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Forord 
 

Manualen er rettet mot deg som behersker og har erfaring med MultiCAD fra før. Manualen har til 
hensikt å fordype og forklare mer avanserte emner. Etter gjennomgått kurs bør du ha tilegnet deg 
kunnskaper og ferdigheter i mer eller mindre avansert bruk av MultiCAD. 

Manualen er delt i tre deler: 

 Del 1: Generelle funksjoner og tips 

 Del 2: Eksport og import 

 Del 3: Objektbygging 

 

Manualen kommer (forhåpentligvis) til å lære deg å: 

 lage nye databaser (prosjekt og global) 

 lage renderte bilder 

 bygge dine egne objekter og  

 vite hvorfor objektene oppfører seg som de gjør på tegnebordet  

 

 

 

 

 

Lykke til! 
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Del 1 
Generelle funksjoner 

og tips 
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Databasen  
MultiCAD inneholder en database med mer enn 3000 standardobjekter. Denne databasen er det 
mulig å gjøre endringer i og modifisere etter eget ønske. Det kan derfor være lurt å ha litt kjennskap 
til hvordan databasen fungerer.  

Sett database 
Kommandoen "Sett database" er bare aktiv når alle prosjekter er lukket. Denne kommandoen lar deg 
velge en annen database å arbeide med enn den som er satt som standard fra programmet. Hvis du 
har databasen liggende et annet sted enn C:\MultiCAD_DB (som er standardplasseringen) må du 
bruke "Sett database" for kunne bytte til rett database i MultiCAD. 

 

Lukk først alle prosjekter i MultiCAD. Velg "Fil", "Database" og "Sett database…".   

 

  

På dette skjermbildet klikker du  for å åpne dialogboksen hvor du kan velge den nye databasen 
du vil bruke neste gang du lager et nytt prosjekt. Åpne "Objects.mdb" -filen fra en annen 
databasekatalog. 
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Velg "Åpne" og databasen blir endret til den nye.  
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Prosjektdatabase 
Tenk deg at en av dine kolleger har laget et prosjekt som inneholder en del selvlagte objekter. Dette 
prosjektet kan ikke du åpne med en database som ikke inneholder samme objekter. Du trenger med 
andre ord din kollegas database. Å sende hele databasen er meningsløst, på grunn av størrelsen. Du 
kan da be din kollega om å lage en prosjektdatabase av dette prosjektet og sende denne til deg på 
f.eks. e-mail. Samme prosedyre benyttes også dersom du trenger å sende prosjektet til Multicad for 
support.  

Hvordan lager du en prosjektdatabase? 
1. Åpne prosjektet. 

2. Velg "Fil" og "Database" i prosjekttreet. 

3. Velg så "Eksporter prosjektdatabase". 

Du vil nå se at maskinen jobber litt. Det vil nå bli laget en prosjektdatabase der alle objekter som 
ligger i prosjektet blir tatt med. Prosjektdatabasen plasserer seg på samme sted som prosjektet er 
lagret. (Mappe med samme navn som prosjektet). 

 

Åpner du mappen vil du se at den inneholder en mappe "Drawings" og en MultiCAD databasefil. 
"Objects.mdb". Denne mappen er nå klar til å sendes videre til den som møtte ønske den… 

 

Implementer en prosjektdatabase til hoveddatabasen. 
Plasser mappa (prosjektdatabasen) på din maskin. Du bestemmer selv hvor den skal plasseres). 

1. Åpne MultiCAD. (NB! Ingen prosjekter/layouter eller terreng må være åpne!) 

2. Velg "Fil" og "Database" i menylinjen. 

3. Velg deretter "Importer Global Database" 

4. Hent opp databasen og klikk ok. 

Objektene som lå i prosjektdatabasen vil nå bli implementert inn i din database. Objektene vil 
automatisk legge seg under riktig kategori og navn ha det samme navnet som din kollega gav det. 

NB! 
Finnes ikke en bestemt kategori i din database vil denne automatisk bli laget 
under importen. 
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Jobbe med prosjektdatabase 
Dersom du ikke ønsker å implementere din kollegas objekter inn i din database kan du jobbe direkte 
fra prosjektdatabasen. Du må da velge denne databasen som den aktive, altså bytte databasen 
(beskrevet på side 9).  

Merk!  
Det er KUN de objektene som er i prosjektet som ligger i databasen.  

 

NB! 
Du kan ikke skifte mellom to databaser i ett og samme prosjekt. 

 

Lage ny database i MultiCAD 
Lukk ned alle åpne tegninger og prosjekter (skjermen skal være grå). Velg "Fil" og "Database" i 
menylinjen. Velg så "Lage nytt bibliotek" 

 

Gi databasen et navn – og velg det området som du vil at databasen skal ligge på.  Klikk "OK" til slutt. 

 

Åpne et nytt prosjekt. Velg fanen "Objekter", og sjekk at den nye databasen er aktiv. En nyopprettet 
database vil ikke inneholde noen objekter men gruppen "Standard Object Group". 

  

Operasjon utført Lag de objektene du måtte ønske, og lagre dem inn i databasen.  

Gi databasen et 
navn her. 

Sett stien til 
databasen her. 
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Prosjektinformasjon 
Ved oppstart av et nytt prosjekt åpnes dialogboksen "Prosjektinformasjon". I denne dialogboksen er 
"Tittel", "Kunde" og "Kategori" obligatoriske felt som må fylles ut for å kunne starte prosjektet.  

Data som blir fylt inn her blir benyttet i ferdig utfylte felt på layouter. Det er derfor viktig at data som 
fylles inn er mest mulig korrekte.  

Dialogboksen "Prosjektinformasjon" finner du også under "Fil" og "Egenskaper" i menylinjen. 
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Kommandoen "Velg" 
Kommandoen "Velg" ligger på "Rediger"-menyen.  

Denne kommandoen gjør deg i stand til å velge alle objekter i tegningen som en enhet eller alle 
objekter av en bestemt type for eksempel vinduer. Selv de objektene som ikke vises på skjermen vil 
reagere på lik linje med de synlige objektene. For å avbryte kommandoen klikker du på utsiden av 
valgt område.  

Velg "Rediger" og "Velg" i menylinjen. 

Du har tre menyvalg å velge i: 

 

Alle objekter og entiteter 
Alle objekter og entiteter markerer alt som er i prosjektet. Legg merke til at ved bruk av denne 
kommandoen vil alle lag som ikke vises på skjermen følge med dersom du skal speilvende, flytte eller 
kopiere internt på skjermen. Disse elementene blir derimot ikke med i kommandoene fjern, slett, 
kopier til utklippstavle. 

 

Alle objekter av type 
Valg mellom de forskjellige objekter som du har tilgjengelig i MultiCAD. 
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Alle elementer av type 
Valg mellom alle entitetene (2D/3D-"objekter" som ikke er lagret i databasen) som er tilgjengelig i 
MultiCAD. 

 

TIPS! 
Denne funksjonen er nyttig når du ønsker å skjule for eksempel alt bortsett fra 
vinduene. Velg da "Velg"-" Alle objekter av type" – "Vindu". Vinduene blir nå 
markert. Dobbelklikk på "ALL" nederst i høyre hjørne og alt bortsett fra 
vinduene blir skjult. Dobbelklikk på "SEL" på samme sted for å gå vise alt.  
 

 
 

Kommandoen "Oppløs utvalg" 
Velg "Rediger" og "Oppløs utvalg" i menylinjen. 

Denne kommandoen gjør deg i stand til å frigjøre objekter eller grupper som er valgt. Når du velger 
denne kommandoen vil du se at grensene som rammer inn valget forsvinner. Dette bekrefter at 
objektet er frigjort og kommandoen avsluttet. Et alternativ til "Oppløs utvalg" er å venstreklikke 
utenfor rammen rundt de markerte objektene.  

Velg det objektet du 
ønsker å markere. 
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Personlig Bibliotek 
Personlig Bibliotek er en nyttig funksjon for å gruppere objekter som hører sammen og som skal 
plasseres i prosjektet i forhold til hverandre. For eksempel kan et standard kjøkken som ofte benyttes 
lagres som et Personlig Bibliotek. I stedet for å tegne ut hver del av kjøkkenet i hvert prosjekt kan 
kjøkkenet tegnes ut i en engang ved hjelp av personlig bibliotek. 

Etter å ha plassert ut et Personlig Bibliotek i prosjektet kan du velge å fjerne grupperingen. Nå 
fungerer det Personlige Biblioteket som løse objekter som kan behandles på vanlig måte. Koblingen 
tilbake til det Personlige Biblioteket er nå brutt. Den fullstendige, originale objektgruppen vil alltid 
forbli i Personlig Bibliotek. Denne funksjonen er mest brukt som et virtuelt bibliotek, som lar deg 
velge flere objekter på en gang. 

 

Lage en gruppe med objekter i Personlig Bibliotek 
Plasser ut de objektene du ønsker å ha med i det personlige biblioteket. Husk å plassere objektene 
korrekt i forhold til hverandre da dette også blir lagret i Personlig Bibliotek. Marker alle objektene 
(dra markøren over objektene slik at alle objektene er innenfor en stiplet ramme). Velg "Rediger" og 
"Grupper" i menylinjen. Du har nå laget en gruppe av objektene. Velg "Objektbehandling" og 
deretter "Personlig Bibliotek". 

 

 

Skriv inn navnet på gruppen og velg "Lagre". 

 

NB! 
Du kan ha så mange objekter du vil i en gruppe.  Det er også mulig å ha kun et 
objekt i gruppa. Dette er det du som avgjør. 
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Tips! 
Vil du øke effektiviteten din er det en fordel å lage så mange "grupper" som 
mulig av de objektene du bruker til daglig. Jobber du mye med innredning, kan 
det være lurt å lage "ferdige pakker" av objekter som hører sammen. Lag deg 
for eksempel en sofagruppe i "Personlig Bibliotek" Plasser sofa, stoler og bord 
slik du vil at de skal stå i forhold til hverandre. Hent opp gruppa i "Personlig 
Bibliotek" når du trenger den. Da kan du enkelt flytte, rotere og lignende 
gruppen i en engang. Dette er meget effektivt og sparer deg for mye tid. 

 

Plassere ut en gruppe fra personlig bibliotek 
Velg "Objektbehandling" og "Personlig bibliotek" i menylinjen. 

Du får opp dialogboksen under. (Du må ha laget grupper på forhånd). 

 

 

 

1. Velg den gruppen av objekter du ønsker, i dette tilfellet "vinduer", og klikk på "Åpne".  

2. Plasser gruppen hvor som helst på skjermen.  

 

3. Ta tak i gruppen og du vil se at objektene (vinduene) "henger" sammen. 

4. Denne funksjonen kan du oppløse ved å markere hele gruppa med et vindu.   

5. Velg "Rediger" og "Oppløs Gruppe" i menylinjen. 

6. Nå står du fritt til å "plukke" ut det/de objektene du trenger fra gruppen. 
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Oppløs gruppe 
Når du har hentet opp en gruppe fra personlig bibliotek, må du oppløse gruppen for å kunne skille de 
enkelte objektene i gruppa fra hverandre. Det er ikke nødvendig å oppløse gruppen dersom du 
ønsker å holde objektene sammen.  

Ved import av *.dxf-filer er tegningen ofte gruppert i en stor gruppe, akkurat slik som beskrevet 
ovenfor.  

Å løse opp en gruppe gjøres på følgende måte: 

1. Klikk på gruppen med venstre mustast. (Gruppen blir merket). 

2. Velg "Rediger" og "Oppløs Gruppe" i menylinjen. 

3. Nå er gruppen oppløst og du kan redigere hvert enkelt objekt i gruppa som et enkelt 
individ. 

 

Kommandoen "Omdanne" 
Denne kommandoen gjør deg i stand til å konvertere deler fra linjer til polygoner eller polygoner til 
linjer. 

Kommandoen "Omdanne" finner du under "Rediger" og "Omdanne" i menylinjen. 

1. Marker det elementet du vil omdanne/konvertere.  

2. Klikk så på "Rediger" og "Omdanne". 

3. Du vil få opp dialogboksen som er vist under. 

 

Velg så ønsket konvertering.   

Eks.: 

Tegn opp linjer ved hjelp av kontinuerlig linje . Ved å klikke på linjen og 
deretter velge "Omdanne" og "Konverter til polygon" vil MultiCAD automatisk 
"omforme" linjene til et lukket polygon. 

 

Tilsvarende kan du omdanne en sirkel til enkle linjer.  (Konverter til linjer). 

  

Sirkel før 
konvertering 

Sirkel etter 
konvertering 
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Kommandoen "Bytt ut" 
Kommandoen "Bytt ut" bytter ut valgte objekter med et nytt objekt av samme type (for eksempel 
bytte en vegg i en annen vegg). 

Kommandoen "Bytt ut" finner du under "Rediger" og "Bytt ut i menylinjen. 

Eksempel: 

Tegn opp en vegg (for eksempel utvendig laftevegg): 

 

Denne veggen skal byttes ut med en vanlig vegg med liggende kledning. Vensteklikk på lafteveggen 
slik at den blir markert med en stiplet linje. Velg "Rediger" og "Bytt ut" i menylinjen. Du vil nå få opp 
biblioteket der du kan velge en annen type vegg. 

 

Velg så den veggen du ønsker og klikk "OK". Veggen vil nå bli byttet til ønsket vegg. 

 

Tips! 
Vær klar over at du bare kan bytte ett objekt med ett annet objekt av samme 
type. Det vil si at du ikke kan bytte ut en vegg med et vindu. Du kan bytte ut 
flere objekter samtidig ved å markere flere objekter av samme type før du 
aktiverer "Bytt ut"-kommandoen. 
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Kommandoen "Del opp objekt" 
Denne kommandoen gjør det mulig å splitte opp objektene i underobjekter. Et objekt som er splittet 
vil bestå av enkle objekter etter splittingen. For eksempel er en splittet vegg ikke lenger en vegg, men 
enkle objekter som stendere, veggplater, sviller, kledningsbord osv. 

Kommandoen finner du under "Rediger" og "Del opp objekt" i menylinjen.   

OBS! 
Et objekt som er splittet vil aldri kunne bli satt sammen til det opprinnelige 
objektet igjen. Objektene kan grupperes igjen som en gruppe, men aldri som et 
objekt. 

 

Eksemplet under viser en vegg som ikke er splittet og en som er splittet. 

 

 

Veggen til venstre er ikke splittet. Dette ser du fordi det kun er noder i hjørnene til veggen. Veggen til 
høyre er splittet. Det er noder på hver stender og svill osv. Du kan nå fjerne, flytte eller legge til en ny 
stender i veggen om dette er ønskelig. 

Du vil se at veggen nå består av enkle objekter som sponplater, asfaltplater, kledning osv. Det er 
disse objektene veggen har blitt bygd opp av når den ble konstruert. 

 

  



 

Multicad as   Copyright  © 
www.multicad.no   post@multicad.no 

21 

Kommandoen "Sett origo" 
Kommandoen "Sett origo" finner du under "Rediger" og "Sett origo" i menylinjen.  Ved hjelp av "Sett 
origo" kan du flytte 0-punktet i prosjektet. 

Origo (0 punktet) er markert med et kryss på tegningsarket.  Vanligvis finner du origo nede i det 
venstre hjørnet på tegningsarket. 

Du kan skru av/på origo med kommandoen "Slå origo av eller på".  Det er en fordel å alltid starte i 
origo når en starter ett nytt prosjekt. Origo er da plassert nederst i venstre hjørne.  

Skulle du allikevel glemme å plassere origo på korrekt plass før prosjektstart, har du muligheten til å 
flytte origo i etterkant. Dette gjøres på følgende måte: 

Roter prosjektet slik at du ser punktet der origo skal plasseres. 

 

  

 

Aktiver "Sett origo" på "Rediger"-menyen og klikk på punktet der du vil plassere origo. Husk å bruke 

vanlig "Lås node"  her for å låse nøyaktig til punktet. Du vil se at origo flytter seg til ønsket 
plassering. 

 

  

  

Origo 

Origo plasseres 
på ny plass. 
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Objekts koplinger 
Kommandoen "Objektskoplinger" finner du under "Rediger" og "Objektskoplinger" i menylinjen. 
Kommandoen brukes for å se hvilke objekter som er koplet til hverandre. For eksempel vil et vindu 
vært koblet til en vegg samt til belistning og eventuelle sprosser. For å aktivere "Objektskoplinger" 
må du på forhånd ha markert ut et objekt. (venstreklikk på objektet og det er markert). Når objektet 
er valgt aktiverer du "Objektskoplinger" og du vil få opp dialogboksen som er vist under: 

 

 

 

Eksempelet ovenfor er koblingene for et vindu. Alle objekter som er koblet til vinduet vil listes opp 
her. 

Er listen inne i dialogboksen tom er det ingen objekter som er koplet til valgte objekt. 

Eksemplet under viser en vegg med to vinduer. Til denne veggen er det koplet to vinduer og to 
vegger, en på hver side. I tillegg er selve konstruksjonen koblet til innvendig kledning og utvendig 
kledning. 

 

 

 

Marker veggen med to vinduer og velg "Objektskoplinger" under "Rediger"-menyen. Dialogboksen vil 
nå inneholde alle objektene som er koplet til veggen. 
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Du kan fjerne en kopling ved å fjerne avhukingen til venstre for objektet i listen.  Bildet under viser at 
det ene vinduet er koplet fra veggen. 

 

  

 

Listen under "Objektskoplinger" vil nå se ut som vist under. 

 

 

   

Objektene i lista er 
koplet til valgt objekt. 

Vindu som er koplet 
fra veggen. 

Lista viser at det bare 
er ett vindu som er 
koplet til veggen. 
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Bryte kopling 
Du kan også bryte en kopling på følgende måte: 

1. Aktiver kommandoen "Bryte kopling".  

2. Venstreklikk på det ene av objektene du vil ha koplet fra hverandre. (Vinduet) 

3. Venstreklikk deretter på det andre objektet som koplingen skal brytes med. (Veggen) 

4. Koplingen er nå brutt. 

5. Du kan dobbeltsjekke dette ved å se i listen over objektskoplinger. 

TIPS! 

Det er en fordel å aktivere "Lås node"  for lettere å "få tak i" objektene.  

 

Lage kopling 
For å kople samme vinduet i eksemplet over gjør du følgende. 

1. Aktiver kommandoen "Lage kopling".  

2. Venstreklikk på vinduet for å velge objektet som skal koples. Venstreklikk deretter på veggen 
for å velge det objektet som vinduet skal koples til. Du vil nå se at vinduet blir synlig igjen. 

 

  

TIPS! 
Kommandoen "Lage kopling" og "Bryt kobling" kan brukes i tilfeller der veggen 
må slettes og du ikke ønsker å tegne alle vinduene på ny. Et annet nyttig tilfelle 
er der et vindu skal roteres i veggplanet. Vinduet kobles i dette tilfellet fra 
veggen, roteres og kobles inn igjen.  
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Kommandoene "Still i front" og "Still bakerst" 
Kommandoene finner du under "Arranger" og "Still i front"  eller "Still bakerst" . 
Kommandoene gjør det mulig å vise et objekt over et annet selv om de ligger i samme posisjon.   

Velg "Still i front" og klikk på den delen du ønsker å vise øverst eller nederst. 

 

 

 

  

Grønn i 
front. 

Gul i front. 
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Autorulling 
Kommandoen "Autorulling" finner du under "Vis" og "Autorulling" i menylinjen. 

  

Ved hjelp av "Autorulling" flytte skjermbildet automatisk mens du tegner. Skjermbildet flytter seg til 
den sidekanten du fører musepekeren.  

Du kan selv bestemme hvor mye skjermbildet skal flytte seg for hvert drag av kanten. 

Under "Vis" og "Valg" og mappen "Egenskaper" i menylinjen, finner du følgende dialogboks: 

 

 

 

Den verdien du setter inn her forteller deg hvor mye skjermbildet flytter seg for hvert drag over 
kanten. 

Det anbefales en verdi mellom 15-25%. 

  

Venstreklikk på "Autorulling" 
og den blir aktivert. 

Når "Autorulling" er aktiv vil du 
se dette ved at det er et 
haketegn til venstre for 
teksten. Trykker du en gang til 
på "Autorulling" vil du 
deaktivere kommandoen. 
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Kopiering 
MultiCAD har flere forskjellige kopieringsmuligheter. Hver til sitt bruk. Ved normal kopiering brukes 
kommandoen "Kopier" som også aktiveres ved å trykke CTRL + C på tastaturet. Skal en tegning 
kopieres til et annet program benyttes ofte kommandoen "Utvidet kopiering" som aktiveres ved å 
trykke CTRL + E på tastaturet.  

 

Intern kopiering 
Kopieringen vil kun kunne benyttes internt i MultiCAD. Denne funksjonen benyttes dersom en skal 
kopiere et objekt eller en 2D entitet internt i MultiCAD. 

Metafil 
Kopiering til metafil kopierer objektet eller tegningen til et eksternt program, for eksempel Microsoft 
Word. Kopien vil da fungere som en vektorbasert tegning i det eksterne programmet. Vektorbasert 
tegning betyr at linjene er matematiske funksjoner som ikke mister oppløsningen i motsetning til 
rasterbaserte tegninger som består av et gitt antall punkter (piksler). 

 

 Metafil (vekorbasert tegning)   Bitmap (rasterbaser tegning) 

Bitmap 
Kopiering til bitmap er en form for kopiering av skjermbildet. Et bitmap-bilde kan benyttes i enkle 
bildeprogrammer slik som Microsoft Paint. Et bitmap-bilde er rasterbasert, det vil si at bildet blir mer 
kornet dersom en zoomer inn på bildet. Bildene ovenfor beskriver dette tydelig. 0 

Utvidet kopiering 
Enkelte programmer støtter ikke å lime inn vektorbaserte tegninger (metafil) via den ordinære "Lim 
inn"-funksjonen. I disse tilfellene må "Utvidet kopiering" benyttes i MultiCAD. Utvidet kopiering 
aktiveres ved å trykke CTRL + E på tastaturet.  
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Trekk fra polygon 
Kommandoen " Trekk fra polygon"  finner du under "Arranger" og "Trekk fra polygon" i 
menylinjen.  

"Trekk fra" funksjonen benyttes når du må "trekke fra" deler av et element for å gi elementet en 
bestemt form. 

