteller deg hvordan trappegeneratoren 
fungerer. Under blir det gitt en kort forklaring på de forskjellige innstillingene. 
 
Trappegeneratoren finner du under ”Objektbehandling” - ”Generator” - ”Trapp” i menylinja. 
 

 
 
Dialogboksen til trappegeneratoren ser slik ut som vist under: 
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Du kan scrolle nedover og velge den trappetypen du ønsker fra menyen.  
Dobbelklikk for å velge design.  
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Vis 2D topp Vis 3D 

Til venstre for trappen ser du mange innstillinger. Nederst til venstre står det forklart hva de ulike 
parametrene betyr, og alle tall fra minimum til maksimum du kan bruke i den aktuelle kategorien. 
 
Du endrer innstillingene ved å skrive inn det tallet du ønsker. 
 

Mens du jobber med trappen kan det være en fordel å se trappen i 3D mens du endrer underveis. 
Trykker du på 3D-visning vil du se hvordan trappen ser ut i 3D.  
For å rotere på bildet bruker du venstre musetast, peker på bildet og ”drar” i den retningen du ønsker. 
Vil du flytte på trappen må du bruke høyre musetast og på samme måte ”dra” trappen den retningen 
du ønsker. Zooming foregår ved å scrolle på musehjulet.  
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Trappeinnstillinger  
 

 
Det er også egne konstruksjonsinnstillinger og rekkverksinnstillinger, som alle fungerer likt.  
 
 
Ikonet helt til høyre; ”Valg” , innholder denne dialogboksen:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Her velger du måleenheter og desimaler. 
 
 
 

Det er flere typer 
innstillinger, f.eks. 
”Generelle alternativer” 
hvor en kan bestemme 
bl.a. rekkverk  
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Når alle innstillingene er satt, velger du ”Generer”  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I lista over alle gruppene og kategoriene i basen åpner du kategorien for trapper. 
Når ønsket kategori er valgt, må du gi trappen et objektnavn. Dette gjøres i feltet for objekt.  Her er 
det viktig å kun bruke rene bokstaver og tall til navngivningen. 

 
Klikk så direkte rett i tegningsfeltet og du vil få samme tekst der som i feltet for objekt, men i 
blokkbokstaver. Dette er for å skille objektnavnet fra tegningsnavnet. 

 
Du har nå gitt objektet et objektnavn til bruk i prosjektet og et tegningsnavn til basen. 
 

 
 
Husk også å velge hvilket lag trappen skal legge seg på. Trapper SKAL lagres på lag 9 Trapp 
 
 

Klikk deretter på ”Lagre”-tasten  og du kommer direkte inn i objektmodus. 
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Nå ser du den ferdige trappen i objektmodus.   

 
 
Lukk  objektmodus, høyreklikk på databasen i objekttreet, velg ”oppdater database” og deretter er 
trappen klar for bruk. ”Oppdater database” står beskrevet på side 63. 
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Endre slagretning på dører 
Dører og vinduer settes inn uten å aktivisere noe lag. Dørene vil automatisk bli plassert på riktig lag. 
Hent opp ønsket dør fra objekttreet.  
 
Plasser døra i veggen når veggen er merket med røde linjer. Først da er veggen aktivert og døra vil låse 
seg til veggen. For å aktivere døra (røde linjer) til veggen må du ”dra” døra over veggen. Det beste er å 
stå i plan når dette gjøres.  
 
I standardbasen finner du høyre og venstre dører. Skal derimot døra være innadslående i stedet for 
utadslående, ”snur” vi denne ved å taste CTRL-tasten. Det er viktig at døra ”henger” på markøren 
når dette gjøres. For lett å kunne se slagretningen på døra er det lurt å aktivisere trådmodus, skjulte 
linjer eller fargemodus. Er blokkmodus aktivert, vil du ikke kunne se slagretningen. 
 
Har du først trykket CTRL-tasten en gang, vil alle dører som du plasserer inn etter det, bli plassert på 
samme måte helt til du trykker CTRL-tasten igjen. 
 

  

Zoome inn under tegneoperasjoner 
Er du inne i en kommando og ønsker å forstørre bildet for å ”forsette” kommandoen der, gjøres dette 
på følgende måte: 
Se eksempel under. 
Du ønsker å målsette veggen under. 

  

Aktiver horisontal målsetting  og start målsettingen på venstre side. 

 
  
Tenk deg at du har flere noder samlet på høyre side. Dette gjør deg usikker på om du treffer den rette 
noden. Det er da du kan zoome inn samtidig som du er inne i selve målsettingskommandoen. 
Bruk mellomromstasten for å aktivere zoom kommandoen. Ta et vindu rundt den delen av 
konstruksjonen du ønsker å forstørre.  

   
Når dette er gjort trykker du ned mellomromstasten igjen og du kan forsette målsettingen. 
  

N B !   
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Forandre nivåhøyde 
Angrer du, eller ønsker du å modifisere allerede eksisterende nivåvalg i prosjektet er dette fullt mulig. 
Modifisering av nivåhøyden/vegghøyden vil bli vist i eksemplene under. Du slipper å slette veggen for 
så å tegne opp en ny med riktig høyde. 
Det er tre metoder å endre en vegghøyde på: 
Endre nivåhøyden/vegghøyden i hele etasjen. 

 
Endre nivåhøyden for et bestemt nivå. 
Endre vegghøyden kun på en enkel vegg. 
 
Endre vegghøyden i hele etasjen 
 
Metode 1: 
Marker med en ramme rundt veggene. 
 

  
 
Velg ”Rediger” og ”Forandre nivåhøyde” i menylinja. 
Skriv inn ny Vegghøyde (1500) og klikk OK. 
Du vil nå se at veggene i prosjektet er endret til ny høyde. 
Operasjon utført. 
  
Endre nivåhøyden for et bestemt nivå (Metode2): 
 
Gå direkte inn under ”Rediger” i menylinja. (Sørg for at ingen objekter er merket med stiplet linje 
rundt. Er de det, gjelder nivåvalget kun for dette objektet.) 
Velg ”Forandre nivåhøyde” 
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Skriv inn ny nivåhøyde (f.eks1500) og klikk OK. 
 