 

Under er et eksempel som viser bruken av denne kommandoen. 

Tegn opp et rektangel og en ellipse som vist under. 

 

Det området som er felles for begge elementene skal vi beholde. Aktiver kommandoen "Trekk fra 

polygon" . 

Venstreklikk på rektanglet og deretter på polygonet. (husk at elementene må lyse rødt før du 

klikker). PS! Det er det samme hvilket objekt du klikker på først. Slett  rektanglet og ellipsen og du 
vil sitte igjen med et element som har samme form som overlappingen.  

  

På denne måten kan du lage dine egne elementer med basis i andre elementer. 

NB! 
Du kan ikke ha mer enn to elementer som skal trekkes fra hverandre i en og 
samme operasjon. Består elementet av mer en to elementer, må operasjonen 
gjøres trinnvis. 
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Legg til polygon 
Kommandoen " Legg til polygon"  finner du under "Arranger" og "Legg til polygon" i menylinjen.  

"Legg til" funksjonen benyttes når du må "legge til" deler av et element for å gi et annet element en 
bestemt form. 

 

Under er et eksempel som viser bruken av denne kommandoen. 

Tegn opp et rektangel og en ellipse som vist under. 

  

Vi skal nå "knytte sammen" disse to elementene til ett polygon. Aktiver kommandoen "Legg til 

polygon" . Venstreklikk på rektanglet og deretter på polygonet. (husk at elementene må lyse rødt 
før du klikker). PS! Det er det samme hvilket objekt du klikker på først.   

Slett  rektanglet og du vil sitte igjen med et polygon som vist under. 

  

På denne måten kan du lage dine egne elementer med basis i andre elementer. 

 

NB! 
Du kan ikke ha mer enn to elementer som skal trekkes fra hverandre i en og 
samme operasjon. Består elementet av mer en to elementer, må operasjonen 
gjøres trinnvis. 
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Lage hull 
Kommandoen "Lage et hull" finner du under "Arranger" og "Lage et hull" i menylinjen. 

Dette er ikonet for kommandoen "Lag hull" . 

Denne kommandoen lar deg lage hull i 3D objekter som vegger og gulv (dekker). 

Hull i vegg 
I veggen under skal vi lage et hull. 

  

Stå i fasade og en av frontene slik at du ser rett inn på veggen  . 

Aktiver 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. 

TIPS! 
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 ved å bruke funksjonen "Endre" . 

Eksempel på hull i 
veggen. 
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Hull i bjelkelag  
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. 

PS!  

Det kan være lurt å stå i tråd-modus  slik at du ser polygonet i dekket. 

 

 

Aktiver "Lås node"  for lettere å snappe til polygonet. Aktiver 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. 

Forsett:   Du tegner opp hullet etter punkter du selv velger. 

Velg alternativet: "Bruk objekt og slett". 

 

 

Omriss av 
hullet. 



 

Multicad as   Copyright  © 
www.multicad.no   post@multicad.no 

32 

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 venstreklikker.  

Tips! 
Det kan være en fordel å holde et øye med feltet nederst i venstre hjørne. I 
dette feltet blir objektet som er markert vist. Ved å følge med her ser du hvilket 
objekt musepekeren snapper til til enhver tid.  

 

Gå i perspektivmodus , roter  og hullet ser slik ut: 

  

 

Tips! 
Du må selv legge kantbjelker på rundt hullet. Kantbjelker finner du i biblioteket 
under kategorien "Kantbjelke". 

 

Regenererer prosjekt 
Kommandoen "Regenerer prosjekt" finner du under "Fil" og "regenererer prosjekt" i menylinjen. 

 

Når du "Regenererer et prosjekt" vil det si å lagre prosjektet, lukke det ned og åpne det igjen i en og 
samme operasjon. Dette gjør du for å oppdatere endringer som er gjort med ett eller flere objekter i 
prosjektet.  

Et eksempel kan være å skifte farge på ett objekt eller deler av et objekt f.eks. kledningsbordene. 

For at MultiCAD skal oppdatere denne endringen regenererer du prosjektet etter at du har endret 
fargen på kledningsobjektet. Da vil du se at prosjektet kommer opp med den nye fargen på 
kledningsbordene.  

Ett annet eksempel der regenerering blir mye brukt er når vi bygger objekter. Da er det ofte en del 
"prøving og feiling" når det gjelder transformeringene til objektet. Transformeringer er å fortelle 
objektet hvordan det skal oppføre seg i prosjektet. (At en vegg oppfører seg som en vegg, ett dekke 
som et areal osv). 

 



 

Multicad as   Copyright  © 
www.multicad.no   post@multicad.no 

33 

Egenskaper 
Ved å høyreklikke på et objekt som er tegnet ut i prosjektet kan en velge "Egenskaper" nederst i 
listen. Objektets egenskaper i prosjektet slik som areal, høyde, lengde og andre egenskaper blir 
beskrevet her. 

Høyreklikk på et objekt og velg "Egenskaper" 

 

 

Venstreklikk deretter på det samme objektet igjen og du vil nå få opp en dialogboks som viser diverse 
egenskaper til det valgte objektet. Dialogboksen under viser egenskapene til et dekke.  

 

 

Hvilke opplysninger du får oppgitt i listen over er forskjellig alt etter hvilket objekt eller element du 
har valgt. 

 

TIPS! 
Ved å markere en mållinje og aktivere egenskapskommandoen kan du gjøre 
endringene kun på valgt mållinje. 
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Forandre symbologi 
Ofte opplever man at linjene kommer med feil farge eller at det rett og slett er feil linjetype. Da har 
du gode muligheter til å forandre linjene i ettertid. Du må for all del ikke slette elementet for så å 
plassere det ut igjen med riktig linjetype. Det blir for tungvint. 

Endring av linjetykkelser, farger og linjetyper skjer ved valg av de viste ikonene .  

Endre linjetykkelse 
Velg elementet som skal forandres. (Venstreklikk på elementet med venstre mustast). Aktiver 

kommandoen for linjetykkelse  og velg ønsket linjetykkelse i listen. 

 

Den valgte linja vil nå endre seg til valgt tykkelse. 

 

Tips 
Du kan selvfølgelig velge linjetykkelsen FØR du konstruerer linja.  Alle linjer vil 
da få denne utførelsen helt til du endrer linjetykkelsen igjen. 

 

Velg en 
linjetykkelse her. 
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Endre farge på ny linje 
Venstreklikk på "Linjefarge"  for å endre linjens farge. En liten fargepalett åpnes hvor de sist 
brukte fargene vises. Ventreklikker du på "Andre…" får du mulighet til å velge blant 16 millioner 
farger. Du kan skrive inn data for fargene eller du kan klikke inne i selve fargefeltet. Dra så den lille 
svarte pila nedover til ønsket fargemetning er oppnådd. Er dette en farge du skal bruke på flere 
steder legger du den i feltet for egendefinerte farger. Nå vil du se at fargen legger seg i fargepaletten 
"Egendefinerte farger" Venstreklikk på fargen her og klikk "OK". Dette gjelder for øvrig også for 
fargesetting av andre objekter enn linjer. 

 

  

Velg deg en farge og trykk "OK". Tegn opp linja og du ser at den har fått fargen du valgte. 

 

Endre linjestil 
Venstreklikk på "Linjestil"  for å velge ny linjestil. 

 

Aktiver en linjestil. Tegn opp en linje og du ser at den har fått stilen du valgte. 

 

  

Dra pila nedover 

Klikk på en farge 
i fargefeltet. 

Skriv inn data 
for fargen her 
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Sett aktivt plan 
Når du konstruerer er det i noen tilfeller nødvendig i aktivere aktivt plan . Dette er i tilfeller der 
konstruksjonen ikke er i plan med de "vanlige" fasademoduser, front, side, bak og topp. Et eksempel 
er vegger som er 45 grader i plan. 

  

Aktiver "Lås node" . Gå i fasade og roter bildet slik at du ser alle nodene på veggen. 

  

Aktiver så "Aktivt plan" . Venstreklikk på tre noder som befinner seg på det planet du vil se inn i, 
det vil si node 1, node 2 og node 3. 

Når dette er gjort vil dette planet bli det du ser rett inn på. Nå jobber du i dette planet helt til du 
velger en annen fasademodus. 

  

Tips! 
Skulle det være nødvendig å endre roteringspunktet i et objekt er det "Sett 
aktivt plan" som benyttes.  Sett aktivt plan på vanlig måte og du vil se at 
objektet blir lettere å rotere. Dette kan være nyttig når du skal rotere i 
objektmodus og du opplever at objektet "flytter" seg ut av skjermbildet. 

  

Denne veggen vil du ikke 
kunne se "i en rett fasade" 
uten å sette den i aktivt plan. 

Node 1 Node 2 

Node 3 

Roter bildet slik at du ser alle 
nodene på gjeldende vegg. 

Sett aktivt 
plan 
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Zoome inn under tegneoperasjoner 
Er du inne i en kommando og ønsker å forstørre bildet for å "fortsette" kommandoen der, gjøres 
dette på følgende måte: 

Tenk deg du ønsker å målsette veggen nedenfor.  

  

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. Å kunne zoome inn på dette hjørnet uten å miste funksjonen som er aktiv er da en stor 
fordel.  

Trykk på mellomromtasten for å aktivere zoom kommandoen. Dra en ramme rundt den delen av 
konstruksjonen du ønsker å forstørre.  

    

Når dette er gjort trykker du ned mellomromtasten igjen og du kan fortsette målsettingen. 

  

Ønsker du å zoome tilbake til bildet du hadde før bruker du minustegnet på det nummeriske 
tastaturet. Du må selvfølgelig trykke mellomromtasten først. 
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Tegn objekt på entitet 
Kommandoen "Tegn på entitet" finner du under "Tegn" i menylinjen. 

Å "Tegne på entitet" vil si å bruke et element for å få tegnet opp et omriss av huset. Det elementet 
man velger å bruke som entitet kan være en sirkel, et rektangel, en linje eller et polygon. Du kan også 
sette sammen flere elementer som benyttes til en entitet. Husk å sammenkople elementene for å 
fjerne de linjer som er overflødige dersom du benytter flere elementer. Dette er beskrevet på side 
28.  

 

PS! 
Tegn objekt på entitet er kun tilgengelig for vegger og dekker. Det vil si at 
MultiCAD tegner opp veggene og dekkene etter den entiteten du velger. 

 

Under følger en forklaring på bruken av "Tegn på entitet" på et polygon  . 

1. Tegn opp et helt vilkårlig polygon.  

 

2. Velg "Tegn" og "Tegn objekt på entitet" i menylinjen. 

3. Venstreklikk på polygonet og du vil få opp objektsbiblioteket. 

 

4. Velg deg en vegg og klikk OK. 
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Du vil se at MultiCAD genererer opp veggen etter polygonet. Se figuren under. 

 

 

  Plan     Isometrisk 

Legg merke til at veggen legger seg med utvendig stender i flukt med polygonet.  

Det er altså ikke det utvendige kledningsmålet som blir benyttet men stendermålet. 

 

Tips! 
Du kan benytte deg av det samme polygonet i hele prosjektet, hovedetasje, 
dekke og loftsetasje. La polygonet ligge i bunnen av prosjektet (Nivå 0). Aktiver 
neste nivå og bruk det på samme måte som beskrevet over. Veggen eller dekket 
kommer i den rette høyden som er satt i det aktive nivået. 

 

"Tegn på entitet" er til god hjelp i prosjekter som inneholder karnaper og buer. 

 

PS! 
Husk å fjerne entiteten (2D-polygonet) når prosjektet er ferdig. 
Alltid kjekt med et ryddig prosjekt! 
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Fargelegging 
Det er mulig å legge farge på deler av et objekt eller hele objektet.  

NB! 
Det er viktig at en merker det objektet en vil ha farge på før en trykker på ikonet 
for fargelegging. Blir ikke dette gjort vil du ikke få farge på objektet. 

For å kunne se fargeleggingen må en stå i modus "Vis som farget" . 

 

Full fargelegging av objekt 
Venstreklikk på det objektet som skal fargelegges. Objektet blir nå markert med en stiplet linje rundt. 

Aktiver "Fyll farge"  og velg ønsket farge. Alle flater i objektet blir nå fargelagt med samme farge. 

Husk at du må stå i modus "Vis som farget"  for å se farger. 

 

 

 

  

 

 

Forskjellig farge på et objekt 
Aktiver "Lås hjørne senter side"  og venstreklikk to ganger på noden midt på den flaten som skal 

fargelegges. Flatens ytterkanter blir nå merket med røde linjer. Aktiver "Fyll farge"  og velg ønsket 
farge. 

  

For å legge farge på en av de andre flatene venstreklikker du to ganger på en av de andre nodene 
som ligger midt på valgt flate. 

NB ! 
For best resultat i forbindelse med rendering (fotorealistiske tegninger), bruk 
lyse pastellfarger. 

  

Flaten som er markert 
med røde linjer er den 
flaten som vil få farge. 
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Skravur 
Det er mulig å legge skravur  på et objekt på to måter. 

 Samme skravur på et objekt. 

 Forskjellige skravur på et objekt. 

Samme skravur på hele objektet 
Venstreklikk på det objektet som skal ha skravur. Objektet blir nå markert med en stiplet linje rundt. 

Aktiver "Mønster/skravur"  og velg skravur blant listen som åpnes.  

 

Velg ønsket skravur og trykk OK. Alle flater i objektet vil nå bli fylt med skravur. Husk at du må stå i 

"Vis som farget"  eller "Vis som overflate"  for å se skravur. 

 

Forskjellige mønster/skravur på et og samme objekt 
Aktiver "Lås hjørne senter side"  og venstreklikk to ganger på noden midt på den flaten som skal 

fargelegges. Flatens ytterkanter blir nå merket med røde linjer Aktiver "Mønster/skravur"  og velg 
skravur blant listen som åpnes. Nå blir kun valgt flate fylt med skravur. 

 

For å legge farge på en av de andre flatene venstreklikker du to ganger på en av de andre nodene 
som ligger midt på valgt flate.  

Flaten som er 
markert med røde 
linjer er den flaten 
som vil få mønster. 



 

Multicad as   Copyright  © 
www.multicad.no   post@multicad.no 

42 

Hvordan lage nytt skravur? 
Du kan laget ditt eget skravur dersom du ønsker flere varianter. Åpne "Vis"-"Valg" og deretter fanen 
"Skravering". 

 

For å opprette et nytt skravur trykker du på knappen "Ny". Du får nå to valg. Enten "Parametrisk" 
eller "Tilpasset". 

  

Forskjellen på "Parametrisk" og "Tilpasset" er hvordan skravuren blir tegnet ved eksport til layout. En 
parametrisk skravur kan settes til å ha en gitt skalerbar størrelse, for eksempel 2 mm mellom hver 
linje. En skravur av typen "Tilpasset" har ikke denne muligheten. I midlertid kan skravuren av typen 
"Tilpasset" ha skravurdesign som ikke kun er rette linjer.  

NB! 
Uavhengig av om skravuren er av type "Parametrisk" eller "Tilpasset" må begge 
ha både en raster-skravur og en vektor-skravur. Raster-skravuren viser i 
prosjektmodus mens vektor-skravuren viser i layout. Dersom vektor-skravuren 
ikke er satt vil heller ikke skravuren vise i layout. Tilsvarende også motsatt med 
raster-skravuren. Er det ikke opprettet noen raster-skarvur vil ingen skravur vise 
i prosjektet.  
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Felles innstillinger.  
Både parametriske og tilpassete skravur har en del felles innstillinger.  

Bakgrunnsfarge og forgrunnsfarge settes for både raster- og vektor-skravuren samtidig.  

 

En eventuell gjennomsiktighet bør ikke benyttes dersom det ønskes en bakgrunnsfarge da denne 
eliminerer bakgrunnsfargen.  

Endre raster-skravur 
Raster-skravuren er felles for både parametrisk og tilpasset skravur. For å endre en raster-skravur 
trykker du på knappen "Endre raster". Følgende dialogboks vil da åpnes: 

 

NB! 
Et rasterdesign blir duplisert i alle retninger. Det er derfor viktig å tenke på 
overgangen mellom høyre og venstre samt mellom topp og bunn slik at designet 
hele tiden er uendelig.  

 

Høyreklikk i en av rutene for å endre fargen til hvit. Venstreklikker du vil fargen endres til svart. Den 
hvite fargen er bakgrunnsfargen som du kan endre senere. Tilsvarende er den svarte fargen 
forgrunnsfargen. Holder du inne venstre mustast og drar markøren over rutene vil du fylle de rutene 
musepekeren beveger seg over med svart. Tegn så opp det mønsteret du ønsker og klikk ok. Du vil nå 
se skravuren din i skravuroversikten.  Du kan nå bruke skravuren du laget på lik linje med 
standardskravurene. Det er også mulighet til å endre antall ruter skravuren skal fylle.  
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Endre vektor-skravur (parametrisk) 
Velg en skravur av typen "Parametrisk" og velg "Endre vektor". Er det ikke laget en vektor-skravur på 
forhånd åpnes et tomt ark. I andre tilfeller viser vektor-skravuren klar til endring. 

 

En parametrisk vektor-skravur består av uendelig lange linjer med en gitt avstand, tykkelse og vinkel. 
Antall linjer kan selvsagt velges. Husk at linjetykkelse og avstand mellom linjene er reelle og nøyaktig 
slik de blir skrevet ut. Er avstanden satt til 2 mm vil den også være det i en utskrift uavhengig av 
målestokken. 

 

Endre vektor-skravur (tilpasset) 
Velg en skravur av typen "Tilpasset" og velg "Endre vektor". Er det ikke laget en vektor-skravur på 
forhånd åpnes et tomt ark. I andre tilfeller viser vektor-skravuren klar til endring. 

   

I motsetning til raster-skravur vil denne skravuren ha en oppløsning lik "uendelig" da linjene er basert 
på matematiske funksjoner. Vektor-skravur tegnes ved å holde venstre mustast inne mens den dras 
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slik linjen skal tegnes. Tegnes en linje feil kan den slettes ved å høyreklikke på linjen. Både 
linjetykkelse og cellestørrelse kan endres. Også denne vektor-skravuren dupliseres i alle retninger. 
Det er derfor viktig å tenke på overgangen mellom høyre og venstre samt mellom topp og bunn slik 
at designet hele tiden er uendelig. 

HUSK! 
Linjetykkelsen og cellestørrelsen er reelle og måles til samme størrelse på en 
utskrift. Dersom cellestørrelsen er 5x5mm betyr det at alt som vises i ruten får 
plass på 5x5mm på en utskrift uavhengig av hvilken målestokk tegningen skrives 
ut i. 

 

Dersom du ønsker å lagre skravuren for bruk i alle prosjekter velger du "Bruk" og "Bruks som 
standard" før dialogboksen lukkes. 

 

TIPS! 
Skal du legge skravur på et objekt, bør dette gjøres inne i selve objektet.  
Kort fortalt er dette måten å gjøre dette på: 
Høyreklikk på objektet i databasen og velg "Rediger". Du vil nå åpneobjektet. 
Legg på skravuren og lagre objektet. 
Lukk ned objektet og oppdater databasen. Objektet er klart til bruk.  
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Kameravisning 
Med denne funksjonen kan du lagre dine egne "visninger" av prosjektet. I forbindelse med 
generering av fotorealistiske tegninger, såkalte rendere er det nyttig å benytte lagrede kameravisning 
da det ofte er vanskelig å finne frem til den posisjonen du så prosjektet i første gangen.  

 

Lagre en kameraposisjon 
For å lagre en kameraposisjon gjør du følgende: 

1. Velg "Legg gjeldende visning som kameraposisjon"  eller "Vis", "Kamera" og "Legg 
gjeldende visning som kameraposisjon" i menylinjen. 

2. Skriv inn navnet på visningen og klikk "OK". 

 

3. Du har nå lagret kameraposisjonen og operasjonen er utført. 

 

Vise en kameraposisjon 
For å hente opp en visning gjør du følgende: 

1. Velg "Brukerdefinerte kameraposisjoner"  eller velg "Vis", "Kamera" og "Brukerdefinerte 
kameraposisjoner" i menylinjen. 

2. Velg ønsket visning i listen og klikk "OK". 

 

3. Du vil nå se ønsket visning av prosjektet. 

4. Operasjonen utført. 
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Lys og Skygge  
Lys og skygge-funksjonen gjør det mulig å plassere lyskilder hvor du måtte ønske i prosjektet. Du må 
alltid huske på å ha en flate som lyset skinner på. For eksempel et gulv, en vegg eller lignende.  Uten 
dette vil du ikke se noen funksjon av lyssettingen. For best resultat plasser alltid lyskilden over det 
nivå du tegner på. 

Du kan velge mellom to typer lyssetting, vanlig omgivende lys  og spot lys . 

Forskjellen på disse er at lyspæra lyser i en sirkel rundt lyskilden, mens en spot sender lyset ut i en 
bestemt retning.  

 

Plassere ut en lyskilde 
1. Still prosjektet i fasade front .  

 

2. Zoom prosjektet ganske mye ned slik at du kan plassere lyskilden i en god avstand fra huset  

3. Aktiver lyskilden  eller  og venstreklikk der du ønsker den plassert. 

4. Du vil få opp en dialogboks som vist under. 

 

Her kan du velge farge på lyskilden og om du vil ha lyset av eller på. 

(Velger du et spotlys i stedet for en lyspære kan du gi inn vinkelen på lyskilden). 

 

Lys på:  Skrur av og på lyset. 

Lys farge: Velger fargen på lyset 

Spot vinkel: Velger størrelsen/vinkelen på spot vinkelen. 

Velg "OK" og lyskilden plasseres ut, enten (omgivende lys) eller  (spotlys) . 

5. Aktiver perspektivmodus  og du vil se at ikonet for rendering blir aktivt . 

6. Roter så prosjektet i ønsket vinkel  og zoom til rett størrelse. 
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Ved å aktivere "Render"  vil du se dialogboksen som er vist under. 

 

I feltet "Størrelse" kan du velge størrelsen på bildet du vil rendere. 

Kvalitet på renderingen kan velges til "Kladd", "Normal" og "Beste". "Å rendere en "Kladd" tar kortest 
tid men resultater blir heller ikke så bra som om du renderer med "Beste" kvalitet. Tidsforbruket er 
da noe lenger. 

I tillegg til spotlys og omgivende lyspunkter kan et generelt lys settes for hele prosjektet. Intensiteten 
og fargen på lyset kan settes her.  

Som bakgrunn kan enten en farge velges eller et eksisterende landskapsbilde. 

TIPS! 
Det kan være en stor fordel å legge på litt tåke ved rendering, for eksempel ett 
trinn. Dette gjør at lyset blir en del mykere og mer naturlig.  
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Starte renderingen 
Når alle innstillingene er satt velg "OK" og renderingen starter. 

Eksempel på et rendert bilde. 

 

Dette bildet kan du lagre på samme måten som det du gjør med en vanlig prosjektfil . Renderte 
filer har etternavnet bmp. Husk at et rendert bilde ikke kan modifiseres. Du kan ikke rotere huset 
eller skifte farge på kledningen på bildet. Ønsker du det, er det mulig å føre bildet over til et 
bilderedigeringsprogram og gjøre endringene her. 

TIPS! 
Ved rendering er det en stor fordel å starte med lavest mulig størrelse 
(oppløsning) for å kontrollere at tegningen står plassert korrekt på det ferdig 
renderte bildet. Når dette er kontrollert økes oppløsningen noe for mer 
detaljert kontrollering. Deretter økes kvaliteten til "Best" før en høyoppløselig 
størrelse velges. Maksimal størrelse er ca. 8000x6000 piksler.  

 

TIPS! 
Legger du på sort bakgrunnsfarge i stedet for lys blått eller hvitt vil du få et bilde 
av huset om natten.  Du kan også plassere ut utelys på veggene og i hagen så 
kan det bli et riktig "trivelig" bilde ut av det. 
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Endre konstruksjonstegninger (vegger og dekker) 
I MultiCAD er det to metoder for å endre konstruksjonen i en allerede uttegnet vegg eller dekker 
uten å dele opp veggen eller dekket og på denne måten ødelegge objektskonstruksjonen. Begge 
metodene fungerer om hverandre og i sammenheng med hverandre. Disse funksjonene benyttes for 
å endre lengde, slette og legge til konstruksjonselementer i en trevegg eller trebjelkelag. 

Endre statisk objekt 
Funksjonen "Endre statisk objekt" fungerer i 3D i hovedtegning, dvs. i prosjektet.  

Tegn opp en trevegg.  

Høyreklikk og velg "Konverter til statisk objekt". 

 

Høyreklikk på ny og velg "Endre statisk objekt". 

 

Veggen blir nå delt opp i underelementer for redigering av konstruksjonen.  

 

Flytt stenderne slik du måtte ønske.  
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TIPS! 
Ønsker du å legge til nye stendere og la dem bli en del av veggen? Høyreklikk på 
en av stenderne som allerede er plassert i veggen og velg "Dupliser". 
Venstreklikk deretter der du ønsker stenderen skal plasseres. Det er også mulig 
å rotere stenderne i veggen.  

 

Når du er ferdig med endringen høyreklikker du på veggen og velger "Avslutt endring av statisk 
objekt". 

Dersom du nå åpner konstruksjonstegningen til veggen vil du se at endringen av stenderne også er 
oppdatert her. Konstruksjonstegningene finner du under fanen "Tegninger" og under 
"Konstruksjonstegninger".  

 

Velg korrekt vegg, i dette tilfelle "Vegg 0-1" og dobbelklikk på "Layout". Konstruksjonstegningen vil 
nå se slik ut: 
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Redigere konstruksjonstegninger 
Etter at du har åpnet konstruksjonstegningen av veggen, slik som beskrevet på forrige side, kan du 
dobbelklikke på "Front" for å endre konstruksjonen. En tegning av opprisset av konstruksjonen åpnes 
nå.  

 

Endre mållinjer og konstruksjonselementer på vanlig måte. Det er ikke mulig å tegne inn nye 
elementer eller duplisere gjeldende elementer i denne modusen.  

Dobbelklikk på en av de andre tegningene i tegningstreet for å gå ut av denne modusen.  
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Terreng  
Terrengmodulen i MultiCAD er en enkel terrengmodul. Du får tildelt et terreng som du jobber med. 
Terrenget bygges opp med rektangler, sirkler, bokser eller andre elementer. Det ferdige terrenget 
importeres inn i prosjektet. Vær oppmerksom på at prosjektet kan bli stort og tungt å jobbe med når 
terrenget er importert. Gjør derfor prosjektet mest mulig ferdig før du importerer terrenget. 

For å kunne konstruere et terreng velg "Fil" "Ny" og "Nytt terreng" i menylinjen. 

 

Du vil nå få opp et nytt "Terreng". Terrenget består av et rektangel på 10x10 meter.   

Merk deg at denne tegningsfila får benevnelsen MCT. 

Hvordan lage terreng 
Start et nytt terreng. ("Fil" "Ny" og "Nytt terreng" i menylinjen). 

Tilpass skjermen  og du vil se et rektangel som dekker skjermbildet. 

Dette rektanglet danner omrisset av selve terrenget. Innenfor dette rektanglet konstrueres 
terrenget. 

1. Stå i plan . 

2. Tegn 4-5 rektangler i forskjellig størrelse. 

 

3. Velg fasade  

Nå vil du kun se en strek på skjermen. Roter bildet  og flytt rektanglene i ønsket høyde. Dette 
blir de forskjellige kotehøydene. Vær oppmerksom på at du KUN flytter rektanglene i Z-retningen 
som er høyden. (Sett X og Y til 0 i statuslinja). 

  

"Hovedterrenget" 
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Velg visning til "Overflate"  eller "Farger"  og du vil se terrenget. 

 

 

Det er selvsagt også mulig å legge farge på terrenget. Dette fungerer på samme måte som en hvilken 
som helst fargelegging.  

Endre størrelsen på terrenget 
Høyreklikk på terrenget (hovedrektangelet) og velg "Egenskaper". Venstreklikk deretter på terrenget. 
Du vil nå få opp dialogboksen som er vist under. 

  

Som du ser så kommer alltid terrenget opp med en størrelse på 10x10 m. Du kan nå fylle inn ønsket 
størrelse på terrenget ditt. I dialogboksen har du muligheten til å endre på cellestørrelsen til 
terrenget. Cellestørrelsen kan ALDRI bli mindre enn 500mm. Dvs. at en rute er 500mm i lenge og 
bredde. Normalt settes denne til 500 med mindre terrenget er lite kupert.  

Terreng som er 
rotert i fasade. 

Rektangler som er 
flyttet i høyden. 
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Nivåhøyden er høyden på terrengets hovedrektangel i forhold til prosjektet.  

NB! 
Terrenget vil alltid bli plassert i origo i prosjektet med mindre høyden er stilt inn 
i "Nivå". Det kan derfor være lurt å sette Nivåhøyden slik at terrenget får korrekt 
høydeplassering i prosjektet.  

 

Trykk "OK" når ønsket innstillinger er satt. Lagre prosjektet til slutt.  

 

Terrengimport til eksisterende prosjekt. 
I MultiCAD blir terrenget importert inn i prosjektet. Dette gjøres på følgende måte: 

Velg "Fil" og "Terrengimport" i menylinjen. 

  

Du vil nå få opp en dialogboks som vist under. 
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Velg terrenget og klikk på "Åpne". Terrenget vil nå bli importert inn i prosjektet. 

TIPS! 
Vær oppmerksom på at terrenget plasseres i origo i prosjektet. Du kan flytte 
terrenget manuelt i etterkant. Ved flytting av terreng må aktivere "Lås hjørne-
senter-side"-nodene for å kunne snappe til terrenget. Å flytte terrenget gjøres 
på vanlig måte. 

Importere dxf-terreng til MultiCAD 
Importer dxf-filen på standard måte i MultiCAD. Velg "Import" under "Fil"-menyen. Åpne det 
terrenget som skal importeres.  

 

Velg korrekt målestokk; prøv først i millimeter. Blir tegningen for liten, forsøker du i meter. Trykk 
"OK" til slutt.  

Det importerte terrenget plasserer seg nå i prosjektet i samme avstand fra origo som det hadde i det 
opprinnelige tegneprogrammet. Det betyr at i enkelte tilfeller kan tegningen ligge langt fra origo. 
Høyreklikk på "Personlig bibliotek" i prosjekttreet og velg "Vis bare valgte". 

 

Velg deretter funksjonen "Zoom til skjerm"  eller trykk Z på tastaturet. Terrenget vises nå på 
skjermen:  
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Venstreklikk på terrenget (slik at det blir en stiplet linje rundt det hele) og velg "Oppløs gruppe" 
under "Rediger"-menyen. CTRL + U kan også benyttes. Terrenget blir nå konvertert til linjer. Aktiver 
for eksempel "Lås node" for å se nodene på linjestykkene.  

 

Stå fremdeles i plan. Dra en ramme rundt hele terrenget (Venstreklikk utfor området og hold 
musetasten nede mens du drar musepekeren til motsatt hjørne av terrenget. Slipp musetasten, og en 
stiplet linje omkranser terrenget.) Trykk CTRL + C for å kopiere og velg "Intern".  

Åpne et nytt terreng via "Fil"- "Ny"-"Nytt terreng". Trykk CTRL + V for å lime inn terrenget. Zoom litt 
ut slik at du får hele terrenget på skjermen. Sørg for at terrenget ligger i en slik posisjon at det ligger 
innenfor 1.kvadrant (området øverst i høyre hjørne dersom origo er i sentrum). Den lille firkanten er 
terrenget i MultiCAD, og kan strekkes mot høyre og oppover.  
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For å vise terrenglinjene kan du stille prosjektet i "Fasade" og "Topp".  

 

Den lille firkanten kan nå utvides slik at den dekker hele terrenget. Aktiver "Lås hjørne-senter-side"-
nodene. Høyreklikk på firkanten og velg "Egenskaper". Venstreklikk deretter på firkanten og 
dialogboksen åpnes.  

 

Av informasjon som skal endres er det kun lengde og bredde. Disse øker med en 0 til 100 000. 

Firkanten dekker nå hele terrenget.  
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Roter terrenget slik at du får denne visningen:  

 

Projeksjonen av terrenget i XY-planet (dvs det som ligger i/på rektangelet) skal slettes. Dra en ramme 
rundt dette og velg DELETE på tastaturet.  
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Selve terrenget ligger nå en del for høyt. Dette bør flyttes ned slik at laveste punkt er på rektangelet. 
Still visningen til "Fasade" og "Vis front". Aktiver "Lås node". Dra en ramme rundt terrenget og 
høyreklikk på den nederste (lavest z-verdi) noden og velg "Flytt". Dukker det en melding opp velger 
du "Fortsett". 

 

Nederst på skjermen ser du felt med verdier for flytting. Sett DX og DY lik 0 (ingen sidevegs 
forskyvning) og la DZ stå til den verdien den har nå (-73000) i dette tilfellet. Trykk ENTER og terrenget 
flyttes.  

TIPS! 
Elementer som ikke er terrenglinjer bør slettes for å få et glatt terreng.  
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Velg overflate (denne finner du til høyre for plan/fasade-ikonene) til "Farget", og terrenget får nå 
form.  

 

Terrenget kan nå lagres.  

MERK! 
Linjer som definerer terrenget vil ikke vises ved import til MultiCAD. Det er også 
mulig å legge på farge på terrenget.  Merk at dersom du eksporterer et så stort 
terreng til layout, vil det ta en del tid. 

 

2D-terreng i layout 
Eksportering til layout gir ofte en halvferdig tegning. Ofte må manuell tegning og skygge legges oppå 
for å skaffe et tilfredsstillende resultat. De fleste tenker ikke på hvilke muligheter som finnes for å 
"forbedre" tegningen. Prosjektet som skal brukes i eksempelet er Hytte_2 fra Startmenyen i 
MultiCAD. 
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Deaktiver alle "lås til" funksjonene. (Ingen knapper skal være trykket inn) 

Aktiver "Linje sammenhengende"  og tegn høydekurven slik den skal være. 

 

Nå skal et polygon tegnes opp som skal dekke for alt som ligger under terrenget. Den nederste delen 
av polygonet skal være på nedsiden av alle delene som skal skjules, men bør allikevel ikke dekke over 
tittelfeltet. Den øverste delen av polygonet skal tegnes på nodene til terrenglinjen. Aktiver derfor 

"Lås node"  først. Aktiver "Polygon – uregelmessig". Tegn opp polygonet   . 
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Den nederste linjen skjemmer tegningen, så den bør fjernes. Marker polygonet, velg "Linje – type" og 
deretter "Invisible line". 

 

Nå vil du se at alle linjene som polygonet dekket vil forsvinne. Dette skyldes at polygonet ble lagt 
oppå terrenglinjen. Altså: først ligger et "lag" med tegningen. Deretter ligger "laget" med 
terrenglinjen. På toppen ligger altså polygonet. Nå skal polygonet flyttes ett trinn ned, eller sakt på 
en annen måte, terrenglinjen skal flyttes til toppen. Aktiver "Still i front". Venstreklikk deretter på 
terrenglinjen (IKKE polygonet). Terrenglinjen flyttes nå til toppen. 
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Skygge i layout 
Åpne en layout og zoom godt opp slik at hele fasaden fyller skjermen. Deaktiver alle "lås til" 
funksjonene (Ingen knapper skal være trykket inn). 

 

Aktiver deretter "Skygge polygon – uregelmessig" . Tegn så på området som skal være dekket av 
skygge. Begynn med det enkleste først, annekset. Her er utstikket lite, så skyggeområdet blir 
tilsvarende mindre. Fortsett deretter med hytten. Merk at hoveddøren til venstre er trukket inn en 
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god meter, slik at skyggen må bli større her. Søylene som støtter overbygget skal ikke fylles med 
skravur, heller ikke søylefundamentene under terrassen.  

Tilslutt skal tegningen se slik ut: 
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Globale og lokale layoutmaler 
I MultiCAD v.11 ble en god del av layout- og filstrukturen stokket om for å kunne ha alle tegningene i 
en fil. Alle layoutmaler ble også lagt til en fil slik at disse enkelt kunne hentes fra tegningstreet. For å 
skille mellom maler som kun blir brukt i enkelte prosjekt og maler som kan brukes i alle prosjekter 
innførtes to typer maler; - global mal og lokal (prosjekt)-mal. De globale malene eksisterer i alle 
prosjekter på pc-en, mens de lokale malene kun eksisterer i det spesifikke prosjektet de ble importert 
til.  

Globale maler lagres i denne mappen i filen Templates.mcgt:  

({brukernavn} byttes ut med gjeldende brukernavn)  

Windows 7: C:\Users\{brukernavn}\AppData\Local\MultiCAD\Layouts\ 

XP: C:\Documents and Settings\{brukernavn}\Lokale innstillinger\Programdata\MultiCAD\ 

Prosjekt-maler lagres lokalt i prosjektet.  

Opprette en ny global mal  
Åpne et nytt prosjekt og åpne fanen "Tegninger". Dobbelklikk på "Ny global mal" 

 

En ny layout-mal åpnes nå.  

Det første som skal gjøres er å endre størrelsen på dette arket til A4. De grå stiplede linjene indikerer 
at dette arket deles i fire A4-ark ved utskrift. Dette kan også stilles inn dersom man f.eks. har en A2-
plotter og ønsker utskrift på A2-ark.  

Åpne "Vis" –"Valg" og velg deretter fanen "Ark". 
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Still inn ark-størrelsen både i ark-format og ark-rutenett. Innstillingene under "Ark Format" gjelder 
størrelsen på layouten i MultiCAD. Innstillingene under "Ark Rutenett" gjelder ark-størrelsen på 
utskriftene fra MultiCAD. For eksempel: Stilles størrelsen i "Ark Format" til A3 og størrelsen i "Ark 
Rutenett" til A4, vil en A3-layout bli skrevet ut på to A4-ark.  

Velg deretter fanen "Vis" og still inn rutenettet til en maskevidde på 5x5mm. Dette gjøres for å 
forenkle prosessen med å tegne tittelfelt og linjer. Etter at denne innstillingen er satt, kan vi tegne 
rett på rutenettet uten å måtte bekymre oss for om linjene er rette.  

 

Velg "Bruk/Apply" og deretter "OK".  

Tegn inn tittelfelt og linjer ved å bruke 2D-tegneverktøyet. Disse finnes under "Tegn"-menyen.  

Husk!  
Bruk rektangler og polygoner minst mulig; - disse inneholder fyllmasse mellom 
linjene som kan påvirke bakgrunnen. Bruk for det meste Linje – 
sammenhengende. 

 

Nå skal teksten legges inn. Legg først inn den statiske teksten; - det vil si den teksten som du vet ikke 
kommer til å endres. Siden dette er en mal legges kun tekst som er gyldig for alle layoutene, som skal 
bruke malen, inn. Se bildet nedenfor for eksempel.  
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Dette var den statiske teksten som vi skal ha med i layout-malen. I tillegg har MultiCAD dynamisk 
tekst; - tekst som endres ettersom verdiene fra prosjekt til prosjektet endres. I MultiCAD kalles dette 
for "tags". Informasjonen som benyttes for disse tags legges blant annet inn ved oppstart av et nytt 
prosjekt i prosjektinformasjonen, se side 13. Tagene finner du under "Tekst"-"Skriv…". Alle tags er på 
formen &&[ett-eller-annet]. Når en tag legges inn i en layout-mal, vil MultiCAD automatisk erstatte 
denne tagen med tilhørende verdi. For eksempel vil tagen "&&[date]" bli erstattet med "10.06.2012" 
dersom det er denne dagen layouten blir endret. Tagene plasseres ut som vanlig tekst.  
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Ferdig global layout-mal med statisk og dynamisk tekst: 

 

Til slutt gjenstår det kun å endre navnet på layoutmalen. Dette gjøres ved å høyreklikke på 
"Template_1" og velge "Bytte navn" 

 

Fyll inn nytt navn og trykk OK.  

 

  



 

Multicad as   Copyright  © 
www.multicad.no   post@multicad.no 

70 

Redigere prosjekt-maler 
I hvert prosjekt vil det opprettes lokale layoutmaler ved eksport til layout. Disse lokale malene kalles 
prosjekt-maler. Å ha en eller flere prosjekt-maler er svært effektivt ettersom de fleste layouter i 
samme prosjekt skal ha samme tekst og informasjon. Det kan derfor være en fordel å legge til rette 
for en prosjekt-mal før første eksport til layout.  

Høyreklikk på denne globale malen og velg "Kopier til lokal mal". 

 

Dobbelklikk på den nye lokale prosjektmalen for å åpne denne malen.  

 

Fyll deretter inn informasjon i malen som er relevant for dette prosjektet. Husk at informasjon som 
legges inn i den lokale prosjekt-malen vil komme på alle layoutene hvor denne layout-malen 
benyttes. Endres denne malen etter at flere layouter  
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Alle malene lagres automatisk. Det kan derfor være lurt å ta en liten sikkerhetskopi av malene i ny og 
ne. Høyreklikk på den aktuelle layoutmalen og velg "Eksporter til fil".  

Til slutt er layoutmalen klar til å brukes. Ved neste eksport til layout velger du "Bruk prosjektmal" 

 

De tagsene som allerede er satt ut i layoutmalen vil nå bli erstattet med den korrekte teksten og 
layouten vil bli nesten klar til utskrift automatisk.  
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TIPS! 
Alle layouter som benytter en layoutmal er koblet til layoutmalen. Det betyr at 
det ikke er mulig å slette eller endre tekst / objekter som er plassert i 
layoutmalen inne i de forskjellige layoutene. Skal dette gjøres må koblingen til 
layoutmalen brytes. Åpne "Vis"-"Valg" og velg fanen "Ark". 

  
Venstreklikk på "Bryt kobling" og layoten vil nå fungere som en enslig layout 
uten noe kobling til noe mal. Det betyr at alt på layouten kan endres.  
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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 listen. 

 

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. 

 

NB! 
Endringene i lag-oppsettet er kun gjellende for den layouten de er laget i.  

 

Låse, skjule og aktivere lag i layout. 

Låse lag i layout. 

Klikk en gang på "hengelåsen"  og det aktuelle laget blir låst . 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. 
Klikk på "lyspæren"   en gang med venstre mustast og den skifter farge til grå. Nå er laget skjult.Du 
kan aldri skjule det aktive laget. 

Aktivere lag i layout. 
Velg det aktuelle laget i listen. Det må være merket med blått.  

 

Plasser markøren her og 
trykk på venstre musetast. 
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Sørg for at markøren er plassert over teksten før du trykker venstre mustast. Nå vil det valgte laget 
vises i vinduet. 

 

Det laget som viser i dette feltet er til en hver tid det aktive laget. 
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Sette inn nytt objekt i Layout  
Det er mulig å sette inn både bilder og filer i en layout i MultiCAD. Disse settes inn ved hjelp av 
standardfunksjonen "Sett inn objekt" som ligger på "Rediger"-menyen. Husk at du må ha åpnet en 
layout først. Generelt bør det kun settes inn bildefiler. 

 

Dialogboksen som åpnes har to hovedvalg: "Opprett ny" eller "Opprett fra fil". "Opprett ny" lar deg 
åpne et tomt dokument som deretter settes inn i MultiCAD, mens "Opprett fra fil" benytter 
eksisterende dokumenter.  

Opprett ny 
De fleste objekttypene kan settes inn i MultiCAD, men det er mest vanlig å sette inn et bilde, altså 
"Paintbrush Picture". Velges dette, vil Micorsoft Paint åpnes med et tomt tegneark. Alt som tegnes 
inn her vil settes inn i layouten når Paint lukkes.  

Dersom det hukes av for "Display as icon" vil ikonet for bildet settes inn i layouten i stedet for selve 
bildet.  

Opprett fra fil 
Opprett fra fil benytter allerede eksisterende dokumenter som settes inn i MultiCAD. 

 

Dersom det hukes av for "Link" vil objektet (som oftest et bilde) i layouten bli endret dersom 
kildefilen blir endret. Dersom det hukes av for "Display as icon" vil ikonet for bildet settes inn i 
layouten i stedet for selve bildet.  
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Tastatursnarveier 
Å kun bruke musen under tegneoperasjoenene vil gi store "kostnader" i form av flere klikk og lettere 
mulighet for å få musesyke. I så måte vil bruk av tastatur i tillegg til musen gi et mer effektivt arbeid i 
tillegg til den helsemessige gevinsten. Mye kan flyttes over fra høyrehånd til venstrehånd ved hjelp 
av tastatursnarveier. Flere tastatursnarveier ligger allerede innebygget i MultiCAD: 

 Tastene Q-R er tilordnet visnings-funksjonene 

 Tastene A-H er tilordnet låse-funksjonene 

 Tastene <, Z og X er tilordnet zoom-funksjonene 

 Tastene T og B er tilordnet Transformering og Brukernode i Objekts-modus. Disse 
tastene er "frie" i prosjekt-modus. 