 
   
Endre vegghøyden på en enkelt vegg  
 
Velg den veggen du vil endre høyden på. 
Velg ”Rediger” og ”Forandre nivåhøyde” i menylinja. 
Skriv inn ny vegghøyde (4000) og klikk OK. 
Du vil nå se at veggene i prosjektet er endret til ny høyde. 

  
Operasjon utført. 

Her ser du 
endringene du har 
gjort når du endret 
nivåhøyde. 
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Forbinde to vegger som ikke er sammenkoplet. 
Det hender at to vegger som ikke er koplet sammen likevel skulle vært sammenkoplet. For å kople 
disse sammen gjør du følgende: 

Stå i plan  eller fasade . Roter deg slik at du ser begge veggene som skal koples sammen. 
 

Aktiviser kommandoen som forbinder veggene . Du leser ”Kople hva” på markøren. Pek på den 
ene av veggene. Markøren spør: ”Kople til”. Pek så på den andre veggen du vil forbinde. Du vil nå få 
opp en boks, velg den øverste ”Hjørneløsning diagonal”. 
    
 
For at to vegger skal kunne koples på denne måten er det viktig at de er like høye når koplingen finner 
sted. Du kan endre vegghøyden ulik den andre etter at du har koplet veggene. Veggene vil da forsatt 
være koplet. 

Skyggelegging. 
Du har muligheten til å legge skygge på i prosjektet eller i layouten. Velger du å legge skyggen på i 

selve prosjektet vil skyggen ”følge” prosjektet når du roterer  i skjermbildet. Skyggen som 
legges på i prosjektmodus er et objekt av typen areal. Det vil si at du legger skyggen på ved å klikke 
deg rundt det området du vil skyggelegge, (samme måte som å tegne ut et polygon). Du finner 
skyggeobjektet i biblioteket under kategorien ”Skygge”. 
 

 

Når du skal legge på skygge på en fasade er det viktig at du jobber i et aktivt plan  (Hvordan du 
setter et plan aktivt er forklart i kapittlet ”Sett aktivt plan”). Grunnen til dette er at skyggen må ligge i 
samme plan som veggen som skal ha skygge. Gjør ikke skyggen det vil skyggen i noen tilfeller bli 
plassert ut på skrå i forhold til veggen når du roterer prosjektet. 
Se figuren under. 
  

 

  
 
Skyggelegge i layout. 
Du kan også vente med å skyggelegge prosjektet til du har eksportert alle fasadene til layout, eller 
generere automatisk skygge når du eksporterer til Layout (Dette er tatt med på side 95). 
 
Nå vises manuell skyggelegging. 

T I P S !  

T I P S  

Feil! Skyggeobjekt som ikke er 
plassert på veggen med aktivt 
plan. 

Riktig! Skygge som er plassert på 
veggen ved hjelp av et aktivt 
plan. 
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Skyggen i layout er et polygon med skravur .  
Denne kommandoen er kun aktiv i layout.  
Zoom opp område du vil skyggelegge slik at du ”treffer” nøyaktig i hjørnene og tegn ut skyggen på 
samme måte som du tegner et polygon. Vær oppmerksom på at skyggen ikke ”følger” prosjektet i 
dette tilfellet. Sletter du en fasade vil skyggen stå igjen i layouten. Du har muligheten til å stille skyggen 

foran  eller bakerst om det skulle være nødvendig. Ønsker du å skjule skyggen uten å være nødt 
til å slette den, kan du stille skyggen bakerst. 
 

MultiCADs Filstruktur  
MultiCAD bruker flere forskjellige filtyper i et og samme prosjekt. Her følger en oversikt over alle 
filene MultiCAD bruker med en kort forklaring. 
 
MCP  Prosjekt  
MCL  Layout 
MCO  Objekt 
MCT  Terreng  
MDB  Database fil 
BMP  Lys og skygge 
BCP  Backup prosjekt fil 
 

T I P S !  
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Eksport til layout  
Det som i dag er mest vanlig er å konstruere i 1:1 for så å skalere opp papirrammen slik at den 
tilpasses konstruksjonen. MultiCAD vil automatisk skalere ned rammen for å få den ut på papir, men 
det du har på din maskin er forsatt i 1:1.  
I MultiCAD overføres det ferdige prosjektet til layout for å få et best mulig resultat av utskriften. 
Dette gjøres ved å eksportere prosjektfila til en layoutfil. Denne fila får etternavnet MCL, der L-en 
forteller oss at dette er en layoutfil. 
Du har to metoder for utplotting i MultiCAD. 
 
Plotte direkte fra prosjektmodus. 
Eksportere prosjektet over i layout. 
 
Før vi plotter må vi ved begge metoder bestemme hvilke nivå og lag som skal være med i plottet. 
 
Plotte fra prosjektmodus 
 
Denne metoden brukes KUN til å plotte ut midlertidige utskrifter mens du jobber med tegningen. Du 
har dårlig kontroll med målestokker og metoden er derfor ikke særlig interessant uten at det kun er for 
å se hvordan ting tar seg ut på utskriften. 
 
Stå i prosjektmodus. 
Merk av området du vil ha med på utskriften. 
Velg ”FIL” og ”Skriv ut” i menylinja. 
Velg skriver. 
Operasjonen er utført. 
 
Eksportere prosjektet over i layout  
 
Det er denne metoden du bør velge når du plotter ut en tegning. Du oppnår det beste resultatet og du 
har muligheten til å ”pynte” på prosjektet i layout før en utfører plottingen. 
 
Stå i prosjektmodus.  
Velg ut de lag du vil ha med på utskriften. Dette gjøres under ”Vis” - ”Lag/Nivå”. 
Marker området som skal plottes. (Trykk CTRL+A for å markere alt).  
Velg “Rediger” og “Eksporter til Layout”. Du vil nå få opp en dialogboks som vist under. 
 
 
 
 
 
 
 
 

T I P S !   Velger du ”Nytt layout dokument” eksporteres 
tegningen til en tomt A4 ark. 