 

Åpne "Tilpass" under "Vis"-"Tilpass" for å lage en ny tastatursnarvei. Velg fanen "Tastatur" 

 

Under "Set Accelerator for:" velger du hvor hurtigtasten skal være gjeldende, f.eks. i Prosjekt-, 
Layout-modus eller for hele MultiCAD. Velg "Default", for at hurtigtasten skal gjelde for hele 
MultiCAD. 

1. Velg en kommando som det skal lages tastatursnarvei for. Husk å velge rett kategori. 

2. Huk av for om CTRL, ALT eller SHIFT skal trykkes samtidig med tasten. Skriv også inn hvilken 
tast som ønske.  

3. Trykk til slutt "Tildel".  

4. Lukk dialogboksen og test om funksjonen fungerer.   
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Del 2 
Eksport og import 
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Import av .dxf-fil 
Import-funksjonen finner du under "Fil" og "Import" i menylinjen. 

 

Velg hvilke lag som skal importeres.  

 

Det er også viktig å huske på å benytte korrekt målsetting da dxf-tegninger kan være tegnet i f.eks. 
tommer eller meter. Er dette tilfelle settes innstillingene før importen foretas.  

TIPS 
Ved ferdig importert prosjekt vil de importerte objektene være gruppert i et 
personlig bibliotek. For å dele opp disse objektene markeres det personlige 
biblioteket ved å venstreklikk på det. Deretter trykker du CTRL + U. For mer 
informasjon om personlig bibliotek se side 16 og side 56. 
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Eksport til .dxf-format 
Eksport-funksjonen finner du under "Fil" og "Eksport" imenylinjen 

 

Ved bruk av "Eksport" fremkommer den samme type dialogboks som vi ser ved bruk av "Fil lagre". 
Filtypen er satt til standard dxf og du vil derfor bare lage filer av denne typen i dialogboksen. Dxf-
filene kan åpnes i de fleste tegneprogrammer.  
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Eksporter layout til .bmp og .jpg 
Ferdige layouter i MultiCAD kan eksporteres til flere bildeformater. Det betyr at du får bedre kvalitet 
(høyere oppløsning) på dine bilder i forhold til å ta et skjermbilde. Bildene kan igjen benyttes til 
publisering på nett eller i for eksempel Word-dokumenter hvor kravet til målestokk ikke er gjeldende.  

Åpne en layout og trykk deretter på "Eksporter" i "Fil"-menyen.  

 

  

Velg deretter plassering og navn på filen. Filtype samt størrelse på bilde må også velges. Normalt 
anbefalers .png-format da dette gir små bildefiler uten synlig komprimeringstap. Størrelsen på bildet 
kan være opp til ca. 15000 piksler i største retning.  
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Eksport mengdeliste til Excel 
Velg "Kalkulere" og deretter "Eksporter til Excel…" 

 

Følgende dialogboks åpnes: 

 

Velg om det skal trekkes fra for åpninger i vegger og gulv. Det kan være nyttig å sette denne verdien 
til rundt 1-2m2 slik at mengdeberegningen blir mest mulig korrekt.  

MultiCAD lager nå en standard Excel-fil med mengdelister av hele prosjektet. 

 

Eksport av mengdeliste til Byggassistenten 
Velg "Kalkulere" og deretter "Eksporter til Byggassistenten…" 

 

Samme dialogboks som ved eksport til Excel åpnes. Velg OK når innstillingene er satt. 

MultiCAD lager nå en fil som kan importeres i Byggassistenten.  
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Eksporter prosjektinformasjon 
I tillegg til overnevnte eksportmuligheter finnes det også mulighet til å eksportere mengdedata til 
diverse forskjellige lister. Disse listene kan kobles opp mot andre kalkyleverktøy og med mulighet for 
at du kan utvikle ditt eget kalkyleverktøy som importerer data fra MultiCAD. Det er mulig å 
eksportere data til for eksempel HTML, dBase, Paradox, Text og Excel-format.  

Velg "Kalkulere" og deretter "Eksportert Prosjektinformasjon…" 

 

Du vil nå få opp dialogboksen som er vist under. 

 

Velg type eksportformat og velg hvilke felter som skal eksporteres. MultiCAD vil nå eksportere 
prosjektinformasjonen over i en råfil i gjeldende format. Denne filen kan benyttes for import til andre 
kalkyleverktøy. 
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Eksport til Artisan 
MultiCAD Full-versjon med Artisan har mulighet til å eksportere prosjektet til Artisan, et avansert 
verktøy for generering av fotorealistiske tegninger. 

MERK 
Artisan er ikke tilgjengelig for følgende versjoner av MultiCAD: MultiCAD Full-
versjon, MultiCAD Light-versjon, MultiCAD Home-versjon og MultiCAD Skole-
versjon. Artisan kan bestilles som tillegg til MultiCAD Full-versjon kun.  

Eksport til Artisan kan enten utføres ved å aktivere  eller under "Vis"-"Render med Artisan" 

 

Eksport til Artisan – første start 
Ved første start av Eksport til Artisan vil MultiCAD laste ned og installere Artisan. Dette kan ta en god 
stund avhengig av internett-forbindelsen. Dobbelklikk på huset som tegnes opp nederst på skjermen 
for å få opp Oppgaveoversikten: 

 

Oppgaveoversikten vil nå vise status på installering og eksporten til Artisan 

 

Ved første oppstart vil måtte lage en profil for å kunne starte Artisan.  

 

Når eksporten er fullført vil oppgaveoversikten åpnes dersom den ikke allerede er åpnet.  

 

Dobbelklikk for å åpne Artisan. 
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Standard Artisan-vindu: 

 

TIPS 
Under "Help" vil du finne hjelp og dokumentasjon laget av Lightworks for 
Artisan: 

 
For generell informasjon om Artisan, velg "Help topic" eller trykk F1. 
For introduksjonsvideoer, velg "Tutorial Videos".  
Hverken Artisan eller dokumentasjonen er tilgjengelig på norsk på det 
nåværende tidspunkt.  
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Artisan – Valg  
Dersom du har problemer med visning av modellen i Artisan kan det hjelpe å endre visnings-
kvaliteten.  

Dette gjøres under "Tools" – "Options…".  

 

Juster glidebryteren til den ene eller den andre siden og trykk OK. Lukk Artisan og start MultiCAD på 
ny.  

 

Importer egne materialer 
Ved bruk av materialer, eller textures som det heter på engelsk, er det viktig at disse er sømløse; - 
altså at de kan repeteres uten at det er synlig skille mellom repeteringene. Det kan være en fordel å 
søke etter "Seamless textures" dersom du ikke har noen selv.  

Åpne ett prosjekt i MultiCAD og eksporter det til Artisan.  

Legg til ett material på f.eks. en vegg. Dette gjøres for at du kan endre endre materialet slik at du får 
den egenskapen du ønsker. Med andre ord; - man oppretter ikke materialer fra bunnen av; - man 
benytter eksisterende materialer som man så endrer.  

Etter at et material er lagt til, høyreklikk på materialet og velg "Edit Material…" 
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"Edit material"-menyen åpnes nå.  

 

Under "Textures", velg "Edit…" for å legge til ny tekstur/material.  

Finn det nye materialet og velg "Åpne"/"Open" 

  

Materialet vil nå automatisk oppdateres seg på det objektet det er lagt på. Om materialet er skalert 
feil, justeres dette ved å justere "Width" og "Height".  

Det kan også være en fordel å justere "Finish" og "Bump" slik at overflaten får en mest mulig naturlig 
overflate.  

Test hvordan materialet ser ut ved å kjøre en rendering i høy kvalitet.  

Til slutt lagres materialet til ett arkiv.  
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Dette gjøres på følgende måte:  

Høyreklikk på materialet og velg "Add material to archive". 

 

Om du ikke har opprettet ett arkiv fra før, eller om du ønsker å legge materialet i ett nytt arkiv, velg 
"Create…" 

 

Fyll inn ett navn for arkivet, for eksempel "Betong-skravur" og velg "Create". 

 

Velg det korrekte arkivet under "Archive" og fyll inn ett fornuftig navn. Velg "Add" til slutt.  

 

Arkivet har nå blitt opprettet under "Custom" til høyre på skjermen. Velg arkivet "Betong-skravur" og 
du vil se at materialet har blitt lagt inn i dette arkivet, klar til bruk. 
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Arkivet kan eksporteres til andre brukere, om ønskelig. Se da kapittelet "Importer og eksporter 
Artisan-arkiv" for flere detaljer. 

 

Importer egne bakgrunner 
Velg fanen "Backgrounds" og deretter "Custom Backgrounds". Velg "Custom Image". 
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"Edit Background" åpnes nå. Velg "Edit…" for å finne din bakgrunn. 

 

Velg bakgrunn og "Open" for å legge bakgrunnen til i prosjektet.  

 

Velg "Add current background to archive" for å legge til bakgrunnen slik at den kan benyttes i alle 
prosjekter. 
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Om du ikke har opprettet ett arkiv fra før, eller om du ønsker å legge bakgrunnen i ett nytt arkiv, velg 
"Create…" 

 

Fyll inn ett navn for arkivet, for eksempel "Bakgrunner" og velg "Create". 

 

Velg det korrekte arkivet under "Archive" og fyll inn ett fornuftig navn. Velg "Add" til slutt.  

 

Arkivet har nå blitt opprettet under "Custom" til høyre på skjermen. Velg arkivet "Bakgrunner" og du 
vil se at materialet har blitt lagt inn i dette arkivet, klar til bruk. 
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Importer og eksporter Artisan-arkiv 
I Artisan er det fullt mulig å importere eller eksportere arkiver med bakgrunner og materialer. Ett 
arkiv kan inneholde flere materialer eller bakgrunner. Et arkiv for Artisan har filetternavn *.lwx. 

TIPS 
Lightworks, produsenten av Artisan, har laget flere materialer og bakgrunner 
klar for bruk for Artisans brukere. Disse kan lastes ned fra 
http://www.lightworksartisan.com/downloads  

Importere arkiv 
Åpne ett prosjekt i MultiCAD og eksporter det til Artisan.  

Velg "File" og deretter "Import archive…" i Artisan. Finn arkivet og velg "Open". 

Arkivet vil nå dukke opp under "Customs", enten under fanen "Materials" eller "Backgrounds" 
avhengig av om det er materialer eller bakgrunner som importeres. 

 

Eksportere arkiv 
For å eksportere ett arkiv, høyreklikk på arkivet og velg "Export Archive". Metoden er den samme 
både for bakgrunner og materialer. 
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Del 3  
Objektbygging 
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Objektstruktur  
Når du tegner i MultiCAD tegner du med ferdige objekter. Det vil si at du tegner med f.eks. vegger, 
vinduer og tak istedenfor med linjer. Et objekt kan bestå av flere underobjekter som igjen består av 
underobjekter. Se forklaring under. 

Hva menes med et objekt? 
Et objekt kan være en anvendelse eller en bygningsdel. 

 Anvendelse kan være en svill, en stender, en bjelke osv   

 En bygningsdel kan være et bindingsverk, en vegg, et rekkverk osv. 

Alle disse objektene er nødvendige for at du skal kunne lage deg en vegg. Av dette ser du at veggen 
er bygd opp av objekter som igjen er bygd opp av underobjekter. Av dette får vi navnet "Objekt i 
objekt" 

Hvorfor bruker vi objekter? 
Vi bruker objekter for å hente ut materialene til en bygningsdel (f. eks en vegg). På den måten 
"plukker" du de materialene du trenger for å lage veggen. Objektene finner du i biblioteket. Fordelen 
med dette er at du kun lager objektene en gang, men du kan bruke dem om og om igjen i hvilke 
objekter du vil senere. 

Hvilke objekter trenger du for å lage en vegg? 
Figuren under viser de anvendelser (objekter) du trenger for å lage en vegg. 

 

 

Slik er veggen bygd opp 
Figuren under viser hvordan noen av materialene er satt sammen til bygningsdeler, mens andre går 
direkte fra materiale til ferdig vegg. Innvendig kledning er et eksempel på dette. 

Til sammen utgjør disse objektene en fysisk vegg i MultiCAD. 

 

Vi vet nå at veggen er bygd opp av flere anvendelser/objekter slik som utvendig kledning, innvendig 
kledning og bindingsverk. Dette er anvendelser/objekter som ligger direkte under 
hovedobjektet.(Objekt i objekt) 

MERK: I senere versjoner av MultiCAD er det gjort endring på hvordan en trevegg designes. 
Konseptet med underobjekter og objekt i objekt blir fremdeles ivaretatt, men på en litt annerledes 
måte. Se kapittelet som omhandler å lage en trevegg. 

Vegg

Skravur
1:50 2D

Skravur 
1:100 2D 2D Inv.kledn.

3D
Utv.kledn.

3D

Kledn.bord

Bindingsverk.
3D

Svill Stender

Svill Stender Lekte Inv.kledning Kledn.bord 
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Bindingsverket er bygd opp av andre anvendelser/objekter slik som stendere og sviller. Disse 
anvendelsene/objektene er også underobjekter (objekt i objekt i objekt). 

Hver av disse anvendelsene/objektene er bygd opp på et eget lag, som vi kaller for grupperingslag. 

Grupperingslaget er det aktive laget som du tegner opp anvendelsen/objektet i. Det samme objektet 
kan også ha et eget standardlag (default layer). Når objektet er ferdig tegnet, lagrer du dette under 
det bestemte standardlaget.  

Velg "Fil" og "Lagre som" i menylinjen og du får opp dialogboksen under.  

 

Hensikten med standardlaget er at du enkelt kan vise/skjule alle anvendelser/objekter som har 
samme standardlag.  

Hvilket lag som bør benyttes, er gitt av "Laginndelingen" i MultiCAD. 

Fordelen med denne løsningen er at du slipper å skru av/på hvert eneste objekt du ønsker å 
vise/skjule. Det er nok å skru av/på ett lag.  

Både i prosjekt-modus og objekt-modus kan lagene skjules og vises. Dette gjøres ved å velge "Vis" og 
"Nivå/Lag" eller trykker CTRL + F for å åpne følgende dialogboks. 

 

  

Velg standardlag 
her 
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Åpner du nå et nytt objekt og henter inn en eksisterende underobjekter inn i dette, vil du se at når du 
lagrer objektet har du muligheten til å overstyre både plasseringslaget og standardlaget i 
underobjektet. Hovedobjektet har nå "arvet" egenskapene til underobjektet. Samtidig opprettholder 
underobjektet sine plasseringslag og standardlag. 

Dette kaller vi for komplekse objekter. 

 

Hvorfor jobber vi med komplekse objekter? 
I andre tegneprogrammer må du selv huske på å plassere objektene på det riktige laget. MultiCAD 
gjør dette for deg. Derfor er det også viktig at de er plassert på riktig plasseringslag og standardlag. 
Det eneste du trenger å huske på når du tegner i MultiCAD er at du befinner deg på riktig nivå. Det vil 
si at du tegner i riktig etasje. All laginndeling skjer automatisk. Forstår du ikke konseptet med lag nå, 
vil du fort forstå det når du begynner å lage dine egne objekter senere i manualen.  

  

Her aktiverer 
du laget 
objektene hører 
hjemme på  
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Lag i MultiCAD 
I MultiCAD er det to sett med lag som begge er knyttet mot hverandre. Det første settet kalles 
standard-lag da dette har eksistert i mange år. Lag i standard-lag kan også editeres og bli et 
brukerdefinert sett med lag.  

I tillegg til standard-lag er det nå implementert lag i henhold til NS3451. Disse er koblet mot 
hverandre slik at det er enkelt å bytte mellom de forskjellige settene med lag. Totalt inneholder 
standarden rundt 700 lag, men de fleste skjules som standard i MultiCAD.  

Både standard-lag og NS3451-lag har over 1000 lag slik at det bør være nok lag for de fleste 
situasjoner. Flere detaljer om lag er gitt i Grunnkursmanualen. 

 

Standard lag i MultiCAD 
Nedenfor vises en liste over standard lag i MultiCAD med en kort forklaring. Standard lag i MultiCAD 
har eksistert i mange år, derav navnet 

1. Yttervegg tre    Hovedlag for yttervegger i trekonstruksjon 
2. Yttervegg mur/betong  Hovedlag for yttervegger i mut/betongkonstruksjon 
3. Innv.bæring tre/stål   Bæring innvendig, inklusiv vegger søyler og dragere i tre/stål 
4. Innv. Bæring mur/betong  Bæring innvendig, inklusiv vegger søyler og dragere i  
     mur/betong 
5. Innv.lettvegg     
6. Dør / vindu    Vinduer og dører 
7. Innredning    Kjøkken, bad, garderobe (faste innredninger) 
8. Møbler    Sofa, stoler bord, seng etc. 
9. Trapp 3D    Trapp, 3D-representasjon 
10. Tak     Takflater, vindski, forkantbord. 
11. Pipe     
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 diverse 3D-objekter som ikke representeres  

av andre lag  
17. Tekst i objekter   Dør – vindusstørrelse og andre tekster i objekter 
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  Trekonstruksjoner 
25. Utv. kledning / overflate  Alt av objekter fra trekonstruksjon til ytterlag 
26. Innv. Kledning / overflate  Alt av objekter fra trekonstruksjon til innerlag 
27. Gulv / himling   Gulv/himling i et bjelkelag. 
28. Situasjonsplan   2D symbol for å vise situasjonsplan med veier, linjer og  
     byggegrenser 
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29. Oppmåling    Målebrev. 
30. Terreng    3D modell av terreng. 
31. SOSI symboler    
32. Rekkverk     
33. Profilering    Skjuler/viser profiler i listverk. 
34. Sprosser.     
35. Forblending    Forblending av vinduer for å stenge innsyn i bygning 
36. Trapp 2D    2D-representasjon av trapp 
37. Målsetting generelt 
38. Terrasser     
39. El-punkt 2D 
40. Belysning    3D-objekt av lys samt lyskilder 
41. Utendørs generelt 
42. Vindski 
43. Taktekke    Takstein, skifer, plater osv. 
44. Gesimselementer   Vannbord, takrenne osv. 
45. 3D inventar og møbler  3D lag for visning av inventar og møbler 
50. Hull 
 

NS3451 lag 
NS3451 har en annerledes oppbygging enn MultiCADs standard-lag, men begge er fult ut kompatible 
med hverandre. Som standard er NS341-lag deaktivert, men dette kan byttes ved å huke av "Bruk NS-
3451 lagnavn" som finnes under "Vis" – "Valg" – "Lag". 

NS3451 har definert lag etter følgende hierarki: første siffer i tallrekken beskriver hvilken 
hovedgruppe objektet tilhører, videre vil neste siffer beskrive objektet enda mer. Totalt kan inntil 
fem nivåer benyttes. Eksempelvis vil lag "2341 Dørelementer" gi følgende informasjon: Tallet "2" 
beskriver at objektet er en del av en bygning. Tallet "23" betyr at objektet er en del av en yttervegg. 
Tallet "234" betyr at objektet er en del av vinduer og dører. "2341" er navnet på laget, altså et 
underobjekt av dører og vinduer. Hovedlagene for NS3451 er følgende: 

1 Eksisterende situasjon 
2 Bygning 
3 VVS 
4 Elkraft 
5 Tele og automatisering 
6 Andre installasjoner 
7 Utendørs 
8 Tegningsdeler, dvs. annet enn bygningsdeler 
9 Hjelpelag 

 

Det bør benyttes NS3451-lag da disse er langt mer detaljerte enn MultiCADs standard lag.  
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Sammenligne standard-lag med NS3451-lag 
MultiCADs standard-lag NS3451-lag  
1 Yttervegg tre 2316 
2 Yttervegg mur/betong 2311 
3 Innvendig bæring tre 2416 
4 Innvendig bæring betong 2411 
5 Innvendig lettvegg 242 
6 Dør/vindu 234 
7 Innredning 270 
8 Møbler 291 
9 Trapp 3D 280 
10 Tak 260 
11 Pipe 271 
12 Fasadegarnityr 2381 
13 Symboler plan 852 
14 Symboler fasade 878 
15 Symboler teknisk 856 
16 3D objekter 294 
17 Tekst i objekter 839 
18 Mål 1:50 8481 
19 Mål 1:100 8482 
20 Skravur 1:100 8522 
21 Skravur 1:50 8521 
22 Snitt 872 
23 Etasjeskille/dekke 250 
24 Bjelkelag bindingsverk 220 
25 Utvendig kledning 235 
26 Innvendig kledning 236 
27 Gulv/himling 255 
28 Situasjonsplan 100 
29 Oppmåling 110 
30 Terreng 710 
31 SOSI-symboler 851 
32 Rekkverk 287 
33 Profilering 2382 
34 Sprosser 2341 
35 Forblending 2342 
36 Trapp 2D 8523 
37 Målsetting generelt 840 
38 Terrasser 284 
39 El-punkt 2D 854 
40 Belysning 440 
41 Utendørs generelt 700 
42 Vindski 2621 
43 Taktekke 262 
44 Gesimselementer 265 
45 3D inventar og møbler 295 
50 Hull 899 
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Objektbehandling 
Å tegne i MultiCAD vil si å tegne med ferdige objekter. Det vil si å tegne med komplette vegger 
isteden for med enkle linjer. Det er enkelt og det sparer deg for mye tidkrevende arbeid. Objektene 
ligger klar til bruk i biblioteket til MultiCAD.  

Nå skal du lære å lage dine egne objekter. Nøkkelordet er transformering. Transformasjon er å 
fortelle delene i objektet hvordan de skal oppføre seg i prosjektet. Objektene blir laget av bokser, 
rektangler og polygoner som deretter blir transformerte. Det vil si at alle hjørner/endepunkter 
(noder) i elementene blir fortalt hvordan de skal oppføre seg i forhold til startpunktet (origo). 

Nodene i objektet forholder seg til X, Y og Z aksen i et koordinatsystem, som videre kan 
transformeres til origo, venstre, høyre, topp og bunn. 

Nodene kan også repeteres i en bestemt avstand i X- eller Y-retningen med mer, eller forholde seg til 
rutenettet. 

 

Nytt objekt 
Velg "Objektbehandling" og "Nytt objekt" i menylinjen. 

Dialogboksen under viser en oversikt over hvilke objekttyper du kan lage. 

 

 

Her følger en forklaring på hver: 

 

Enhet 
Ingen objekter under dette valget kan endres når det bruks i en tegning. En enhet vil alltid holde 
formen og størrelsen. (Ingen transformasjoner) 

Enhet blir brukt til: Stoler, bord, kjøleskap, senger ol… 

Velg type 
objekt her. 
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Vegg 
I MultiCAD beholder alltid en vegg samme grunnleggende oppførsel. Den måler en viss høyde, og vil 
bli strukket med en lengde. En vegg kan ikke strekkes i bredden. Dette betyr at hvert objekt som 
legges under funksjon vegg vil fungere som en vegg. Du kan lage et kube og la det oppføre seg som 
en vegg. En vegg kan skråstilles, roteres og modifiseres til en ny høyde.   

Vegg blir brukt til: Utvendige og innvendige vegger. Balkongrekker, gelender…  

Kolonne 
I MultiCAD beholder alltid en kolonne den samme grunnleggende oppførselen. Den måler en viss 
høyde, men kan ikke bli strukket i lengden/bredden som en vegg.   

Kolonne blir brukt til: Søyler, stolper, pipe… 

Dør 
MultiCAD har en egen dørgenerator som genererer dørobjekter automatisk. Denne finner du under 
"Objektbehandling" og "Generatorer". 

Dør blir bruk til: Utvendige dører, innvendige dører, garasjedører, balkongdører… 

Vindu  
MultiCAD har en egen vindusgenerator som genererer vindusobjekter automatisk. Denne finner du 
under "Objektbehandling" og "Generatorer". Vindu blir brukt til vinduer i vegg og tak. 

Garnityr 
I MultiCAD beholder alltid garnityren den samme grunnleggende oppførselen. Den kan bli strukket i 
høyden og i bredden i forhold til ett vindu eller dør.  

Garnityr blir brukt til: Belistning rundt vindu og dør + sprosser 

Strekk  
I MultiCAD beholder alltid en strekk den samme grunnleggende oppførselen. Den måler en viss 
lengde, men kan ikke bli strukket i høyden/bredden.  

Strekk blir brukt til: Bjelker, dragere, gelender… 

Areal  
Et areal oppfører seg på samme måte som et polygon. Et polygon lar deg tegne ut et areal med 
akkurat så mange kanter du måtte ønske og har en bestemt høyde. Areal blir brukt til: Bjelkelag, 
dekker, gulvplater, terrasser, takpanner… 

Tak 
MultiCAD har en egen takgenerator som genererer takobjekter automatisk.. Denne finner du under 
"Tegn" og "Tak". 
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Prinsipper og regler for riktig objektbygging 
Objekter utgjør basisen i MultiCAD. Derfor må slike objekter bygges uti fra noen enkle prinsipper og 
regler. 

Dette kapittelet lister opp noen av reglene som må følges for å få stabile, nøyaktige og pålitelige 
objekter. 

1. Tenk alltid på detalj nivået når du lager ett objekt (LOD = Level Of Details)  
LOD (Level Of Details) er viktig for at MultiCAD skal virke korrekt. MultiCAD skiller ikke 
mellom noder med 10 meters intervaller eller 1/10 mm intervall. Selv om nodene bør 
plasseres med praktiske distanser, kan det allikevel plasseres noder med ørsmå distanser.  

2. Tenk alltid over at objektet skal være så lite komplekst som mulig.  
Dette gjelder spesielt for objekter som er repeterte, strekkbare etc. Betydningen av dette er 
at du alltid skal benytte det minst komplekse element for å tegne objekts detaljer. Denne 
regelen har følgende unntak:  

1. Bruk polygoner i stedet for rektangler i objekter, når du forventer at disse skal 
trimmes eller kobles (for å gjøre det lettere kan du benytte rektangler og konvertere 
de til polygoner etterpå). 

2. Bruk figur i stedet for bokser eller prismer for objekter som du forventer skal 
trimmes eller kobles. 

3. Forsøk å redusere antall noder brukt i ett objekt eller dets elementer  
Med dette mener vi at du må forsøke å redusere antall noder generert etter du benytter 
kommandoen Rediger – Omdanne (Til linje eller polygon), eller etter trimming med mer. 
Dette vil gjøre objektene lettere, og belaster ikke MultiCAD unødvendig. 

4. Slett alltid "start fra neste punktet" etter at objektet er ferdig. 
Slett alltid "Start fra neste punktet" etter objektet er ferdig og lagret i plan modus. Sjekk 
deretter at "Start fra neste punktets" koordinatene er der de skal være. I løpet av prosessen 
det er å lage ett objekt kan "Start fra neste punktet" endres. Det er derfor viktig å sjekke at 
dette er der du ønsker å ha det, fordi feil på dette kan gi uforutsett oppførsel når objektet 
benyttes i prosjektet.  

5. Bruk alltid høyest mulig oppløsning på koordinatene når du lager objekter.  
Det er anbefalt at elementenes noder har runde desimaler - 153.000000mm i stedet for 
153.231451mm, der dette er mulig. 
Ved å følge denne anbefalingen, sikrer det objekts oppførsel og bedre programytelse. 
Nøyaktighet når objektene lages, legger fundamentet for nøyaktighet i prosjektet. 

6. Sjekk alltid nøyaktigheten på nodene når du er ferdig.  
Dette er i tråd med ovenstående, og bør alltid gjøres før siste lagring og objektet skal tas i 
bruk. Dette for å sikre at ingen "unødvendige kommandoer" er benyttet, og nodenes 
nøyaktighet mistes på grunn av menneskelig feil. 

7. Sørg alltid for å benytte nøyaktige objekter i de objektene du lager.  
Når "objekt i objektet" teknologien benyttes, må du alltid sørge for at de objektene du 
ønsker å benytte i den sammensatte konstruksjonen er i henhold til disse reglene. Da kan du 
være sikker på at det rette fundamentet er lagt. 



 

Multicad as   Copyright  © 
www.multicad.no   post@multicad.no 

102 

8. Bruk alltid fornuftig rutenettinndeling når du lager ett objekt.  
Meningen med dette er at det er fornuftig å bruke ett rutenett på 2 x 2 mm når du skal lage 
ett objekt som er 20 mm.  

9. Når det er mulig, alltid tegn elementer og andre komplekse objekter i en av basis 
visningene (Plan, front, side etc.)  
Dette er viktig for det lokale koordinatsystemet. Dette sikrer programytelsen og sikrer videre 
bruk av objektet. 

10. Sjekk alltid objektets oppførsel når du bruker det i ett prosjekt.  
Etter du er ferdig med objektet, må du sjekke hvordan det oppfører seg i ett prosjekt, og at 
oppførselen er i forhold til dine forventninger. Dette kan du gjøre på følgende måte; tegn 
opp objektet ditt i ett nytt prosjekt (avhengig av type objekt sjekk vegg koblinger, 
lås/målsetting (brukernode)). Sjekk det i alle visningsmodusene; strek, trådmodell, overflate, 
farget og massiv, plan, fasade og perspektiv. Sjekk det ved å skjule og vise lag i disse 
modusene. Når dette er gjort og eventuelle feil er rettet, del opp objektet. ("Rediger" og "Del 
opp objektet") og velg hver enkelt del (i treet) og sett som synlig. Sjekk plasseringen av 
nodene. Fjern/eliminer eventuelle feil i plasseringen av disse og sjekk igjen. Når dette er gjort 
har du ett perfekt objekt og du kan benytte det som tenkt i alle prosjekter fremover. 

11. Husk å plassere objektet på riktig plasseringslag. 
De fleste objektene inneholder både 2D og 3D elementer. Disse skal plasseres på forskjellige 
lag slik at du kan velge hva som skal vises/skjules. 

12. Husk å sette på brukernoder på objektene der de skal målsettes i prosjektet. 
All målsetting i MultiCAD skal skje med brukernoder så langt det lar seg gjøre. Derfor er det 
viktig å plassere ut brukernoder der du vet at det skal målsettes. 

PS! Husk å transformere brukernodene også. 

13. Plasser origo på en fornuftig plass. 
Origo er det samme som innsettingspunktet. Det vil si der objektet "henger fast" når du skal 
plasser det inn i prosjektet. 

14. Lagre objektet under riktig kategori i databasen og med et fornuftig objektnavn. 
Det er viktig at objektsnavnene kun inneholder bokstaver og tall. 
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Objektsbiblioteket i prosjektreet 
Den andre fanen i prosjekttreet inneholder objektsbiblioteket. Klikk på fanen og du får opp listen 
som er vist under: 

 

Den øverste linjen forteller deg hvor databasen er plassert. (C:\MultiCAD_DB) 

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 prosjekttreet før du har oppdatert databasen. 

 

Alle kategoriene er listet opp i objekttreet. 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 prosjekttreet. 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. 
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Bytte navn : Gir objektet nytt navn. 

Slette  : Sletter objektet fra objekttreet. 

Klipp ut (Cut) : Klipper ut objektet slik at det kan limes inn en annen plass i databasen 

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 prosjekttreet og velg "Bytt ut".  
Objektene blir nå byttet. 

Egenskaper  : Viser en dialogboks med egenskapene til objektet. 

Eksemplet viser egenskapene til objektet "DØR MG10X21H"som ligger under kategorien "DØR UTV 
FOR 148 VEGG". 

  

I dialogboksen får du oppgitt objektsnavnet, tegningsnavnet og hvilken kategori objektet tilhører. 

Du får også oppgitt ett ID nummer.  Det er dette nummeret som kobler MultiCAD til 
kalkulasjonsprogrammet Frikalk. 

"Type" sier noe om hvilken type objekt det er.  Er det en vegg en dør eller et areal? 

Feltet "Bredde" angir bredden på objektet. Døren har her en bredde på 1020mm som er lysåpningen 
til døren.   

Feltet "Høyde" angir høyden på objetet. Døren har her en høyde på 2110mm som er lysåpningen til 
døren.   

Aktiverer du "tegnestiften" vil dialogboksen "Egenskap" vises på skjermen helt til du deaktiverer 
"tegnestiften" igjen. Du er da i stand til å bla deg gjennom objektene uten at du må åpne 
dialogboksen for hvert objekt. 

 

  



 

Multicad as   Copyright  © 
www.multicad.no   post@multicad.no 

105 

Redigere objekt 
Å redigere et objekt vil si å endre farge, form, transformasjon (oppførsel) eller dimensjon på et 
allerede eksisterende objekt. Lagrer du objektet med samme objektsnavn som det opprinnelige, vil 
du "overskrive" det opprinnelige objektet. For å unngå dette kan du lagre det "nye" objektet med et 
nytt navn. Da beholder du begge objektene i databasen. (Lagre som).  

Objektene kan redigeres fra objekttreet, direkte fra prosjektet og også fra objektsbiblioteket i 
verktøylinjen. 

 

Aktivere objektmodus fra verktøylinjen 
Velg "Objektbehandling" og "Rediger objekt" i menylinjen. Databasen vil nå bli aktivert. Aktiver 
objektet du vil gjøre endringer i og velg "OK". 

 

Øverst på skjermbildet, i det blå feltet, vil du se at det står "MultiCAD - objekt" og ikke "MultiCAD – 
prosjekt". Her vil du også lese navnet på objektet som er aktivt.  

 

Du er nå i objektmodus og det er her du utfører endringene i objektet. Det er ikke mulig å endre 
objekter i prosjektmodus. Ønsker du å beholde det "gamle" objektet, lagrer du objektet under et nytt 
navn før du gjør endringer. På denne måten unngår du å "miste" det opprinnelige objektet. Ved å 
endre på eksisterende objekter i stedet for å konstruere nye objekter helt fra bunn av jobber du mer 
effektivt, særlig når du skal konstruere objekter som er like i form, men med forskjellige dimensjon. 
(F. eks sviller, stendere og dragere.) 

PS! Husk å lagre endringene til slutt. 
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Aktiver objektmodus fra objekttreet 
Det er også mulig å redigere objekter direkte fra databasen i objekttreet. 

Høyreklikk på objektet og du vil se dialogboksen som er vist under. 

 

Velg "Rediger" i listen og objektet åpnes for redigering. 

 

Aktiver objektmodus fra prosjektet 
Ved å høyreklikke på et objekt i prosjektet (konstruksjonsarket) får du opp listen som er vist under.  
Velg "Åpne Objektsdokument" og du kommer direkte inn i objektet. 
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Eksempel på redigering av objekt 
I prosjektet ditt trenger du en brun bjelke med dimensjon 50x200. Denne ligger ikke i biblioteket, så 
du er nødt til å konstruere en ny. 

Velg "Objektbehandling" og "Rediger objekt" i menylinjen. Hent opp en bjelke fra biblioteket. (Feks. 
36x148).  (Dette er et godt utgangspunkt for konstruksjon av bjelken). 

Før du gjør endringer på bjelken lagrer du objektet med nytt navn. Da unngår du å miste det 
opprinnelige objektet (36X148). Velg "Fil" og "Lagre som" i menylinjen for å lagre objektet til nytt 
navn. 

Velg riktig kategori slik at du lett finner igjen objektet i databasen. Sørg for at du plasserer objektet 
på riktig lag. (24 Bjelkelag/bindingsverk). Sjekk at objektet fungerer som et strekkobjekt. Når du har 
lagret objektet vil du se det nye objektsnavnet i det blå feltet oppe i skjermbildet. 

 

Venstreklikk på objektet og fyll inn dimensjonene i statusfeltet nede på skjermbildet. 

 

Sjekk at objektet 
fungerer som strekk. 

Plasser objektet på 
lag 24 
Bjelkelag/binding… 

Fyll inn dimensjonen 
på bjelken her. 
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Origo (innsettningspunket) vil "flytte" seg når bjelken endrer størrelse. Velg "Rediger" og "Sett origo" 
i menylinjen for å plassere Origo der du ønsker å ha innsetningspunket for bjelken.     

 

"Start fra neste punkt" er det lille krysset som du ser i motsatt ende av origopunktet i objektet. Når 
du endrer på Origos plassering må du alltid fjerne "Start fra neste punkt". Du skal ALDRI selv plassere 
inn "Start fra neste punkt" i et objekt. "Start fra neste" vil automatisk plassere seg riktig når du lagrer 
objektet. Dette ser du når du åpner objektet igjen. Husk også å plassere brukernodene rett. De har 
også flyttet seg sammen med Origo da vi endret bjelken 

Fargelegge bjelken. 

Marker bjelken og legg på ønsket farge . For å se fargen må du aktivere fargemodus   

 

Lagre og lukk objektet. Husk å oppdatere databasen slik at det nye objektet blir aktivt i databasen. 
Hent opp objektet og tegn ut bjelken. 

  

Origo 

Fjern "Start fra 
neste punkt" 
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Hvordan lagre nye objekter på rett plass i databasen? 
MultiCADs database er bygget opp ved hjelp av grupper og kategorier. Det er derfor viktig at rette 
objekter blir lagret under rette kategorier, for eksempel skal et salongbord lagres under kategorien 
"MØBLER". Dette er for å lage databasen mest mulig oversiktlig.  

 

En gulvlampe er i dette tilfellet lagret i databasen C:\MultiCAD_DB\Objects.mdb, 

under gruppen "Belysning" og i kategorien "BELYSNING INNVENDIG".  

For å skille mellom de forskjellige delene i databasen brukes forskjellige symboler: 

 

   Database 

   Gruppe 

   Kategori 

   Areal 

   Dør 

   Enhet 

   Garnityr 

   Kolonne  

   Strekk 

   Tak 

   Vegg 

   Vindu 

   Vinduskonstruksjon 

I MultiCAD går det an å lage nye grupper og kategorier.  

I en gruppe opprettes det kategorier. For å lage en kategori trengs det et objekt som kan ligge i 
kategorien; med andre ord:  

En kategori kan aldri være tom! 

Finn det objektet du vil lagre i kategorien, velg deretter "Lagre som" og denne dialogboksen vil 
komme til syne:  
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Opprett gruppe og/eller kategori, skriv inn navnet på kategorien, og trykk på stjernen.  

Du kan nå lagre objektet i kategorien.  

NB!  
Du kan ikke lagre objekter i en gruppe.  

 

Skriv inn 
navnet her. Trykk på 

stjernen for å 
lage kategori. 

Trykk på 
stjernen for å 
lage gruppe. 
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Hvordan lage en enhet? 
En "Enhet" er betegnelsen på alle objekter som det ikke er mulig å endre formen på når de blir 
plassert ut i et prosjekt. Objekter som badekar, dusj, bord, sofa, stoler og andre møbler er typiske 
eksempler på slike objekter. I dette eksempelet skal vi lage et salongbord. 

For å lage en "Enhet" gjør du følgende: Velg "Objektbehanding" og "Nytt objekt" i menylinjen. 

Ingen objekter under dette valget kan endres når det bruks i en tegning.  En enhet vil alltid holde 
formen og størrelsen. (Ingen transformasjoner) Velg så "Enhet" i listen over objektstyper og trykk 
"OK". 

 

Nå kommer du direkte inn i objektmodus. (Dette kan du se øverst i det blå feltet på skjermbildet. 
(MultiCAD – Objekt)) 

PS! 
Det er KUN når du står i objektmodus at du kan konstruere objekter. Dette kan 

ALDRI gjøres ute i selve prosjektet. Merk at du alltid er i plan  når du starter 
objektmodulen.  

Vi starter med å konstruere opp selve salongbordet i 3D. Aktiver lag "45 3D Inventar og møbler" før 
du begynner å konstruere. (Dette gjøres ved å aktivere "Vis" og "Nivå/Lag" i menylinjen. Velg lag 45 
og aktiver dette.) 

Konstruer bordplata ved hjelp av en 3D boks, . Klikk på boksen etter at den er plassert ut og gi 
den målene 900x1500x50. 

 

Bredde =900 (DX) 

Lengde=1500(DY) 

Tykkelse=50 (DZ) 
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 Konstruer føttene på samme måten, men med målene som er vist under. 

Dimensjon=50x50, høyde=600 

 Plasser en fot i hvert hjørne.  Husk å aktivere "Lås node"  slik at du kan låse deg til 

hjørnene. Bruk kommandoene "Flytt"  og "Kopier"  for å få plasser bordføttene på 
riktig plass. 

 

 Merk objektet med ramme rundt og gi det en farge . Velg visning som farget for å se 

fargen du valgte . 

 

 Nå skal vi konstruere 2D symbolet for bordobjektet. Velg "Vis" og "Nivå/Lag" i menylinjen og 
aktiver lag 15.  All 2D for møblene skal legges på lag 15. 

 

Føttene plasseres i 
hvert hjørne. 
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 Tegn så ut 2D symbolet. 2D symbolet er en kontinuerlig linje  som plasseres under 3D 
objektet. 2D symbolene brukes ved plantegninger.  

 

 

 Plasser så innsetningspunktet på rett plass i objektet. (Det sorte krysset ) 

Velg "Rediger" og "Sett origo" i menylinjen. 

Aktiver så "Lås node" . Klikk i nedre venstre hjørne og origo blir plassert der.  Det er ved dette 
punktet objektet "henger fast" når du henter det opp fra biblioteket. (Innsetningspunktet) 

 

Dette er 2D 
symbolet. 

Plasser origo her 

Origo, 
innsetningspunktet 
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 Gå i prosjekttreet og slett "Start fra neste punkt". "Start fra neste punkt" er et 
referansepunkt som forteller MultiCAD hvor den skal plassere objektet neste gang det settes 
ut på tegningen. 

NB! 
"Start fra neste punkt" skal alltid slettes før du lagrer objektet. "Start fra neste 
punkt" vil automatisk bli plassert riktig når du lagrer objektet neste gang. 

 

 Når objektet er ferdig må vi lagre det inn i databasen. Dette gjøres på følgende måte: Velg 

kommandoen "Lagre"  og du vil få opp dialogboksen under: 

   

Husk å lagre objektet under riktig kategori (Møbler). Kategori er en bygningsdelsgruppe. Objektene 
blir lagret i forskjellige grupper for å få bedre oversikt over dem i databasen. På denne måten er det 
enklere å finne frem til det objektet du skal bruke.  

 Bla igjennom objektstreet til du finner "MØBLER". Trykk på "MØBLER" slik at den blir 
markert blå.  

Sjekk at objektet 
fungerer som en 
enhet. 

Aktiver standardlag 
for møbler: Klikk på 8 
Møbler og den vil bli 
merket med blått 

Venstre og høyreklikk på 
"Start fra neste". Velg "Slett" 

Velg passende 
kategori og 
gruppe 

Skriv inn 
objektnavn 

Gi objektet et 
tegningsnavn her 
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 Skriv inn objektsnavn (i dette tilfellet BORD SALONG 70X140) 

 Skriv inn tegningsnavnet  

 Sjekk at objektet fungerer som en enhet. (Behave as: Unit) 

 

 Alle møbler skal legges på standardlag til møbler; Lag "8 Møbler" 

 

 Dersom laget ikke viser i listen, huk av for "Vis skjulte lag" 

 Velg "Lagre" og objektet legger seg under riktig kategori i databasen. 

 Gå til toppen av databasen i prosjekttreet. Høyreklikk her og velg "Oppdater 
database" Nå kan du hente opp objektet fra databasen.  

 

 Operasjon utført. 

Denne fremgangsmåten er den samme for konstruksjon av alle "Enheter". Du konstruerer en 3D del 
og en 2D del, legger disse på gjeldende lag og lagrer objektet. 

  

Høyreklikk her og velg 
oppdater database. 
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Hvordan lage en kolonne? 
I MultiCAD beholder alltid en kolonne den samme grunnleggende oppførselen.  Den her en viss 
bredde og tykkelse mens høyden kan endres etter behov.  

Kolonne blir brukt produksjon av objekter som: Søyler, stolper, pipe…. 

 

Vi skal nå lage en betongsøyle. 

 Velg" Objektbehandling" og "Nytt objekt" i menylinjen. Velg kolonne som ny enhet. 