Velger du ”Velg eksisterende layout dokument” 
eksporteres tegningen til et allerede åpent 
layoutdokument. Du må da ha åpnet ett på forhånd. 
Dette valget bruker du dersom du skal ha flere 
tegninger inn på samme layout 

Velger du ”Velg layout-mal fra mappe” åpnes mappen 
”Layout” i mappen ”MultiCAD” i Mine Dokumenter. 
Her ligger ferdige A1, A2, A3 eller A4 ark-maler med 
ferdig tittelfelt du enkelt kan fylle ut. Dersom du 
ønsker å lage dine egne layoutmaler, kan de med 
fordel legges i denne mappen. 
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Ved eksport av fasadetegninger anbefales det å skru av ”Eksporter tekst” og ”Eksporter 2D”. Dette 
gjør du for å spare tid og få minst mulig objekter med over til layout. Det er kun på overføring av 
plantegninger at disse skal være aktive. 
 
Har du valgt alternativet ”Eksporter til eksisterende layout dokument”, må du huske å velge det riktige 
dokumentet fra listen, dersom ikke legges tegningen på ett tomt nytt ark: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ønsker du å få ut prosjektet med håndtegnet stil, aktiverer du denne. Hvor mye håndtegnet det skal se 
ut bestemmer du under ”Vis” og ”Valg” og i menylina. Aktiver fanen ”Vis” og sett inn en ny verdi i 
feltet nedenfor. 
 
 

 
 
Når layouten er ferdig eksportert, åpnes ”Oppgaveoversikten”. For å åpne layouten dobbelklikker du 
på det grønne feltet. 
 

  
 
Du er nå i layout. Dette ser du oppe i tittellinja. Her vil det nå stå ”Layout” og ikke ”Prosjekt”. Gi 
layoutfila et navn og lagre denne. (Dette gjøres på samme måten som når du lagrer et hvilket som 
helst annet prosjekt). Det du må legge merke til er at etternavnet på fila er endret. ALLE layoutfiler får 
etternavnet .mcl, i motsetning til prosjektfiler som får etternavnet .mcp. 
 

Merk av håndtegnet stil og gi inn en ny toleranse. 
En toleranse mellom 30 og 40 vil være passende i 
de fleste tilfeller. 
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Endre arkstørrelsen i layout 
 
Prosjektet blir automatisk plassert på et A2 ark. Du må selv gå inn og velge den arkstørrelsen du måtte 
ønske. Dette gjøres på følgende måte: Velg ”Vis” og ”Valg” i menylinja.  

 
 
Velg ark og den arktypen som er ønskelig. Du vil se at arket endrer seg til valgt størrelse. Bruk 

flyttkommandoen  og plasser konstruksjonen etter ønske på layoutarket. 
 

  
 
Ark format 
Størrelse 
Standard   : Valg mellom standard arkstørrelser. 

 
Bredde   : Bekrefter bredden på arket. 
Høyde   : Bekrefter høyden på arket. 
 
Retning 
Stående   : Stående utskrift. 
Liggende  : Liggende utskrift. 
 
 
 
 

Standard 
arktyper 
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Ark rutenett 
Størrelse 
Standard   : Valg mellom standard rutenett. 
Bredde   : Bekrefter bredden på rutenettet. 
Høyde   : Bekrefter høyden på rutenettet. 
 
Orientering 
Stående   : Stående rutenett. 
Liggende  : Liggende rutenett. 
 
Bruk som standard :  Alle innstillinger blir brukt som standard på ALLE  

nye prosjekter. 
Standard   : Setter alle innstillinger tilbake til standard oppsett. 
OK   : Operasjonen uført. 
Avbryt   : Avbryter kommandoen. 
Bruk   : Innstillingene gjelder KUN for dette prosjektet. 
 
 
 
Målenheter i layout 
MultiCAD har du muligheten til å gi inn egne målenheter i layout. 
 
Velg ”Vis” og ”Valg” i menylinja. 
Velg målenheter. 
  

 
 
 
Målenheter 
Lengder 
Enhet   : Angir systemets hovedenheter (mm, cm, m) 
Desimaler  : Angir desimalvisning 
Vinkler 
Enhet   : Angir visning i grader, minutt og sekund 
Desimaler   : Angir desimalvisning av grader 
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Arealer 
Enhet   : Angir systemets grunnenheter (m², cm², mm²) 
Desimaler  : Angir desimalvisning 
Statuslinje 
Vis tusen skille  : Viser skille ved hver tusen 
Vis enhetsforkortelse : Viser benevningen på målsettingen 
 
Predefinert Rotering : Angir vinkelen som blir rotert ved bruk av ”Rotere objekt (er)  

med spesifisert vinkel”  
Skalaer 
Her velger du hvilken skala du ønsker å jobbe i. Sett opp ønskede målestokker. Det er lurt å ha 1:100 
som standard. 
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Vis 

 
 
Vis Elementer 
Rutenett  : Skru av og på rutenettet 
Ark Ramme : Skru av og på arkramme 
Origo  : Skrur av og på symbolet for origo 
Akser  : Skrur av og på akser 
 
Vis modus 
Blokk  : Viser modus som blokk 
Trådmodell : Viser modus som trådmodell 
Overflate : Viser modus som skjulte linjer 
Farget  : Viser modus som farget 
Massiv  : Viser modus som massiv 
 
Vis metode 
Lar deg velge håndtegnet stil og toleransen. 
 
Type markør 
Kan velge mellom ulike markører. Velg den som passe best for deg. 
 
Rutenett type 
Velg det rutenettet som passer deg best. 
 
Markør størrelse 
Her har en muligheten til å angi størrelsen på markøren. 
 
Rutenett størrelse 
Her har en muligheten til å angi størrelsen på rutene. 
 
Ved eksport av garnityr (busker og trær) anbefales det å eksportere ett og ett objekt over til layout. Du 
har da flere muligheter til å gjøre modifikasjoner på hvert enkelt objekt. Blir all garnityr eksportert 
over i en gang, vil du ikke ha mulighet til dette. Objektene er da i en gruppe, og modifikasjonene vil da 
”påvirke” hele gruppen. 

T I P S !  
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Bruk av flere lag i layout  
 
I enkelte tilfeller kan det være fornuftig å benytte flere lag i layout. Du kan ha malen(tegningsrammen) 
på et lag. Er det nødvendig med vannmerke, kan dette også legges på et eget lag. Blir layouten sendt 
videre til kunder kan de også bruke et eget lag for kommentarer.  
Figuren under viser feltet hvor du ”kontrollerer” lagene i layout. 