 

MultiCAD genererer automatisk en ferdig transformert 3D boks på lag 1. Transformasjonene er gitt 
som en standard kolonne. Skulle det være nødvendig kan transformasjonene endres manuelt i 
etterkant. Du vil se boksen (søylen) i plan nede til venstre på skjermen.  

Merk at det er plan  modus som er aktiv. 

 

 Gå over i fasade  og roter  søylen litt. Søylen vil nå se ut som vist under. 
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Søylen skal ligge på lag 2 Yttervegg betong/Mur.  

Aktiverer lag 2 og flytt søylen over på dette laget. Dette gjøres på følgende måte:  

Aktiver lag 2.  Velg kommandoen "Flytt"  og klikk på søylen.  Du vil nå få opp følgende melding: 

 

Velg "Endre" og søylen legger seg automatisk på lag 2. Venstreklikk på søylen og du har muligheten 
til å endre på dimensjonen ved å gi inn nye verdier i koordinatfeltet nederst på skjermbildet. 

 

 

 Lengden = X retningen på søylen.  

 Bredden = Y retningen på søylen 

 Høyden = Z retningen på søylen. (Lag søylen så kort som mulig, 600mm, slik at objektet blir 
minst mulig ved lagring i databasen).  Du kan bruke TAB-tasten til å bla deg gjennom feltene.  
Klikk "Enter" og søylen vil automatisk endre størrelse. Ved bruk i prosjekt vil søylen bli like 
høy som satt vegghøyde. 

 Velg "Rediger" og "Sett origo" i menylinjen. 

 

Plasser origo i nedre fremre hjørne til venstre (LFB =Venstre Foran Bunn). Husk å aktiver "Lås node" 

 for å "treffe" eksakt hjørne som innsettingspunkt. Klikk i nedre venstre hjørne og origo blir 
plassert der. Det er ved dette punktet objektet "henger fast" når du henter det opp fra biblioteket. 
(Innsetningspunktet) 

 Slett  "Start fra neste punkt". (Dette er forklart under "Hvordan lage en "Enhet"). 

 Ønsker du å legge farge på søylen, markerer du søylen med en ramme og aktiverer "Fyll 

farge" . Husk å aktiver fargemodus  for å se fargen. 

 Tegn 2D symbol. (Aktiver lag 2). Er det en søyle av tre skal 2D symbolet legges på lag 1 eller 3 
alt etter om det er utvendig eller innvendig søyle.(ref listen av laginndelingen). 2D symbolet 

består av fire linjer  som er satt sammen til et rektangel. 2D symbolet plasseres i bunn av 
søylen. Grunnen til at 2D symbolet ikke er et rektangel er at da vil ikke 2D symbolet bli 
"gjennomsiktig" og viktig informasjon kan bli skjult bak. 

 

Gi inn eksakt 
størrelse på 
kolonnen. 
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 Søylen må nå transformeres. Det vil si at du forteller søylen hvordan den skal oppføre seg i 
prosjektet. Velg "Objektbehandling" og "Transformasjoner" i menylinjen  

Klikk på søyla og du får opp dialogboksen som er vist under. 

 

 

Nå må du bestemme hvordan kolonnen skal oppføre seg. 

En boks består av 8 hjørner. Alle hjørnepunkter (noder) er transformert på forhånd. Dette fordi vi 
jobber med 3D boksen som ble generert opp automatisk. 

For at søylen skal kunne strekkes i høyderetningen i prosjektet må transformasjonene være som 
følger: 

Punkt 1, 2, 3 og 4 til bunn.  Dra en ramme rundt disse punktene i modellen og du vil se at de valgte 
punkter blir markert med blått i listen i transformeringsdialogboksen.  I listen under Z retningen vil 
du finne valget "Bunn". Velg denne og du vil se at under Z i listen så vil det stå en B for bunn for de 
valgte punkter. 

Punkt 5, 6, 7 og 8 til topp. (Dette gjør at veggen kan strekkes i høyden.) Marker disse punktene på 
samme måte som du gjorde for bunnen. Husk å velge T for "Topp" i listen for Z retningen. 

Y retningen er bak og front.  Tykkelsen på søyla er konstant, dermed settes alle noder i Y retningen til 
origo.  Det samme gjelder for X retningen. 

NB!  
Punktene må være markert med blått for at valgene skal være aktive. 

 Velg lagre og lukk i dialogboksen for å lagre disse transformasjonene.  Lagre objektet under 
riktig kategori (søyle).  
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 Det er ingen grunn til å transformere 2D symbolet i til søyla. Symbolet vil alltid være konstant 
og ligge på bunn av søyla. 

 Nå er søylen ferdig transformert og klar til å lagres i biblioteket. Velg "Fil" og Lagre" i 
menylinjen. 

 Lagre objektet under riktig kategori (Søyler). Se forklaring på dette under "Hvordan lage en 
enhet" side 16.   

NB! Husk på at objektet skal fungerer som en søyle. (Behave as: Column) og at søylen skal 
lagres på standardlaget for betongvegger (siden det er en betongsøyle); "Lag 2 Yttervegg 
mur/betong" . Er det en tresøyle skal den lagres under "Lag 1 Yttervegg tre"  

 Velg et fornuftig navn.  Operasjonen er nå utført. 

 

Lage brukernoder 
Når du bygger objekter er det ikke alltid nodene som er standard er de nodene du ønsker for dette 
objektet.  Da har du muligheten til å plassere ut dine egne brukernoder i objektet.  Dette gjelder 
spesielt for bindingsverket i veggene og lysåpningsmål for dører og vinduer.  Her blir det satt på 
brukernoder slik at når du målsetter vinduet er det lysåpningen du målsetter.  Det er dette målet 
som er aktuelt, ikke selve vindusmålet.  Hvordan dette gjøres er forklart i kapittelet "Hvordan lage 
vindu". 

 

I eksemplet under skal du plassere en brukernode i senter av toppen på søyla du nettopp 
konstruerte. 

 Hent opp søyla du nettopp laget. Velg "Objektbehandling" og "Rediger objekt" i menylinjen.  
Finn den aktuelle søylen i databasen og åpne denne. 

NB!  
Du må stå i objekt for å plassere ut brukernoder.  Denne kommandoen er ikke 
tilgjengelig i prosjektmodus. 

 

 

1 Du ønsker å kunne låse deg til senter topp av søyla. 

2 Aktiver "Lås Hjørne-Senter-Side"   

Her ønskes en brukernode 
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3 Velg "Tegn" "Brukernode" i menylinjen.  

Sett en brukernode i senter. (Klikk i senter og brukernoden er plassert). 

 

 

På denne måten kan du lage brukernoder hvor du måtte ønske. Det finnes ingen begrensning på 
antall noder som kan være på objektet. En må bare passe på at ikke objektet blir for uoversiktlig. 
Da blir det vanskelig å jobbe med og hele poenget med brukernoder blir borte. 

 

Transformasjon av brukernoder. 
Brukernodene må transformeres på lik linje som objektene, og det gjøres på følgende måte:   

Åpne prosjekttreet og velg brukernoden som du ønsker å transformere. 

Høyreklikk på noden og velg "Vis bare valgte" og du vil kun se brukernoden på skjermen. 

  

NB!  
"Vis bare valgte" brukes kun for å gjøre det enklere å "få tak i" brukernoden.  
Denne kommandoen har ingenting med selve transformasjonen å gjøre.  

 

Velg deretter "Objektbehandling" og "Transformasjoner" i menylinjen og venstreklikk på 
brukernoden. Du vil nå få opp dialogboksen som er vist på neste side: 

Ny brukernode 

Høyreklikk på 
noden og velg "Vis 
bare valgte" 
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Marker brukernoden, og du vil se at punkt 1 blir markert med blått i det store hvite feltet. 

Siden brukernoden alltid skal ligge i toppen av søylen må du velge topp under listen for Z posisjon. 

Brukernoden vil nå alltid ligge på toppen av søylen, uavhengig av hvor lang søylen strekkes 

Velg "Lagre" og "Lukk" til slutt. 

NB!  
Husk å lagre selve objektet også før du lukker det ned. 

  

Marker noden og dette 
feltet vil lyse opp med 
blått.. 

Åpne lista og velg "Til 
topp" her. 
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Hvordan lage et veggobjekt? 
I MultiCAD beholder alltid en vegg samme grunnleggende oppførsel. Den måler en viss høyde, og vil 
bli strukket med en lengde. Dette betyr at hvert objekt som lagres som type "vegg" vil fungere som 
en vegg. Du kan lage et rektangel og la det oppføre seg som en vegg. Alle veggobjekter kan 
skråstilles, roteres og modifiseres til en ny høyde.   

Vegg blir brukt til: Utvendige og innvendige vegger. Balkongrekker, gelender med mer.  

Vi skal nå lage en betongvegg. 

 Velg "Objektbehandling" og "Nytt objekt" i menylinjen. Velg "Vegg" som nytt objekt. 

 

 MultiCAD genererer automatisk en ferdig transformert 3D boks. Transformasjonene er gitt 
som en standard vegg. Skulle det være nødvendig kan transformasjonene endres manuelt i 
etterkant. Du vil se boksen i plan. Nede til venstre på skjermen. 

 

 Gå i fasade  og roter  veggen litt. Veggen vil nå se ut som vist under. 
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Veggen skal ligge på lag 2. Derfor aktiverer du lag 2 og flytter veggen over på dette laget.  
Dette gjøres lettest på denne måten:  

Aktiver lag 2 først.  Velg kommandoen "Flytt"  og klikk på veggen. Du vil nå få opp 
følgende melding: 

 

Velg "Endre" og veggen legger seg automatisk på lag 2. 3D boksen som i dette tilfellet utgjør veggen 
har en tykkelse på 300 mm.  For å endre denne tykkelsen til ønsket verdi gjør du følgende: Aktiver 
veggen (klikk på veggen med venstre mustast). Du vil nå få opp en koordinatbar nede på skjermen. 
Tast inn ønsket verdier: 

  

 DX angir lengden på vegg objektet. ( Denne bør ikke være større enn 600 mm fordi objektet 
skal ta så liten plass som mulig i databasen). 

 DY angir tykkelsen på veggen. 

 DZ angir høyden på veggobjektet. 

Skriv inn 270 på vegg tykkelsen og trykk "Enter". Veggen vil nå skifte tykkelse fra 300 til 270. 

Bredden på objektet (DX), settes til 600. 

 Plasser origo i nedre fremre hjørne til venstre. ("Vis" og "Sett origo i menylinjen).  Husk å 

aktiver "Lås node"  for å "treffe" eksakt hjørne som innsettingspunkt. Slett  "Start fra 
neste punkt". (Dette er forklart under "Hvordan lage en "Enhet"). 

 Ønsker du å legge farge på veggen, markerer du veggen med en ramme og aktiverer "Fyll 

farge" . Husk å aktiver fargemodus  for å se fargen. 

 2D symbolet for veggen skal ligge på lag 2. Aktiver lag 2 og tegn 2D symbol.  2D symbolet er 

linjer  som ligger i bunn av veggen og som markerer veggens tykkelse.  Se figuren under. 

 

 3D veggen og 2D symbolet må nå transformeres. Det vil si at du forteller objektet hvordan 
det skal oppføre seg i prosjektet. Velg "Objektbehandling" og "Transformasjoner" i 
menylinjen.  
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 Venstreklikk så på 3D delen av veggen.  Du vil nå få opp en ny dialogboks og et nummer på 
alle nodene i hjørnene av boksen.  Se dialogboksen under. 

 

En boks består av 8 hjørner. Alle hjørnepunkter (noder) er transformert på forhånd. Dette fordi vi 
jobber med 3D boksen som ble generert opp automatisk. 

For at veggen skal kunne strekkes i alle retninger (utenom tykkelsen) i prosjektet må 
transformasjonene være som følger: 

Punkt 1, 2, 3 og 4 til bunn. Dra en ramme rundt disse punktene i modellen og du vil se at de valgte 
punkter blir markert med blått i listen i transformeringsdialogboksen. I listen under Z retningen vil du 
finne valget "Bunn". Velg denne og du vil se at under Z i listen vil det stå en B for bunn for de valgte 
punkter. 

Punkt 5, 6, 7 og 8 til topp. (Dette gjør at veggen kan strekkes i høyden.) Marker disse punktene på 
samme måte som du gjorde for bunnen. Husk å velge T for "Topp" i listen for Z retningen. 

Punkt 3, 4, 7 og 8 går til høyre slik at veggen kan strekkes i lengeretningen. Marker disse punktene 
med en ramme og velg "R" for right (høyre) i listen under X retningen. 

Punkt 1, 2, 5 og 6 går til venstre. (Samme fremgangsmåte men husk å velge "L" for left (venstre) 
under X retningen. 

Y retningen er bak og front. Tykkelsen på veggen er konstant, dermed settes alle noder i Y retningen 
til origo. 

NB!  
Punktene må være markert med blått for at valgene skal være aktive. 

 

Feltene her må 
være merket 
med blått for at 
endringene du 
gjør skal være 
endelige. 
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 Velg lagre og lukk i dialogboksen for å lagre disse transformasjonene.   

Det er en fordel om trådkorset viser, fordi det gjør det lettere å vise hva som er X-, Y- og Z- retningen 

Som du sikkert har lagt merke til, står det RBT og LFB på objektet under transformeringen. Dette er 
ment som hjelp til å finne ut foran og bak på objektet.  

RBT= Right Back Top (Høyre Bak Topp) 

LFB = Left Front Bottom (Venstre Foran Bunn) 

 

 For å transformere 2D symbolet i veggen gjør du følgende: 

Velg "Objektbehandling" og "Transformasjoner" i menylinjen. Venstreklikk på en av linjene 
som utgjør 2D symbolet. 

Du vil da få opp dialogboksen som er vist under: 

 

Linja har bare to punkter. Ett punkt skal alltid gå til venstre og det andre skal alltid gå til høyre i X-
retning.  Begge punktene skal ligge i bunn i Z posisjon. Lagre disse transformeringene og gjør det 
samme med den andre linjen. 

 Lagre objektet under riktig kategori (vegg). Se forklaring på dette under "Hvordan lage en 
enhet" side 16.   

NB! 
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Husk på at objektet skal fungerer som en vegg. og at veggen skal lagres på 
standardlaget for betongvegger; Lag 2 Yttervegg mur/betong. Er det en trevegg 
skal veggen lagres under Lag 1 Yttervegg tre 

 Velg et fornuftig navn.  Operasjon utført.  
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Hvordan lage et strekkobjekt? 
Et strekkobjekt beholder alltid den samme grunnleggende oppførselen. Det måler en viss høyde og 
tykkelse (dimensjon), men kan bli strukket i lengderetningen etter behov.  

Et strekkobjekt blir brukt til konstruksjon av objekter som: Bjelker, dragere, rekkverk…  

Eksemplet under tar for seg oppbygningen av en tredrager. 

Velg "Objektbehandling" og "Nytt objekt" i menylinjen.  Velg "Strekk" som ny enhet. 

 

MultiCAD genererer automatisk en ferdig transformert 3D boks på lag 1. 

Angi dimensjonen på drageren ved å venstreklikke på 3D boksen og angi målene i statusfeltet. 

 

Venstreklikk på 3D boksen og 
angi dragerens dimensjon. 

Skriv inn dimensjonen her. 
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Plassering av origo 
Origo i et objekt vil si det samme som innsetningspunktet til objektet. Når dimensjonen på objektet 
fastsettes vil du se at objektet "flytter seg" i forhold til origopunktet. For å plassere origo som riktig 
innsetningspunkt, velger du "Rediger" og "Sett origo" i menylinjen. 

Venstreklikk i punktet som skal være innsetningspunktet for objektet. For nøyaktig plassering må 

låsefunksjoner benyttes . Du vil nå se origopunktet på valgt plass. 

  

Marker 3D boksen og legg på ønsket farge . For å se fargen må du aktivere fargemodus . 

Drageren skal plasseres på lag 24 Bjelkelag/bindingsverk som er 3D laget for alle bærende objekter. 
(Ref listen over laginndelingen). For å flytte "drageren" over til riktig lag aktiverer du først lag 24.  

 

Aktiver så "Flytt"  og venstreklikk på "drageren". Du vil nå få opp valgene som er vist i 
dialogboksen under:   

 

Plasser origo i valgt hjørne. 

Aktiverer ønsket lag. 
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Velg "Endre" og "drageren" vil flytte seg over til lag 24. 

 

Ønsker du 2D symbol for drageren skal dette plasseres på lag 1. 2D symbolet er angitt som en stiplet 
linje i våre "dragerobjekter" og det er plassert slik at det ligger i bunnen av nivået det er konstruert i, 
mens selve drageren er plassert i toppen av nivået. Dette er gjort for at 2D symbolet skal være synlig 
på plantegningen. 

 

Transformering av drageren 
For at en drager skal kunne forlenges i lengderetningen må den bli fortalt at det er det den skal gjøre.  
Dette gjøres på følgende måte: 

Velg "Objektbehandling" og "Transformasjoner" i menylinjen.  Venstreklikk på "drageren" og du vil få 
opp dialogboksen som er vist under. 

 

Nå må du fortelle hvordan "drageren" skal oppføre seg. 

"Dragerobjektet" består av 8 hjørner. Alle hjørnepunkter (noder) er transformert på forhånd.  (Fordi 
vi jobber med 3D boksen som ble generert opp automatisk). 

For at drageren skal kunne strekkes i lengderetningen må transformasjonene være som følger: 

Punkt 1, 2, 5 og 6 til venstre.  Dra en ramme rundt disse punktene i modellen og du vil se at de valgte 
punkter blir markert med blått i listen i transformeringsdialogboksen.  I listen under Z retningen vil 
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du finne valget "Bunn". Velg denne og du vil se at under Z i listen vil det stå en B for bunn for de 
valgte punkter. 

Punkt 3, 4, 7 og 8 skal transformeres til høyre. (Dette gjør at drageren kan strekkes i 
lengderetningen.) Disse fire punktene skal også transformeres til "Bunn" i Z posisjonen. 

Y retningen angir tykkelsen på drageren.  Tykkelsen er konstant, og dermed settes alle noder i Y 
retningen til origo. 

NB!  
Punktene må være markert med blått for at valgene skal være aktive i listen. 

Velg lagre og lukk i dialogboksen for å lagre disse transformasjonene.  Husk og lagre objektet under 
riktig kategori i databasen. (drager).  

 

Tips! 
Du kan lage egne brukernoder i objektet om dette er ønskelig. Hvordan dette 
gjøres er forklart i kapittelet om hvordan vi konstruerer en kolonne. 
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Hvordan konstruere et areal? 
I MultiCAD beholder alltid et areal den samme grunnleggende oppførselen.  Det måler en viss 
tykkelse (Z retningen), men kan bli strukket i lengderetningene (X og Y retningene) etter behov.   

Et areal blir brukt til konstruksjon av bl.a.: Bjelkelag, betongdekker, taktekker…  

Eksemplet under viser hvordan vi konstruerer et betongdekke. 

Velg "Objektbehandling" og "Nytt objekt" i menylinjen.  Velg "Areal" som ny enhet. 

 

 

Velg "OK" og MultiCAD genererer automatisk en ferdig transformert 3D boks på lag 1. 

Angi dimensjonen på dekket ved å venstreklikke på 3D boksen og angi målene i status feltet nede på 
skjermbildet. 

 

  

Venstreklikk på 3D boksen 
og du er i stand til å angi 
dekkets dimensjon. 

Skriv inn dimensjon her. 
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Plassering av origo 
Origo i et objekt vil si det samme som innsetningspunktet til objektet.  Når dimensjonen på objektet 
fastsettes vil du se at objektet "flytter seg" i forhold til origopunktet.  For å plassere origo som riktig 
innsetningspunkt, velger du "Rediger" og "Sett origo" i menylinjen. 

Venstreklikk i punktet som skal være innsetningspunktet for objektet.  For nøyaktig plassering må 

låsefunksjoner benyttes . Du vil nå se origopunktet på valgt plass. 

 

 

Fargelegge dekket 

Marker 3D boksen (dekket) og legg på ønsket farge . For å se fargen må du aktivere fargemodus 

. 

 

Plassere dekket på rett lag 
Betongdekke skal plasseres på lag 23 Etasjeskille/dekke. (Ref. listen over laginndelingen). For å flytte 
"dekket" over til riktig lag aktiverer du først lag 23.  

 

 

 

Origo 

Aktiverer 
ønsket lag 
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Aktiver deretter "Flytt"- kommandoen  og venstreklikk på dekket. Du vil nå få opp valgene 
som er vist i dialogboksen under:  

 

Velg "Endre" og dekket flytter seg over til lag 23. 

 

Transformering av dekket 
For at et dekke skal kunne "formes" i lengderetningene (X og Y retningen) må dekket bli "fortalt" at 
det er slik vi vil at det skal fungere.  Dette gjøres på følgende måte: 

Velg "Objektbehandling" og "Transformasjoner" i menylinjen.  Venstreklikk på "dekket" og du vil få 
opp dialogboksen som er vist under. 

 

"Dekket" består av 8 hjørner. Alle hjørnepunkter (noder) er transformert på forhånd.  (Fordi vi jobber 
med 3D boksen som ble generert opp automatisk). 

For at dekket skal kunne strekkes i lengderetningene (X og Y) må transformasjonene være som 
følger: 

Marker punkt 1,4,5,8 og sett X til venstre. Marker punkt 2,3,6,7 og sett X til høyre. 

Marker punkt 1,2,5,6 og sett Y til front. Marker punkt 3,4,7,8 og sett Y til bakside. 

Marker punkt 1,2,3,4 og sett Z til bunn. Marker punkt 5,6,7,8 og sett Z til topp. 
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NB!  
Punktene må være markert med blått for at valgene skal være aktive i listen. 

 

Velg lagre og lukk i dialogboksen for å lagre transformasjonene. Husk også å lagre objektet under 
riktig kategori i databasen. (dekker).  

 

Eksempel på et dekke. 

 

 

Tips! 
Når det gjelder bjelkelag, velger du retningen på bjelkene ved å endre på 
startpunktet. Dvs. dersom du tegner opp langsiden først legger bjelkene seg 90 
grader på den første linjen du tegner. På denne måten slipper du å ha to 
objekter med forskjellig retning. 

 

Se eksempel under. 

 

 

 

1. punkt 2.punkt 

1.punkt 

2.punkt 
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Hvordan lage takobjekter? 
Når vi konstruerer tak i MultiCAD aktiverer vi takgeneratoren. (Ref.: "Hvordan tegne tak" i 
Grunnkursmanualen). I takgeneratoren blir variabler som taktype, takhøyde, takvinkel, takutstikk og 
sperretykkelse angitt. For å fastsette sperretykkelsen må det i databasen være definert et takobjekt 
med samme tykkelse som sperrene. Du finner takobjektene under kategorien "Takobjekt" i 
databasen. Vær oppmerksom på at du ikke kan konstruere et tak bare ved å aktivere et takobjekt. Du 
må aktivere takgeneratoren og "hente opp" takobjektet derfra. 

 

 

 

Hvordan lage et takobjekt? 
Velg "Objektbehandling" og "Nytt objekt" i menylinjen.  Velg tak som nytt objekt. 

.  

 

 

MultiCAD genererer automatisk en ferdig transformert 3D boks på lag 1. 

 

Disse takobjektene finner 
du i databasen. 

Velg "Tak" for å 
konstruere et nytt 
takobjekt 
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Venstreklikk på 3D boksen for å angi ønsket tykkelse. Tykkelsen du angir, blir tykkelsen på sperren. 

 

 

 

Plasser origo i nedre venstre hjørne. ("Rediger" og "Sett origo" i menylinjen). 

 

 

Fargelegge takobjektet. 

Marker takobjektet og legg på ønsket farge . For å se fargen må du aktivere fargemodus . 

 

Plassere takobjektet på rett lag. 
Takobjektet skal plasseres på lag 16 3D objekter. (Ref listen over laginndelingen). For å flytte 
"takobjektet" til riktig lag aktiverer du først lag 16.  

 

 

 

 

 

Sett inn taktykkelsen 
her. 

Aktiverer 
ønsket lag 
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Aktiver deretter "Flytt"- kommandoen  og venstreklikk på "takobjektet". Du vil få opp 
dialogboksen under:   

 

Velg "Endre" og dekket flytter seg over til lag 16. 

 

Transformasjon av takobjektet 
Takobjektet skal ikke transformeres. Det ligger ferdige transformasjoner skjult inne i objektet. Åpner 
du dialogboksen for transformasjoner vil du se at alle posisjonene er satt til 0. 

 

  

Husk å lagre objektet under riktig kategori. Velg et fornuftig navn som refererer til tykkelsen på 
objektet. 
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Objekt i objekt  
MultiCAD har du muligheten til å lage sammensatte objekter. Det vil si at vi bruker objekter fra 
databasen til å konstruere nye objekter. Hovedsakelig benyttes objekt i objekt ved tredekker og 
trevegger.  

Eksempelvis vil et bjelkelag består av bjelker, sponplate, evt. lekter samt himlingsplater. 

Både bjelkene, sponplate, lekter og himlingsplater er objekter som finnes i databasen. Disse 
objektene hentes fra databasen for å konstruere dekket. Dekket danner også et objekt som blir lagret 
i databasen. Objektene legges på forskjellige lag slik at de enkelt kan skjules når lagene skjules. Ref.: 
MultiCAD lag inndeling. 

Vær oppmerksom på at de objektene som benyttes i konstruksjon av sammensatte objekter også må 
transformeres på nytt i det sammensatte objektet.  

Hvordan lage et av sammensatt tredekke? 
Velg "Objektbehandling" og "Nytt objekt" i menylinjen. Velg "Areal som ny enhet. 

 

Slett 3D boksen nede i venstre hjørne. 3D boksen blir ikke brukt så lenge vi benytter oss av ferdige 
objekter fra databasen. 

For denne konstruksjonen bruker vi følgende objekter: 

 Bjelke: "BJ 48X223" som ligger i kategorien "Bjelker"-"BJELKE HELTRE" 

 Sponplate: "22MM SPON" som ligger i kategorien "Dekker" - "DEKKE INNV 
PLATEGULV/PARKETT" 

 Himling: "13 MM GIPSPLATE" som ligger i kategorien "Tak" – "HIMLING OVERFLATE" 
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Tegn opp objektet slik at det ser slik ut:  

 

Lengden og bredden på arealet spiller ingen rolle, men kan godt være rundt 600mm i hver retning.  

NB! 
Legg merke til at origo er plassert i topp av himlingsplaten. Dette skyldes at ved 
innsetting av dekke i prosjektet vil nå bjelkene komme på korrekt posisjon i 
høyderetningen. Det kan godt legges inn lekter under bjelkelaget. Himlingen 
flyttes da ett stykke lengre ned.  
Legg også merke til at bjelken er 36mm kortere i begge ender. Årsaken er at 
kantbjelken skal kunne tegnes inn her.  

 

Flytt til rett lag 
Objektene skal nå flyttes til rett lag: 

 Trebjelken legges på lag 24 Bjelkelag/bindingsverk 

 Sponplaten og gipsplaten legges på lag 27 Gulv/himling 

Transformere objekter 
Sponplaten transformeres på samme måte som et vanlig areal, men husk at alle punktene skal 
transformeres til "Topp" i Z-retningen.  

Gipsplaten transformeres på samme måte som et vanlig areal, men husk at alle punktene skal 
transformeres til "Bunn" i Z-retningen.  
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Transformasjonen av bjelken er litt mer spesiell. Bjelken skal repeteres på hver rute (600mm) i X-
retningen men samtidig strekkes i Y-retningen. Huk av for "på Rute" for X-retningen. 

Marker punkt 1,2,3,4 (altså punktene i front av bjelken) og sett Y til front.  

Marker punkt 5,6,7,8 (altså punktene på baksiden av bjelken) og sett Y til bakside.  

Alle punktene skal transformeres til bunn i Z-retningen da dekket inneholder objekter som er plassert 
lavere enn origo. 

Husk! 
Bjelken er allerede transformert til å kunne strekkes i lengderetningen den 
gangen den ble opprettet. Det er derfor ikke mulig å strekke bjelken i bredden 
eller høyden. Allikevel må bjelken, etter at den er satt ut i det nye objektet (i 
dette tilfellet bjelkelaget) transformeres slik at den skal strekkes videre når 
bjelkelaget tegnes ut. Dersom bjelken ikke hadde blitt transformert til å strekkes 
i lengderetningen når den ble opprette, ville det heller ikke vært mulig å strekke 
bjelken når den transformeres i bjelkelaget.  
Følgelig må bjelken transformeres til strekk i både hovedobjektet (bjelkelaget) 
og underobjektet (bjelken). 
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Lagre objekt i databasen 
Velg "Fil" og "Lagre som" i menylinjen og du får opp dialogboksen under.  

 

Velg ett objektnavn og tegningsnavn som ikke eksisterer i databasen fra før av.  

Sett standardlag til "23 Etasjeskille/dekke". Nå vil dekket automatisk havne på dette laget når du 
tegner det ut i ett prosjekt. Siden bjelken ligger på lag 24 og himlingen samt gulvplatene ligger på lag 
27, kan disse enkeltvis skjules i prosjektet uten å skjule resten av objektet.  

Sørg også for å velge "Funger som" til "Area" slik at dekket kan strekkes i X og Y-retningene.  

 

Velg "Lagre", oppdatert databasen og test objektet i ett prosjekt.  

 

  

Velg standardlag 
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Hvordan lage en trevegg? 
Fra og med MultiCAD v.11 er objekthåndtering av trevegger vesentlig endret. Dette skyldes at måten 
hjørnekoblingen utføres på.  

I gammel versjon av MultiCAD ble alle hjørner klikket i 45 graders vinkel, også svillene (altså 
konstruksjonen eller kjernen). 

Fra og med MultiCAD v.11 klippes kledning, innvendig og utvendig, i 45 graders vinkel, mens kjernen, 
altså svillene klippes 90 grader. Se eksempel nedenfor: 

  

Gammel hjørneløsning    Ny hjørneløsning 

 

På grunn av denne endringen består nå en yttervegg av tre "grupper"; - innervegg, kjerne og 
yttervegg. Kjernen tegnes i "hovedobjektet", mens innervegg og yttervegg refereres inn.  

 

Velg "Objektbehandling" og "Nytt objekt" i menylinjen. Velg "Vegg" som ny enhet. 
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Slett 3D boksen nede i venstre hjørne. 3D boksen blir ikke brukt så lenge vi benytter oss av ferdige 
objekter fra databasen. 

For trekonstruksjonen bruker vi følgende objekter: 

 Svill: "SVILL36X148" som ligger i kategorien "Underobjekter"-"SVILL" 

 Stender: "STENDER 36X148" som ligger i kategorien "Underobjekter" - "STENDERE 
TRE" 

 

Tegn opp objektet slik at det ser slik ut:  

 

Lengden og bredden på arealet spiller ingen rolle, men kan godt være rundt 600mm i hver retning.  

NB! 
Legg merke til at origo er plassert i topp av himlingsplaten. Dette skyldes at ved 
innsetting av dekke i prosjektet vil nå bjelkene komme på korrekt posisjon i 
høyderetningen. Det kan godt legges inn lekter under bjelkelaget. Himlingen 
flyttes da ett stykke lengre ned.  
Legg også merke til at bjelken er 36mm kortere i begge ender. Årsaken er at 
kantbjelken skal kunne tegnes inn her.  

 

2D-objekter 
I tillegg til 3D-objektene skal veggen ha brukernoder samt polygon for representasjon av veggen.  

I bunnen av svillen legges et hvitt polygon og 10 mm ovenfor legges ett svart polygon. Årsaken er at i 
de tilfellene en ikke ønsker å representere detaljene i veggene skal ha mulighet for enten å velge 
hvitt eller svart som bakgrunnsfarge.  

I tillegg til disse polygonene skal det legges inn fire brukernoder; - ett i hvert av de nederste hjørnene 
på bunnssvillen slik at vi kan snappe til hjørnene på trekonstruksjonen i prosjektet.  
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Husk! 
Det skal alltid benyttes et polygon til disse "rektanglene" som tegnes opp. Det 
skal ALDRI benyttes vanlig rektangel til dette formålet. Årsaken er at klipping i 
hjørnene ofte blir feil dersom rektangel benyttes.  

 

Flytt til rett lag 
Objektene skal nå flyttes til rett lag: 

 Trekonstruksjonen legges på lag 24 Bjelkelag/bindingsverk 

 Det svarte, øverste polygonet legges på lag 20 Skravur 1:100 

 Det hvite, nederste polygonet samt de fire brukernodene legges på lag 1, dersom dette er en 
yttervegg eller "hovedlaget" til den typen vegg som skal benyttes. 

 

Transformsdjon av bunnsvill 
Velg "Objektbehandling" og "Transformasjoner" i menylinjen. Venstreklikk på bunnsvillen og du vil få 
opp dialogboksen som er vist under. Sjekk at bunnsvillen er aktiv i dialogboksen. 
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Punkt 1, 2, 3 og 4 transformeres til "venstre" i X posisjonen, til "origo" i Y posisjonen og til "bunn" i Z 
posisjonen. (Dra en ramme rundt punktene og du ser at punktet blir markert med blått i listen).  

Marker punkt 5, 6, 7 og 8 og sett transformasjonene til "høyre" i X posisjon, til "origo" i Y posisjon og 
til "bunn" i Z posisjon. 

Velg lagre og lukk dialogboksen. 

 

Transformer toppsvill(er) 
Velg "Objektbehandling" og "Transformasjoner" i menylinjen. Venstreklikk på toppsvillen og du vil få 
opp dialogboksen som er vist under.  

 

Punkt 1, 2, 3 og 4 transformeres til "venstre" i X posisjonen, til "origo" i Y posisjonen og til "topp" i Z 
posisjonen. (Dra en ramme rundt punktene og du ser at punktet blir markert med blått i listen).  

Marker punkt 5, 6, 7 og 8 og sett transformasjonene til "høyre" i X posisjon, til "origo" i Y posisjon og 
til "topp" i Z posisjon. 

Velg lagre og lukk dialogboksen. 

Har du to toppsviller må begge transformeres. 

 



 

Multicad as   Copyright  © 
www.multicad.no   post@multicad.no 

146 

Transformere stender 
Velg "Objektbehandling" og "Transformasjoner" i menylinjen. Venstreklikk på stenderen og du vil få 
opp dialogboksen som er vist under.  

 

Punkt 1, 2, 7 og 8 transformeres til "rute" i X posisjonen, til "origo" i Y posisjonen og til "bunn" i Z 
posisjonen. (Dra en ramme rundt punktene og du ser at punktet blir markert med blått i listen).   

Marker punkt 3, 4, 5 og 8 og sett transformasjonene til "rute" i X posisjon, til "origo" i Y posisjon og til 
"topp" i Z posisjon. 

Velg "Generer tilleggsbjelke" og MultiCAD lager automatisk hjørneløsning i veggen. 

Repeter på Rute i X-retningen. Stenderen vil da repeteres for hver 600 mm. Dette forutsetter dog at 
rutenettet er angitt til 600 X6 00.  

Velg lagre og lukk dialogboksen. 

Transformasjon av noder 
Brukernodene må transformeres på lik linje som objektene, og det gjøres på følgende måte:   

Åpne prosjekttreet og velg brukernoden som du ønsker å transformere. 

Høyreklikk på noden og velg "Vis bare valgte" og du vil kun se brukernoden på skjermen. 

NB!  
"Vis bare valgte" brukes kun for å gjøre det enklere å "få tak i" brukernoden.  
Denne kommandoen har ingenting med selve transformasjonen å gjøre.  
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Velg deretter "Objektbehandling" og "Transformasjoner" i menylinjen og venstreklikk på 
brukernoden. Du vil nå få opp dialogboksen som er vist under: 

 

Marker brukernoden, og du vil se at punkt 1 blir markert med blått i det store hvite feltet. 

I X posisjon settes brukernoden enten til venstre eller høyre, avhengig av i hvilken ende av svillen 
brukernoden ligger.  

I Y posisjon settes brukernoden til origo.  

Siden brukernoden alltid skal ligge i bunn av veggen velges bunn under listen for Z posisjon. 

Tips 
Studer hvordan transformasjonen for svillen er laget; - transformasjonen til 
brukernoden skal være tilsvarende transformasjonen til det punktet på svillen 
den ligger på.  

 

Velg "Lagre" og "Lukk" til slutt. 
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Transformasjon av polygon 
Polygonene transformeres på lik linje som for bunnsvillen.  

 

Punkt 1 og 2 transformeres til "venstre" i X posisjonen, til "origo" i Y posisjonen og til "bunn" i Z 
posisjonen. (Dra en ramme rundt punktene og du ser at punktet blir markert med blått i listen).  

Marker punkt 3 og 4 og sett transformasjonene til "høyre" i X posisjon, til "origo" i Y posisjon og til 
"bunn" i Z posisjon. 

Velg lagre og lukk dialogboksen. 

Husk å transformer begge polygonene. 

All transformasjon er nå ferdig. Til slutt gjenstår det å legge til innvendig og utvendig kledning.  

Legg til innvendig og utvendig kledning 
Kledningen, både innvendig og utvendig, skal nå legges til kjernen, altså hovedobjektet. Kledningen 
er allerede på forhånd laget som en ordinær vegg i MultiCAD og lagret i databasen. Kledningen kan 
bestå av et enkelt objekt, slik som betongveggen beskrevet tidligere i manualen, eller et komplekst 
veggobjekt med både lekter, trekledning, asfaltplate og så videre.  

Felles for alle objektene er at disse er laget fra før av og kun refereres inn uten å transformeres.  
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Åpne "Egenskaper" fanen og venstreklikk på feltet for Innervegg eller Yttervegg. Venstreklikk 
deretter på  for å legge til et veggobjekt som skal fungere som innervegg eller yttervegg.  

   

Velg kategorien KLEDNING INNVENDIG eller KLEDNING UTVENDIG og finn det objektet du ønsker å 
legge til 

 

Trykk OK til slutt.  

Gjør tilsvarende for den andre siden av konstruksjonen dersom det er ønskelig. Lagre til slutt 
objektet.  

Husk at veggen skal fungere som "Vegg" og også ha et standard lag som representere hovedobjektets 
funksjon. Objektnavn og tegningsnavn må være unikt. Husk å teste objektet i et prosjekt! 
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Vindusgeneratoren 
Vindusgeneratoren gjør deg i stand til å generere opp dine egne vinduer etter eksakte mål. Finner du 
ikke ønsket vindu i databasen kan du selv lage vinduet i generatoren. Vindusgeneratoren finnes 
under "Objektbehandling" "Generator" og "Vindu" i menylinjen. 

 

Dialogboksen for vindusgeneratoren ser slik ut: 

  

I denne dialogboksen fylles inn bl.a. vindusstørrelsen, rammetykkelsen, sprosser og lysåpningsmål. 

 

Vindustyper 
Klikk på pila til høyre for det hvite feltet og du får opp en liste over de forskjellige vindustypene. 
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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 

 
 
 
 
 
 

Riktig dimensjon på vinduet 
For å få ønsket størrelse på vinduet skriver du inn målet i feltene som angir bredden og høyden på 
vinduet. Rammetykkelsen bør være 100 mm. Det er det eksakte vindusmålet du skriver inn her. 
Klaringen/lysåpningen rundt vinduet må angis i feltet som markerer hullet. Da angir du vindusmålet + 
klaringen på hver side av vinduet. (15 mm på hver side). 

 

 

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

Angi ønsket vindusstørrelse og 
rammetykkelse 
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Vindusramme 
Høyreklikk på vinduskarmen i generatoren og du vil få opp følgende valg: 

 

Velg "Legg til vindusramme" og du vil få ramme/karm på vinduet. 

     

 

Nederst i dialogboksen finner du disse feltene: 

 

Forhåndsvis : Viser vinduet slik det vil se ut i prosjektet. 

Generer : Genererer vinduet som et objekt i databasen. 

Bjelke  : Mulighet til å endre vinduskarmen etter eget ønske. 

Bunn Bjelke : Mulighet til å endre på bunn karmen etter eget ønske. 

Ny  : Henter opp en ny mal i vindusgeneratoren. 

Åpne  : Åpner opp en eksisterende vindusmal. (Hvis den er lagret). 

Lagre  : Lagrer verdiene i dialogboksen som en mal til senere bruk. 

Lagre som : Lagrer om vindusmalen til et nytt navn. 

Som standard : Alle verdier blir brukt som standard. 

 

Med 
vindusramm

Uten 
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Sprosser i vinduet 
For å legge til sprosser i vinduet, holder du markøren på vindusrammen, høyreklikk og velger "Legg til 
horisontal stil" eller "Legg til vertikal stil". Sprossene bør alltid legges på etter at en eventuell 
vindusramme er lagt til. Grunnen til dette er at sprossene da legger seg kant i kant med den innerste 
karmen. 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. 

   

Avhengig av hvor på vinduet du høyreklikker vil du få opp forskjellige menyer: 

 Blått felt: 

 
 Gult felt: 

 
 Rødt felt: 
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Sprossene har en tykkelse på 20mm. Denne tykkelsen kan endres ved å dobbelklikke på sprossen. Du 
vil da få opp dialogboksen som vist under. (I dette tilfellet er horisontal sprosse valgt.) 

Tykkelsen på den horisontale sprossen endres i feltet for høyde. Når det gjelder vertikale sprosser er 
det bredden som angir tykkelsen. 

  

Antall 
Her skriver du inn antall sprosser som du ønsker av denne typen i vinduet. De innstillingene som er 
gjort på sprossen vil bli de samme for de andre sprossene og. Skal du ha forskjellig bredde på 
sprossene bruker man ikke denne metoden. Da legger man på en og en sprosse i generatoren. 

Proporsjoner 
Sprossene plasseres proporsjonalt når kommandoen er aktiv. (Haketegnet er på) Det vil si at alle 
"rutene" blir like store uansett hvor mange sprosser du plasserer inn i vinduet. Deaktiverer du 
proporsjoner kan du flytte sprossen manuelt inne i vinduet. Ta tak i sprossen, hold venstre mustast 
nede og dra sprossen til ønsket plassering.  

Du har også anledning til å gi inn en avstand fra karmen og ut til sprossen i feltet til venstre for 
haketegnet.  

 

Startposisjon 
Her forteller du startpunktet og lengden på valgt sprosse. 

 

"Fra venstre kant" angir du avstanden fra sprossen til venstre karm. Husk å deaktiver proporsjoner 
for å endre avstanden. 

"Fra topp kant" angir du avstanden som sprossen skal ha i forhold til topp karm. 

Det er når du skal sette samme flere sprosser at disse valgene er mest aktuelle. 

 

Angi avstanden fra karmen 
til sprossen her 
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Figurene under viser vinduer med tykkere sprosser der den horisontale sprossen ikke er 
proporsjonal. 

Stil integrering 
  

 

          

Eksempel på 
sammensatte sprosser. 

"Stil integrering" angir 
koblingen mellom 
sprossene. 
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Fast/Lukkevindu  
Du kan velge mellom fast vindu og lukkevindu i MultiCAD. Velger du et lukkevindu må du angi 
hvordan vinduet skal hengsles. Dette gjør du ved å høyreklikke på den innerste vindusrammen 
og velge "Åpne ramme dialog". Du får opp følgende dialogboks.  

  

Mål 
Bredde   : Bredden på vindusrammen. 
Høyde   : Høyden på vindusrammen. 
Tykkelse  : Tykkelsen på vindusrammen. 
Bjelke bredde  : Bredden på vindusbjelken. 
Start posisjon 
Fra venstre kant : Avstanden fra venstre karm og til rammen. 
Fra topp kant  : Avstanden fra topp karm og til rammen. 
Fra bak side kant : Avstanden rammen bygger ut av karmen. 
Retning 
Ingen   : Fast vindu. 
Venstre   : Venstre hengslet. 
Høyre   : Høyre hengslet. 
Topp   : Topphengslet. 
Bunn   : Bunnhengslet. 
Horisontal  : Hengslet horisontalt. 
Vertikal   : Hengslet vertikalt. 
Åpningsretning 
Ingen   : Fast vindu. 
Utover   : Slagretningen ut av rommet. 
Innover   : Slagretningen inn i rommet. 

Velg hengsletype ved å klikke 
i feltet til høyre for teksten.. 