 
 
Ønsker du mer enn det ene laget som er standard må du merke feltet med blått og trykke på ”Insert” 
tasten. For hver gang du taster ”Insert” tasten vil du få lagt inn et nytt lag i lista. 

  
 
Du kan selv bestemme navn på de forskjellige lagene. Dette gjøres på følgende måte: 
Merk av det laget du vil gi navn på og tast F2. (Må være merket med blått). 
Skriv inn ønsket navn og trykk OK.  
Figuren under viser et eksempel på lag som er gitt egne navn. 

  
 
Endringene i lag-oppsettet, er kun gjellende for layouten de er laget i.  
  
Låse, skjule og aktivere lag i layout.  
 
Låse lag i layout. 
Klikk en gang på ”hengelåsen”  og du har låst det aktuelle laget . Så lenge laget er låst, er det 
ikke mulig å gjøre endringer. Alle tegne og redigeringskommandoer er deaktivert. Det er allikevel 
mulig å skjule det låste laget.  
 
Skjule lag i layout. 
Dette gjøres på følgende måte: Klikk på ”lyspæra”  en gang med venstre musetast og den skifter 
farge til grå. Nå er laget låst. 
Du kan aldri skule det aktive laget. 
 
Aktivisere lag i layout. 
Velg det aktuelle laget i lista.  

 
  
(Det må være merket med blått). Sørg for at markøren er plassert over teksten før du trykker venstre 
musetast. Nå vil det valgte laget vise i vinduet. 

  
 
Det laget som viser i dette feltet er til en hver tid det aktive laget. 

P S !   

P S !   

Plasser markøren her 
og trykk på venstre 
musetast. 
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Hvordan tegne hus. 
Det anbefales å ha gjennomgått MultiCAD grunnkurs før du starter på denne oppgaven. Det er et 3 
dagers kurs der alle de grunnleggende kommandoene vil bli grundig gjennomgått.  
Det vil ikke bli gitt forklaring på kommandoene i denne øvingsoppgaven. 
Tidsforbruk : Ca. 3 timer. 
 
Etter avsluttet oppgave skal huset se ut som vist under.  

  
 
Prosjekt informasjon. 
Grunnflate 100,8 m².  
Lengde 12m. 
Bredde 8,4m. 
Vegghøyde 2400. 
Bjelkelag 48X198 
Vindu (10X16 ,10X12 og 5X12). 
Balkong dør 17X21 
Utv dør 10X21 
Takvinkel 22° 
Rekkverk m/stående spiler. 
Terrassebord og betongheller. 
 
Alle objektene er hentet fra standardbasen. 
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Lag og nivå inndeling 
Lag en håndskisse av huset i snitt. Sett på alle nivåhøydene. (Hvor veggene starter, hvor høye de er 
osv.) 
Se eksemplet under.  
  
  

 
 
 
Tallene 1 – 5 markerer nivåene. Mållinjene markerer vegghøyden. Bjelkelagene legges inn på nivå 1 og 
3. (200mm) Sett inn dine mål for prosjektet. Det er viktig å gjøre dette skikkelig slik at du slipper å 
forandre på nivåhøydene underveis i prosjektet. Det kan da bli vanskelig å ha full kontroll til en hver 
tid. 
Start ALLTID med å sette opp systemet. Alle nødvendige innstillinger finner du under ”Vis” og 
”Valg” i menylinja.  
Åpne mappa ”Nivå/lag”. 
 

200 

200 

0 

2400 

2600 

5000 

5200 

Nivå 5 er 
trukket ned 
400mm i 
forhold til nivå 

2400 

2400 
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Her finnes oversikten over etasjer, vegghøyder, vindushøyder og snitthøyder. Aktiver det etasjenivået 
du ønsker å starte på, og gi inn høyden for etasjenivå og vegghøyder osv. 
 
En god regel er å alltid starte kjelleretasjen i nivå 0. 
Dekke eller bjelkelaget legges på nivå 1. 
Hovedetasjen legges på nivå 2 osv. 
Dette blir gjort for å få en lik struktur for alle prosjekter. Du ser lett om prosjektet har kjeller. Det er 
også enklere å tegne inn kjeller på prosjektet i etterkant. 
 
Du starter i nivå 0. 
Siden huset skal stå på bakken lar vi nivået være 0. 
Vegghøyden setter vi til 2400. 
Topp vindu er 2110. 
Snitthøyden settes til 2000. Da vil vindu og ventiler vise i plan. 
 
Aktiviser nivå 1. 
Nivå 1 starter der nivå 0 sluttet. Altså på 2400 over bakken. 
Vegghøyden er 200. (Bjelkelaget). 
Du har ingen vinduer her, 2110 lar vi bare stå. 
Snitthøyden settes til 2500. (2400+100). 
 
Aktiviser nivå 2. 
Nivå 2 starter der nivå 1 sluttet. Altså 2600. (2400+200). 
Vegghøyden er 2400 
Topp vindu er 2110. 
Snitthøyden er 4600. (2400+200+2400-400). 
 

Valgt nivå. 

Skriv inn dataene for valgt nivå her. 
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Aktiviser nivå 3. 
Nivå 3 starter der nivå 2 sluttet. Altså 5000. (2400+200+2400). 
Vegghøyder er 200. 
 Du har ingen vinduer her, 2110 lar vi bare stå. 
Snitthøyden settes til 5100. 2400+200+2400+100. 
 
Aktiviser nivå 4. 
Nivå 4 starter der nivå 3 sluttet. Altså 5200. (2400+200+2400+200). 
Vegghøyden er 6000. 
Topp vindu er 2110. 
Snitthøyden er 7200. (2400+200+2400+200+2400-400). 
 
Aktiviser nivå 5. Dette er nivået for taket. 
Taket er senket ned 400mm under nivå 4. Altså 4900. (5200-400). 
Vegghøyden er det takgeneratoren som bestemmer. Den kan bare stå på 2400. 
Snitthøyden er 5800. (4900+900). 
 
Husk å skru av ”autoknappen” slik at du kan lage et ”lavere” nivå enn nivået under. 
 
Dette er måten å tenke på når du setter opp nivåinnstillingene. 
 
Målestokken. 
Sjekk at målestokken er satt til 1:100. 
 

 
 
 
 
 
Origo. 

Sett origo nede i venstre hjørne. Klikk på ikonet  og origo blir automatisk plassert i nedre venstre 
hjørne. 
 

 

N B !  

Dobbelklikk og velg 
målestokken her. 
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Grid. 

Sjekk også at du har gridpunkter  på skjermen og at de er i rette størrelse. Velg ”Vis” og ”Valg” 
og ”Vis” i menylinja. Velg rutenett type og størrelsen på rutenettet. Velg ”Apply” og ”OK”. 
 
Vær oppmerksom på at stenderverket blir plassert etter dette rutenettet. 
 

 
  

Du kan også skru av/på rutenettet med dette ikonet . Du skal nå bruke gridpunktene for å starte 
tegningen av ditt prosjekt. 

Stå i plan . Velg farget modus . Beveger du trådkorset over skjermen vil du nå se at det 
”snapper” til hvert gridpunkt som vises på skjermen. 
 

N B  

Velg rutenett her. 

Velg størrelsen på 
rutenettet her. 
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Nå starter vi å tegne. 
Hent opp biblioteket  

 
Figuren viser nå biblioteket med alle konstruksjoner som er inndelt i kategorier. Disse ar alfabetisk 
sortert slik at vi må søke på forbokstaven til kategorien for å få frem ønsket konstruksjon. Søk på V 
for vegg. (Merk en kategori og tast V). 
 

 
 
Velg en utvendig betongvegg.  
Dobbelklikk på ”200 BETONG”. 
Tegn ut de tre sidene av kjelleren som er betongvegg. Start nede i høyre hjørne og konstruer veggene 
mot klokka.. (Veggene konstrueres alltid MOT klokka). Finn et naturlig startpunkt for tegningen. Når 
du henter opp veggen fremkommer et koordinatfelt på skjermen som viser lengde, vinkel, DX, DY og 
DZ. 
 

  
Dette feltet aktiviseres ved å trykke ned TAB tasten. Som du ser vil du også her få oppgitt følgende 
opplysninger: 
Her leser du inn ønsket vegglengde og trykker på piltasen som har retningen oppover. Les 
fortløpende inn neste lengde og trykk piltasen til venstre. Les inn siste lengde og trykk piltasten 
nedover. Avslutt med høyre musetast for å frigjør veggen fra tastaturet. 
Som du ser tegner vi hele tiden ”mot klokken”. Dette er fordi vi skal få riktig side av veggen vendt 
utover. Dersom du tegner motsatt vei, vil utsiden av veggen vise de innvendige platene, mens du vil se 
kledning på innsiden av veggen.  
  

Tegningen vil nå se slik ut i blokk modus . 
 

 
  
Hent så opp en utvendig. trevegg. (148 LIGG DBF STANDARD).  

 

1. punkt 

2. punkt 3. punkt 

4. punkt 
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Aktiviser ”Lås node”  . Tegn opp veggen mellom betongveggene. Husk at du alltid må tegne mot 
klokka. Grunnen til dette er at da kommer kledningsborda på utsiden og de innvendige platene på 
innsiden. 

Tegningen vil nå se slik ut i blokk modus .  

   
 
For at hjørnet skal se fint ut i fasade må du klippe vekk bindingsverket som ligger inni betongveggen. 

Zoom inn på et hjørne, og skru av ”Vis grid” . Tegn deretter et rektangel fra innerste node på 
betongveggen til et tilfeldig punkt utfor betongveggen. Se bilde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velg ”Klipp til polygon”  , venstreklikk på treveggen, og venstreklipp på rektangelet. Nå vil 
veggen være klippet. Slett rektangelet, og gjør tilsvarende på motsatt hjørne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slik vil hjørne 
se ut.  

1. punkt 2. punkt 

2. punkt 

1. punkt 
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Plassering av dører og vinduer. 
 
For å plassere dører og vinduer må du på nytt hente frem biblioteket. Du gjør dette på samme måte 
som for vegger. Kategorien vindu starter med V og MultiCAD viser deg den første kategorien som 
starter på V.  
 
Kategoriene for vindu er delt opp i forskjellige grupper. 
Vindu glidehengslet : Vanlige standard glidehengslet vindu. (GH) 
Vindu fast karm  : Vanlige standard glidehengslet vindu. (FK) 
 
Velg ”Vindu glidehengslet”. Hent opp ønsket dimensjon og plasser vinduet inn i veggen. Velg ”Lås 

bruker node” Beveg trådkorset bort til veggen der vinduet skal plasseres (hold trådkorset mellom 
vegglinjene) og klikker for plassering av første vindu. I denne omgang plasserer du ikke vinduet 
nøyaktig på plass, men plasserer det omtrent der du mener det skal være. 
 
Husk at veggen skal lyse rød før du plasserer inn vinduet. Se figuren under. 
 

  
For plassering av øvrige vindu og dører brukes samme fremgangsmåte. I rotert fasade  ser 
prosjektet nå slik ut. 

 
 

N B  
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Plassering av innervegger. 
Hent frem biblioteket for å finne veggtypen du skal bruke. Det finnes flere teknikker for å plassere 
innvendige vegger. Det vil her kun bli vist en av dem. Hent opp biblioteket. Søk deg frem til vegg inv. 
68. Velg en INV 68 lett vegg. 

Når veggen er valgt trykker du OK. Husk å aktivisere en låsefunksjon. Du bør bruke lås til grid  

og lås til vinkel . Veggene fungerer som en kontinuerlig linje og du må derfor trykke høyre 
musetast når du skal ha et nytt startpunkt for veggen 
 

 
Tegn opp alle de horisontale veggen og deretter alle de vertikale. Etter at veggene er plassert ut, må de 

plasseres nøyaktig i prosjektet. Til dette bruker du mållinjer  som hjelpelinjer for å finne 
riktig avstand. Du skal plassere de vertikale veggene først og velger derfor horisontal målsetting. 
Figuren under viser avstanden mellom veggene i prosjektet før veggene er plasser nøyaktig. 
 

  
 

Riktig mål mellom veggene skal være 4000mm. Du velger derfor flytt  og klikker på veggen du 
skal flytte. Nå aktiviseres koordinatfeltet på skjermen. 
 

 
  
Bruk TAB tasten til å aktivisere DX. Les inn antall mm –132 (4132-132=4000), sett DY og DZ til 0 
og trykk ENTER. 
Figuren under viser samme bildet etter flytting av veggene. 

  

Veggen er 
nå flyttet på 
rett plass. 
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Slik fortsetter du til alle veggene er plassert på riktig sted. Det er nøyaktig samme metode som 
benyttes av plassering av vindu og dører i utvendige vegger.  
Dersom du aktiviserer lag 19 for målsetting kan du beholde målsettingen etter at flyttingen av veggene 
er ferdiggjort. 
Da slipper du å målsette nok en gang etterpå. 
 
Tilpasse vegger. 
Etter at veggene er plassert skal de gis rett lengde. Dvs. at det skal stoppe ved ytterveggen.  

Aktiviser ”Lås til hjørne senter side” . Velg ”Endre”  kommandoen. 
MultiCAD spør: ”Endre hva?”  
Pek på veggen og den blir rød. Det er viktig at du ”peker” på noden som er i den enden av veggen du 
vil endre på. 
Pek så på den noden i ytterveggen som du vil at innerveggen skal flukte mot. 
 

  
 
 
Her ser du en innervegg som avsluttes riktig mot ytterveggen. 

 
Gjør dette på alle innerveggene. Se figuren under. 
 

  

T I P S  

1 pkt. 
Pek på noden til 
innerveggen 

2 pkt. 
Pek på noden i 
ytterveggen som 
du vil at 
innerveggen skal 
flukte mot. 
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Innsetting av innvendige dører. 
På samme måte som du satte inn vindu i ytterveggen uten å aktivisere noe annet lag, setter du også inn 
innvendige dører.  
Hent opp biblioteket. 
Søk på D for ”Dør innvendig” og du får frem den første kategorien som starter på D.. 
Velg ”DØR INNV”. 
Dobbelklikk på denne og kategorien vil åpne seg. Hent opp en innvendig dør og plasser denne i 
veggen. (DØR10X21H og DØR10X21V). 
Plasser dørene som vist i figuren under. 
 

  
 
I standardbasen finner du høyre og venstre dører.  
 
Plassering av dører med CTRL-tasten 
I standardbasen finner du høyre og venstre dører. Skal derimot døra være innadslående isteden for 
utadslående, ”snur” vi denne ved å taste CTRL-tasten. 
Det er viktig at døra ”henger” på markøren når dette gjøres. Hvis du skal endre slagretning etter at 
døren er plassert må du høyreklikke på døren og velge ”Endre slagretning” For lett å kunne se 
slagretningen på døra er det lurt å aktivisere trådmodus, skjulte linjer eller fargemodus. Er blokk 
modus aktivert, vil du ikke kunne se slagretningen. 
 
 
Har du først trykket CTRL-tasten en gang, vil alle dører som du plasserer inn etter det, bli plassert på 
samme måte helt til du trykker CTRL-tasten igjen. 
 

  
  
Plassering av innredning og møbler. 
Etter at dørene er plassert skal du legge på møbler og innredningssymboler. 
Hent frem biblioteket for å finne de møblene du ønsker å bruke i innredningen. 
 
Legg merke til at vi her opererer med en betegnelse for møbler og en for innredning. Dette er fordi 
betegnelsen Innredning benyttes for ”faste” element som garderobeskap, VVS-utstyr 
kjøkkensymboler trapper osv. Mens møbler er ”løse” elementer, som sofa, TV, spisebord etc. 
Dette er gjort fordi vi ønsker å slå av lag med møbler når vi skal plotte ut en arbeidstegning, samtidig 
som vi vil beholde de faste innredningssymbolene. Hent opp biblioteket og søk på ”M” for møbler. 
Det er her plassert ut en hjørnesofa, et salongbord og en hylleseksjon. Plasser ut de møblene du 
ønsker i prosjektet. 
 

N B !   

N B !   

Dør 1 

Dør 2 
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Roter sofaen slik at plasseringen blir riktig. Bruk ”Flytt”-funksjon til å flytte til riktig plassering. 
 
Vi sier oss nå ferdige med kjelleretasjen. 
 
Bjelkelaget. 
Etter at du er ferdig med innredningen i kjelleretasjen skal du skifte nivå. Dobbelklikk på ”Nivå 0” 
nede i statuslinja. 
 

 
 
 
 
Du vil få opp dialogboksen under. 
 

 
 
Velg Nivå 1 og aktiver. Du vil nå se at pennen ute til venstre hoppet opp til nivå 1 da den markerer 
det aktive nivået.  
Trykk Avslutt. Vi bruker samme lag for yttervegger i nivå 0, men nå har vi skiftet nivå og har derfor 
alle lag til disposisjon på dette nivå. Nivå 1 indikerer bjelkelaget. Hent derfor opp et bjelkelag fra 
biblioteket og tegn ut dette. 

Husk å aktiver ”Lås node”  slik at du kan låse deg nøyaktig til hjørnene. 
Start med bjelkelaget nede i venstre hjørne og klikk deg runden rundt huset. Klikk aldri to ganger i 
samme punkt. Du vil da få opp en melding om at bjelkelaget har krysset seg selv. Skjer dette, sletter 
du bjelkelaget og tegner det opp på ny. 
For å se bjelkelaget ”Vis alle brukte”. 
 

Aktiver nivå 1 her 

Dobbelklikk her for å 
velge lag og nivå. 
 

Aktiver nivå 1 her. 
Venstreklikk på 
”Nivå 1”, og 
deretter ”Aktiver” 
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Prosjektet skal nå se ut som vist under. 
 

  
Gå i fasade  og prosjektet ser slik ut. Her roterer du prosjektet som du måtte ønske . 
  

 
 

Aktiviser ”Nivå 2” på samme måte som sist. Gå i plan . 
Søk på ”V” for vegg og hent opp en Vegg utv 148. Legg merke til at det er flere vegger med liggende 
dobbelfalset kledning. Forskjellen på disse er at veggen som er markert med ETG. (Etasjeskille) er 
kledningen trukket ned over bjelkelaget. Avstanden som er nedtrukket er tallet som står foran ETG. 
(220, 250 og 300) 
 

 
 

Stå i nivå 1 
og velg ”Vis 
alle brukte”. 



MultiCAD AS   
www.multicad.no  Copyright  © 
post@multicad.no   

124 

Velg veggen som heter 148 LIGG DBF 220 ETG. 
 
Tegn opp veggen. Nå har du to valg. 
Du kan la kledningen gå i flukt med kledningen under. Eller du kan skyve kledningen i 2 etasje litt ut 

fra kledningen under. Skal kledningen gå i flukt låser du til brukernode  når du tegner opp 

veggen. Skal kledningen trekkes ut brukes lås til node . Bruk lås til node . Det blir best 
resultat siden du har murvegg på tre av veggene under i kjelleretasjen. Plasser vindu og dører på 

samme måte som i kjelleretasjen. Husk å vise alle bruke i nivå 2. Gå i fasade  Stå i skjulte linjer 

 og prosjektet vil nå se ut som vist under.  
 

  
 
Bjelkelaget 2 etg. 
Aktiviser Nivå 3 og gå i plan. Tegn på bjelkelaget på samme måte som sist. 
Husk å vise alle brukte. 
 
Legge på gavlvegger. 
Aktiviser nivå 4. 
Stå i plan. 
Hent opp samme vegg som heter 148 LIGG DBF 220 ETG. GAVL. Denne er den samme som ble 
brukt i etasjen under, men inneholder ingen toppsvill. Tegn ut gavlveggene. 
Husk på å tegne mot solen. Derfor starter du nede i høyre hjørne, snapper til node i ytterste hjørne 
(aktiviser brukernoden) trekk opp veggen og lås til ytterste høyre hjørne. Avslutt med høyre musetast. 
Forflytt deg til øvre venstre hjørne, lås til ytre node og trekk veggen ned til ytre node nede i venstre 
hjørne. Avslutt med høyre musetast. 
 
Se forklaring under. 

    

Start 
her. 

Gå hit. 

Start på ny 
her 

Gå hit 
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Legge på tak. 
Du har nå plassert ut gavlvegger og er klar til å legge på tak. I noen tilfeller er det lurt å legge taket på 
et annet nivå. Da kan du bestemme om taket skal senkes eller heves over bjelkelaget. I dette tilfellet 
bruker vi samme nivåhøyde som for gavlveggene. 
 
Velg ”Tegn” og ”Tak” i menylinja. 
 

 
 
Dialogboksen ser ut som vist under. 
 

 
  
 
Klikk på vanlig saltak. Takvinkelen settes til 22°. Utstikk på 500mm på alle sider. Klikk OK. Svar 
”NO” i dialogboksen. Dette er et enkelt tak og det er ikke nødvendig å lagre dette. 
 

  
 
Velg 198 TAK Objekt 
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Skru på brukernoden og tegn ut taket. Taket tegnes ut som et areal. (På samme måten som 
bjelkelaget). 
Start alltid med å tegne ut langsiden først og husk: Klikk aldri i samme node to ganger. 
 
Se figuren under. 

  
Gå i fasade og se prosjektet fra siden og aktiviser ”Lås node”. 
 

  
 
Gavlveggene skal nå se slik ut. 

  

Dette er 
taket. 

Klikk først på venstre musetast 
og så på høyre.  
Velg ”Klipp Vegger” og 
MultiCAD klipper automatisk 
bort det overflødige på 
veggene. 
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Hvordan du legger på takpanner, vindskier og mønepanner blir forklart under. 
 
 Plassering av takstein. 
 
Takstein skal alltid legges på en takflate av gangen. Dette er fordi mønsteret da stemmer bedre ut og 
taket vil da se mest mulig naturlig ut. 
Start alltid i nedre venstre hjørne når du legger på takstein. Klikk så i nedre høyre Hjørne og beveg 

deg rundt takflaten. Stå i fasade  og litt rotert  når dette gjøres. Ha på ”Lås node” . 
 

  
Aldri klikk to ganger i samme punket. Dvs. klikk på høyre musetast når du er ferdig med punkt nr. 4. 
Roter taket slik at du ser den andre takflaten og legg på takstein. (Søk på taktekke). 
Vis alle brukte og velg fargemodus så kan du se taksteinen. 
 
Plassering av mønestein  
Når all takstein er på plass legger du på mønestein. Gå i fasade  og litt rotert ·. Hent opp 
mønestein fra biblioteket. (Søk på taklinje). Tegn ut mønesteinen fra venstre mot høyre.  
 

 
 
Plassering av forkantbord 
 
Forkantbordet finner du under kategorien ”Gesims”. Tegn forkantbordet fra den øvre av de nedre 
nodene på venstre side til den øvre av de nedre nodene på høyre side. ( samme som for taksteinen). 

Roter konstruksjonen  og gjør det samme på andre siden. 
  

 

P S !   

4.pkt. 

1.pkt. 

2.pkt. 

3.pkt. 

1. pkt. 

2. pkt. 
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Plassering av vindskier 
Vindski finner du under kategorien ”Vindski”. Stå i ”rotert posisjon”  og tegn ut en vindski 
om gangen. Start alltid nede på taket og trekk vindskien opp til mønepunktet. (Samme startpunktet 
som for takpanner og forkantbord). 

Husk å aktivisere ”Lås node” .  
 

 
  

Gjør det samme på venstre side. Roter taket og  forsett på andre gavlsiden også. Vindskiene 
ser nå slik ut. 

 
  

Aktiviser ”Lås node til hjørne senter side”  .  

Du må se taket rett inn fra siden . Gjør du ikke det vil du ikke se noden i senter av vindskien. 

Strekk ut vindskiene slik at de krysser hverandre  . (Ta alle fire vindskiene på en gang i samme 
fasade). 

  
 

Aktiviser ”Lås node” .  

Tegn opp et hjelperektangel fra mønet og klipp  til loddlinja som går fra senter i mønet.  
Husk å gjøre dette på alle vindskier. (2 sider). 

  
 

Når du skal klippe en vindski gjør du følgende: Aktiviser ”Lås node”  og kommandoen ”Klipp” 

. 
Pek på den vindskien du skal klippe. Du får nå opp mange grønne linjer. Disse linjene skal du føre 
bort til linja du skal klippe til. ( Linja fra mønepunktet og ned). Når de grønne linjene krysser den 
delen av vindskien som skal bort klikker du venstre musetast. Gjør dette på alle de 4 vindskiene. Du 
kan stå i den samme fasaden under hele operasjonen. Slett hjelperektanglet etterpå. 

  
 
Taket er nå ferdig. Gå i fasade og se resultatet! 

2.pkt. 1.pkt. Start i den øverste noden 
nede på taket og trekk 
vindskia opp til noden i 
toppen av mønet. 

Hjelperektangel 



MultiCAD AS   
www.multicad.no  Copyright  © 
post@multicad.no   

129 

Omramming. 
Hent opp listverk i biblioteket. Du finner dem under omramming utvendig. 
Pek på et av vinduene i etasjen og si at du vil ha omramming på alle vinduene i dette nivået. Gjør det 
somme for dørene. (Du gjør dette på hvert nivå). 
 
Det ferdige prosjektet vil se slik ut. 

 
  
Hjørnebord. 

Stå i plan . Aktiviser ”Lås brukernode” . Søk på ”Hjørnebord” i biblioteket. Husk å 
aktivisere riktig nivå. Hjørnebordene på roteres slik at de passer til det enkelte hjørnet. Når dette er 

gjort går du i fasade  og strekker   hjørnebordet til ønsket høyde. 
 
Teksting av tegning. 
Du har nå kommet et skritt videre og ønsker å sette tekst på tegningen, 
Teksten legges på et eget lag. Dette laget må du selv aktivisere. Dobbelklikk på Nivå nede i høyre 
hjørne og aktiviser ”Layer 17” tekst i objekt. (Stå i nivå 0). 

  
 

Gå i plan . Velg ”Tekst” og ”Skriv” i menylinja og du får frem følgende dialogboks. 
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Her skriver du inn ønsket tekst og bekrefter med OK. Teksten vil da ”henge” i trådkorset og du kan 
plassere denne på riktig sted. Dersom du ønsker en annen skriftsstype kan du trykke på pila utenfor 
”Style 1” og velge en annen skriftstype. Dette forutsetter at det er satt opp flere typer skrifter i 
innstillingene. (Se i grunnkursmanualen under Teksting). 
  
Arealberegning. 
Å sette på areal i prosjektet utføres med kommandoen ”Kalkulert” som finnes under Tekst i 
menylinja. 
Etter å ha valgt kommandoen, må du peke på alle hjørnene i rommet som skal arealberegnes.  
Etter at du har klikket deg rundt kommer arealet automatisk opp i dialogboksen. Du bekrefter med 
OK og plasserer teksten på rett sted. 
2 

  
 
Du kan selvfølgelig endre teksten inne i dialogboksen. Klikk i det hvite feltet og fjern eller legg til 
tekst. 
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Målsette konstruksjonen. 
Du har tidligere vært innom målsetting i forbindelse med plassering av innvendige vegger og vinduer i 
yttervegg. Det vil bare bli minnet om at du aktiviserer et eget lag for målsettingen. Klikk på Ikonet for 
horisontal eller vertikal målsetting. Klikk så på et punkt utenfor huset der du vil at basislinja skal 
plasseres og klikk deretter på de respektive punktene som du vil ha målsatt. 
Bruk ”Lås Brukernode” til målsetting. Aldri målsett med ”Lås Hjørne Senter Side”. 
 
Se figuren under. 

 
Legg på rekkverk og terrasse dersom dette er ønskelig. Husk å stå i Nivå 0 når dette gjøres.  
 
Plotte ut tegningen. 
Utplotting av prosjektet skjer i modulen layout. Det betyr at du sender over prosjektet til denne modul 
for videre bearbeiding og utplotting. Eksporter dette bildet til layout. 

 
Stå i prosjektmodus. Velg de lag du vil ha med på utskriften. Dette gjøres under ”Vis” – ”Lag/Nivå”. 
Marker området som skal plottes med et vindu. Velg ”Rediger” og ”Eksporter til Layout” i menylinja. 
Du vil nå få opp en dialogboks som vist under. 

 

Her velger du 
målestokk. 
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Slå av ”Eksporter tekst” og ”Eksoprter 2D” når du eksporterer fasadetegninger og 
perspektivtegninger til layout. Dette gjør at prosessen er raskere og layouten blir mindre. 
Bekreft med OK. Du vil se nede til venstre på skjermen at MultiCAD jobber. 
Tegningen har nå blitt eksportert til et nytt layout dokument. Dette ser du oppe i tittellinja. Her vil det 
nå stå Layout og ikke prosjekt.  
 
Gi layoutfila et navn og lagre denne. Dette gjøres på samme måten som når du lagrer et hvilket som 
helst annet prosjekt. Det du må legge merke til er at etternavnet på fila er endret. ALLE layoutfiler får 
etternavnet .mcl. 
 
Ønsker du å eksportere prosjektfila inn i en allerede eksisterende layout fil, hent først opp den aktuelle 
layoutfila. Eksporter så prosjektet på vanlig måte til layout. 
 
Endre arkstørrelsen i layout 
Ønsker du å endre arkstørrelse layout, velg ”Vis” og ”Valg”.  
 

  
 
Velg ark. 
 

  
 

P S !   
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Ark format 
Størrelse 
Standard   : Valg mellom standard arkstørrelser. 

 
Bredde   : Bekrefter bredden på arket. 
Høyde   : Bekrefter høyden på arket. 
 
Retning 
Stående   : Stående utskrift. 
Liggende  : Liggende utskrift. 
 
Ark rutenett 
Størrelse 
Standard   : Valg mellom standard rutenett. 
Bredde   : Bekrefter bredden på rutenettet. 
Høyde   : Bekrefter høyden på rutenettet. 
 
Orientering 
Stående   : Stående rutenett. 
Liggende  : Liggende rutenett. 
Bekreft valgte data. 
Bruk som standard :  Alle innstillinger blir brukt som standard på ALLE  

nye prosjekter. 
Standard   : Setter alle innstillinger tilbake til standard oppsett. 
OK   : Operasjonen uført. 
Avbryt   : Avbryter kommandoen. 
Bruk   : Innstillingene gjelder KUN for dette prosjektet. 
 
 
Plott deretter ut tegningen. OG… 
 
 
 
 

 
Gratulerer! Du har nå fullført Grunnkursmanualen. 

 
Lykke til videre!! 

 
 
 
 

Standard 
arktyper 