Velg åpningsretningen ved å 
klikke i feltet til høyre for 
teksten. 
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Forhåndsvisning av et lukke vindu i åpen posisjon 
Ønsker du å se en visning av slagretningen på vinduet, velg "Forhåndsvining" i dialogboksen som er 
vist under. 

 

Du vil nå få opp en visning som vist under. 

 

Ta tak i vinduet med venstre mustast og dra markøren mot venstre.   

Bilde vil nå rotere seg. 

 

Hold "SHIFT" tasten nede samtidig som du holder venstre mustast nede og dra markøren opp og ned 
på skjermen. 

Du vil nå se at vinduet åpner seg. 

 

Slik vil vinduet ditt se ut 
i forhåndsvisning. 

Vinduet er glidehengslet 
i horisontalt plan og har 
slagretning utover. 
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Snitt i vindu  
For å kunne se snittet gjennom et vindu i generatoren klikker du på en av de blå horisontale linjene 
over vinduet. Hold venstre mustast nede og dra linja nedover til ønsket posisjon.  

 

Nede i front visning vil du da se snittet. Snittet endrer seg automatisk etter hvor du plasserer 
snittlinjen.  

Klikk på venstre side og trekk frem den røde streken for å se horisontalt snitt. For å se vertikal snitt 
fører du den røde linjen til høyre eller venstre side hvor linjen blir blå og vil du se vertikal snitt. Det 
snittet som viser i visningen har den røde linjen som gjeldende linje. 
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Endre karmutførelsen 
I MultiCAD har du muligheten til enkelt å endre utformingen på vinduskarmen. 

 Aktiver vindusgeneratoren 

 Velg "Bjelke" eller "Bunnbjelke" for å åpne bjelkeeditoren.   

  

 Lås deg til en node i bjelken og dra noden med deg til ønsket posisjon. Gjør dette med alle 
aktuelle noder til karmen ser ut som du ønsker. Nede i dialogboksen vil du se en 
koordinatlinje. Denne linjen kan hjelpe deg til å plassere punktene i karmen riktig. Du har 

også muligheten til å sette inn nye punkter i bjelken . Du kan lage linjene i karmen 

vinkelrette . Du kan slette punkter i bjelken  og du kan forstørre/forminske 

skjermbildet  Velg lagre  når endringene er gjort. Lukk ned dialogboksen og karmen er 
endret i generatoren. 

 

Transformasjon av vindu 
Transformasjon av vindu forteller deg hvordan vinduet oppfører seg i veggen. Du kan transformere 
vinduet i generatoren eller manuelt i objektmodus. 

Når du skal transformere et vindu i generatoren dobbelklikker du på pilene som er plassert utenfor 
hver karm i vindusgeneratoren. 

 

 

Dobbelklikk på pilen for 
transformasjon. 
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Ved å dobbelklikke på en av pilene får du opp en dialogboks som vist nedenfor. 

 

Dersom transformeringen er satt til "Origo", vil vinduet alltid ha samme mål som er definert i 
vindusgeneratoren. 

Skal vinduet derimot kunne strekkes i prosjektet, altså et såkalt flexi-vindu, settes all transformering 
til høyre, venstre, topp og bunn. Størrelsen på vinduet kan nå settes fritt i prosjektet, og vinduet kan 
endres i størrelse.  

Når alle Velg "Generer"  og du vil få opp dialogboksen som er vist på neste side:  

 

I listen over alle kategoriene i databasen åpner du kategorien for vindu. Finn den kategorien som 
passer med størrelsen på vinduet. (Er vinduet 1020 mm bredt skal det ligge under kategorien "Vindu 
10"). 

Husk  
Skriv inn bredden og høyden på vinduet for at vinduet skal få rett størrelse i 
prosjektet.  
Dersom vinduet er 10x11 blir bredden 1020 og høyden 1120, da lysåpning alltid 
tas med. 

Klikk deretter på "Lagre" og du kommer direkte inn i objektmodus hvor vinduet åpnes.  

Tips 
Skal objektet være et "moderobjekt" bør flest muligst felles innstillinger gjøres 
på dette objektet før det lagres med andre dimensjoner.  
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Hvordan plasserer ut brukernodene? 
For å få målsatt vinduet med rette mål må du legge på brukernoder i ytterkant av lysåpningen. Det er 
målet fra ytterkant lysåpning som er det interessante målsette å angi på tegningen. Åpne vinduet og 
roter som vist under. 

     

Aktiver "Lås node" . Velg "Tegn" i menylinjen og deretter "Brukernode". Plasser en brukernode 
nede i venstre hjørne, og en i høyre hjørne. (Venstreklikk i de aktuelle hjørnene og brukernoden er 
plassert). Det er viktig å passe på at disse brukernodene også blir transformert.  

Velg "Objektbehandling" i menylinjen og deretter "Transformasjoner". Marker en av brukernodene 
ved å venstreklikke på den. Du vil nå få opp dialogboksen som vist under. 

 

Marker punkt 1 i listen. Transformasjonene over gjelder for den nedre venstre noden i vinduet. I 
listen for Z posisjon må transformasjonen stå til B for bunn. Noden skal alltid ligge i bunnen av 
vinduet uansett vindusstørrelse. I listen for X posisjon skal transformasjonen stå til L for left. Uansett 
hvor bredt vinduet er så skal alltid denne noden ligge så langt til venstre som mulig i vindusobjektet. I 
Y posisjon så setter du transformeringen til F for front fordi noden alltid ligger i front av vinduet. 

Plasser en brukernode i hvert 
hjørne. 
Plasser en brukernode i hvert hjørne. 
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Velg "Lagre" i dialogboksen og brukernoden er ferdig transformert. Gjør det samme på de andre 
nodene i objektet også. Husk å sjekke høyre, venstre, topp og bunn. 

Når alle transformasjonene er gjort, lagrer du objektet. 

Tips 
For å lagre dette objektet om til nye vindu med andre velger du "Lagre som" i 
stedet for "Lagre". Du vil da få opp samme dialogboks som første gang du skulle 
lagre vindusobjektet.  

 
 
Nå er det viktig å endre navnet på objektet og gi det et nytt tegningsnavn. Gjør 
du ikke det så vil det "gamle" vinduet bli overskrevet. I feltene for bredde og 
høyde skriver du inn ønsket dimensjon på vinduet. Når du nå lagrer objektet vil 
det bli laget et nytt objekt basert med på informasjonen fylt inn her. Dette 
gjentar du til du har laget så mange vindu du ønsker i denne serien. 
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Vindusforblending 
Vindusforblending er aktuelt når du ikke ønsker å se inn i vinduet. Dette gjelder stort sett for fasade- 
og perspektiv tegninger. For å kunne skjule/vise forblendingen etter behov, legges forblendingen på 
et eget lag (lag 35). Dette laget kan du skjule/vise på lik linje med alle andre lag. Enkelt forklart er 
forblendingen en 3D boks som plasseres inne i vinduskarmen. Denne boksen blir gitt en farge slik at 
det ser ut som en glassflate. Boksen er også transformert slik at den tilpasser seg alle 
vindusstørrelser. I standardbiblioteket finner du et ferdig forblendingsobjekt. Det ligger under 
kategorien "Zystem not for user". Objektet heter: "FORBLVIN". 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. 

 

Hvordan legger vi på vindusforblending? 
Generer et vindu fra vindusgeneratoren eller åpne et eksisterende vindu.  

Aktiver lag 35 slik at du får plassert forblendingen på riktig lag.   

  

Gå i fasade  og se vinduet fra framsiden . Aktiver "Lås node" . Se figuren under. 

 

Hent opp forblendingsobjektet (FORBLVIN) fra "ZYSTEM OBJECTS NOT FOR USERS" i databasen. 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. 

Merk lag 35 og velg 
"Aktiver". Du vil nå 
se en penn utenfor 
lag 35. Pennen 
indikerer at det er 
dette som nå er det 
aktive laget. 
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Du vil nå se forblendingen i vinduet. Høyden og høyre side av forblendingen må tilpasses vinduet i 

etterkant. Dette gjøres med senternoden  og endretasten . Ta tak i senternoden på 
forblendingen, aktiver så endrefunksjonen og "dra" forblendingen til ønsket høyde og bredde.  

Er du usikker på hva som er Z, X og Y skrur du på aksekorset . Da vil du se at den røde linjen 
markerer X-retningen. Den grønne linja markerer Y retningen og den blå linja markerer Z 

Vinduet vil nå se ut som vist under.  

 

Husk å lagre disse endringene i objektet før du går ut av objektmodulen og inn i prosjektet igjen. 

TIPS! 
Skal vindusobjektet lagres om til andre mål må forblendingen transformeres. 

 

  

2 pkt. 1 pkt 
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Transformasjon av forblending 
Velg "Objektbehandling" og "Transformasjoner" i menylinjen. Aktiver forblendingen og du får opp 
dialogboksen som vist under. 

 

Forblendingen er som tidligere nevnt en boks, og har derfor 8 hjørner. 

Dra markøren rundt punkt 1, og punktet blir markert blått i listen i dialogboksen. 

Punkt 1 er plasser til venstre, foran og i bunn. Denne transformeres til venstre i X og til bunn i Z. 
Punkt 2 er plassert til venstre, bak og i bunn. Denne transformeres til venstre i X og til bunn i Z. 
Punkt 3 er plasser til venstre, foran og i bunn. Denne transformeres til venstre i X og til topp i Z. 
osv. 

Som du ser er dette en ganske tungvint operasjon. En annen metode er å gjøre det på denne måten: 

Marker pkt. 1,2,3,4 og sett X til L (venstre). Dra deretter markøren rundt pkt. 5,6,7,8 og sett X til R 
(høyre). Marker pkt. 1,2,7,8 og sett Z til B (bunn). Til sist markerer du pkt. 3,4,5,6 og setter Z til T 
(topp) 

Vinduet er nå ferdig transformert. Velg "Lagre" og "Lukk" og dialogboksen lukkes ned.  Lagre vinduet, 
og lukk objektet. Husk å oppdatere databasen før du henter opp objektet. Hent opp objektet vis skjul 
forblendingen. ( Lag 35)  

 

  

Med forblending Uten forblending. 
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Hvordan lage omramming (listverk/garnityr)? 
I databasen er det flere forskjellige typer omramming å velge mellom. Skulle du allikevel ha behov for 
å lage din egen omramming er dette fullt mulig.  Ta utgangspunkt i den omrammingen som ligner 
mest på den du ønsker å bruke. (Husk å lagre det nye omrammingsobjektet om til ett nytt navn før 
du starter redigeringene. Bruk "Lagre som"). Ønsker du å og konstruere listverket helt fra bunnen 
gjør du følgende: 

Velg objektbehandling og nytt objekt i menylinjen. Velg garnityr som ny enhet. 

  

Omrammingen konstrueres ved hjelp av 3D bokser  eller eksisterende lister som finnes i 
databasen. Hvordan du designer dette er helt opp til deg. (Oppbygningen av omrammingen er ren 
konstruksjon og det forventes nå at dette skal skje på egenhånd). Figuren under viser en standard 
omramming og det er denne vi skal ta utgangspunkt i når vi nå skal transformere en omramming.  
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Transformasjon av belistning 

Øvre vannbord 
Vi begynner med å transformere det øvre vannbordet.   

 

Velg "Objektbehandling" og "Transformasjoner" i menylinjen. Venstreklikk på vannbordet og du vil se 
dialogboksen under. 

  

Dra markøren rundt alle punkter på venstre side av vannbordet. Du vil nå se at punkt 5, 6, 7 og 8 vil 
bli markert med blått i listen over posisjonsinnstillingene. Velg venstre i listen over X posisjoner. Z 
posisjonen settes til topp. Det du nå har sagt, er at uansett størrelse på vinduet så skal alltid disse 
punktene gå helt til venstre og helt til toppen av vinduet.  

Dra deretter markøren over punktene til høyre og du vil se at punkt 1, 2, 3 og 4 blir markert med 
blått i listen. Velg høyre i listen over X posisjonen. Z posisjonen settes også her til topp. Det du nå har 
sagt, er at uansett størrelse på vinduet så skal alltid disse punktene gå til høyre og helt til toppen av 
vinduet. Det øvre vannbordet er nå ferdig transformert.  

PS! Husk å lagre transformeringene før du lukker ned dialogboksen. 

  

Øvre vannbord 
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Venstre dekkbord.  

 

 

Velg "Objektbehandling" og "Transformasjoner" i menylinjen.  Venstreklikk på sidebordet og du vil se 
dialogboksen som er vist under. 

  

Dra markøren rundt alle 4 punktene på toppen av dekkbordet. Du vil nå se at punkt 3, 4, 5 og 6 vil bli 
markert med blått i listen over posisjonsinnstillingene. Velg "Til Topp" i listen over Z posisjoner. X 
posisjonen settes til venstre.  

Dra deretter markøren over punktene i bunn av dekkbordet. Du vil se at punkt 2, 3, 6 og 7 blir 
markert med blått i listen over posisjonsinnstillingene. Velg venstre i listen over X posisjonen. Z 
posisjonen settes til bunn. Det du nå har sagt, er at uansett størrelse på vinduet så skal alltid 
dekkbordet holde seg til venstre for vinduet og det skal tilpasse seg vindusstørrelsen.  

Husk å lagre transformeringene før du lukker ned dialogboksen. 

 

  

Venstre dekkbord 
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Nedre vannbord. 
Nedre vannbordet transformeres på samme måte som øvre vannbord, bortsett fra at Z posisjonen 
settes til bunn. 

 

Høyre dekkbord.  
Høyre dekkbord transformeres på samme måte som det venstre, bortsett fra at X posisjonen settes 
til høyre. 

 

Øvre dekkbord 

 

Dra markøren rundt alle punkter på venstre side av dekkbordet. Velg venstre i listen over X 
posisjoner. Z posisjonen settes til topp. Dra så markøren over punktene til høyre og du vil se at punkt  
blir markert med blått i listen. Velg høyre i listen over X posisjonen. Z posisjonen settes også her til 
topp.  

Øvre dekkbord er nå ferdig transformert.   

PS!  
Husk å lagre transformeringene før du lukker ned dialogboksen. 

 

Øvre dekkbord. 

Høyre dekkbord. 

Nedre vannbord. 
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Nedre dekkbord. 

 

Nedre dekkbord transformeres på samme måte som øvre dekkbord, bortsett fra at Z posisjonen 
settes til bunn. 

 

Justere garnityren 
Når en omramming er "justert", er det bestemt hvor omrammingen skal plasseres i forhold til 
vinduet. Velg "Arranger" og "Juster garnityr" i menylinjen. Du vil nå se et grått kryss inne i 
omrammingen. Det er dette krysset vi bruker for å "plassere" omrammingen i forhold til vinduet eller 
døren. Det er en fordel å tegne ut et hjelperektangel som viser hvor langt inn på omrammingen 
vinduet skal gå. Aktiver "Lås node" og snapp til hjelperektangelet.  

 

 

 

Du lagrer objektet på vanlig måte ved å velge kategori og navn på objektet. 

Klikk her  

Klikk her 

Nedre dekkbord. 
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Utvendig og innvendig omramming 
Vi skiller mellom utvendig og innvendig omramming ved å høyreklikke på omrammingen i objektet og 
velge "utvendig garnityr" i nedtrekksfeltet. 

 

 

Det vil automatisk bli innvendig omramming om "utvendig garnityr" ikke er valgt i nedtrekkslisten. 
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Det styrende objekt 
I sammensatte objekter, dvs. objekter som består av flere objekter, er det alltid et av objektene som 
må være det "styrende" objekt. Det vil si at det er det styrende objektet som er satt til å "bestemme" 
bruken av hele objektet i prosjektmodus. Normalt settes dette automatisk, men vinduer er unntak. 
Det er alltid vinduet som skal være det styrende objektet ved sammensatte objekter. Vinduet 
"styrer" måten objektet skal plasseres inn i veggen på. Alle de andre objektene som dette objektet 
består av, må "følge etter" vindusobjektet. For å angi et objekt status som et styrende objekt, 
høyreklikker du på objektet. Du vil da få opp dialogboksen som er vist under: 

   

  

Klikk på "Styre objekt" i 
listen. Valgt objekt er nå 
blitt et styrende objekt. 
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Bindingsverk for vindu (vinduskonstruksjonsobjekt) 
Konstruksjon av trekonstruksjonen rundt vinduet utføres på omtrent samme måte som konstruksjon 
av belistningsobjekter. I all hovedsak vil kun forskjellene bli beskrevet her.  

Et vinduskonstruksjonsobjekt, WCO (Window construction object), og et dørkonstruksjonsobjekt, 
DCO (Door construction object), fungerer på samme måte som et garnityrobjekt, men stenderne skal 
strekkes til topp veggkonstruksjon. 

Navnet på objektene kan i første omgang virke litt kryptiske, men de følger ett strengt oppsett: 

 

Navnet "WCO v36x148 b23 2X48X098" forteller om dette objektet egenskaper: 

 WCO: vinduskonstruksjonsobjekt, altså for vinduer 

 v36x148: hovedstendere 36x148mm, altså for 148mm vegg 

 b23: har 23mm støttebord 

 2x48x098: har dobbel 48x98mm overdekning. 

Objektet ser slik ut:  

  

Det er en fordel å ta utgangspunkt i et allerede eksisterende vinduskonstruksjonsobjekt når ett nytt 
skal genereres. Dette sparer deg for mye arbeid.  

  

Overdekning 

Stender 

Støttebord 

Losholt 

Stender 
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Standard varianter WCO / DCO 

 

Dør m/overdekning over dør       Dør m/overdekning under toppsvill             Dør uten bæring 

 

Vindu m/overdekning over vindu   Vindu m/overdekning under toppsvill          Vindu uten bæring 
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Transformasjon av bindingsverk rundt vindu. 
For å kunne transformere bindingsverket korrekt er det innført en ekstra 
transformasjonsegenskaper: 

 L': til styringspunkt venstre 

 R': til styringspunkt høyre 

 T': til styringspunkt topp 

 B': til styringspunkt bunn 

Disse fire egenskapene lar objektet bli strukket i retningene, ikke avhengig av veggen, men av det 
styrende objektet, altså vinduet. På den måten kan f.eks. en stender strekke seg til bunnen av veggen 
(B) og til toppen av vinduet (T'). Hadde transformeringen stått til T ville stenderen strukket seg til 
toppen av veggen.  

 

Stenderne 
Vi starter med å transformere stenderen til venstre for vinduet.   

Tips 

Stå i fasade front  slik at du ikke blir "lurt" av at du ser vinduet fra baksiden. 
Da kan da få problemer med å se hva som er venstre/høyre side på objektet.   

 

Venstreklikk på den venstre stenderen og du vil få opp dialogboksen som er vist under. 

 

Dra markøren over punktene i bunnen av stenderen. Du vil nå se at i X,Y og Z listen vil de punktene 
som nå er markert lyse opp med blått. (Pkt. 1,2,7 og 8).  

Alle punktene som nå er blå transformeres til bunn i Z posisjon. Uansett hvor vinduet plasseres i en 
vegg skal alltid denne stenderes strekkes til bunn av veggen.   
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Dra markøren punktene i over toppen av stenderen. Punkt 3,4,5 og 6 vil nå bli markert. 

Alle punktene som nå er blå transformeres til topp i Z posisjon. Uansett hvor vinduet plasseres i en 
vegg skal alltid denne stenderes strekkes til topp av veggen.   

Dra markøren over hele stenderen. Hele stenderen transformeres til styringspunkt venstre (V') i X 
posisjon. Uansett hvor vinduet plasseres i en vegg skal alltid denne stenderes være på venstre side av 
vinduet.  

Velg "Lagre", lukk og gjør tilsvarende for den andre stenderen. 

 

Hjelpelinjer 
På toppen og på bunnen av stenderen vil du se en liten linje. Linjens lengde er like lang som to ganger 
tykkelsen på svillen i toppen og en gang tykkelsen på svillen i bunnen. (I MultiCADs konstruksjoner er 
det lagt inn to toppsviller).  

PS!  

Linjen er usynlig så du ser den best ved å aktivere "Lås node"  . 

 

Denne linjen er plassert der for å "lure" stenderen til å være kortere. Stenderen er transformert til 
topp og uten denne "lurelinjen" ville stenderen gått gjennom toppsvillene og bunnsvillen i veggen. 
Linjenss funksjon er altså å "tvinge" stenderen til å stoppe i underkant av toppsvillen og i overkant av 
bunnsvillen. på toppen av stenderen transformeres til topp i alle punkter, og linja som er plassert i 
bunn transformeres til bunn i alle punkter (Z posisjonen).  

Husk også å transformere linjen til rett posisjon i X-retningen, det vil si det samme som stenderens X 
posisjon. 

Her ser du at grensen for objektet er større 
enn stenderen. Årsaken til dette er linjen 
som ligger på toppen av stenderen. 
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Husk at transformasjonen av linjen i bunnen settes til bunn i Z posisjonen. 

 

Losholt og overdekning 
Losholt og overdekning transformere på samme måte i de tilfellene overdekningen er plassert rett i 
overkant av vinduet. Skal det derimot legges inn overdekning som skal ligge i underkant toppsvill, 
skal transformasjonen av overdekningen være til topp i Z-posisjon. 

Venstreklikk på losholten over vinduet (vi har plassert inn to overdekningene over vinduet, samt en 
losholt over vinduet og en under) og du vil få opp dialogboksen som er vist under. 

 

Dra markøren over punktene i til venstre i losholten. Du vil nå se at i X,Y og Z listen vil de punktene 
som nå er markert lyse opp med blått. (Pkt. 1,2,3 og 4). 
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Alle punktene som nå er blå transformeres til styringspunkt venstre (L') i X posisjon. Uansett hvor 
bredt vinduet er skal alltid denne losholten strekkes til venstre kant av vinduet. 

Dra markøren punktene i over høyre i losholten. Punkt 5,6,7 og 8 vil nå bli markert. 

Alle punktene som nå er blå transformeres til styringspunkt høyre (R') i X posisjon. Uansett hvor 
bredt vinduet er skal alltid denne losholten strekkes til høyre kant av vinduet. 

Dra markøren over hele losholten. Hele losholten transformeres til styringspunkt topp (T') i Z 
posisjon. Uansett hvor høyt vinduet er skal alltid denne losholten ligge over vinduet. 

Velg "Lagre", lukk og gjør tilsvarende for den andre losholten. 

Husk 
Skal det derimot legges inn overdekning som skal ligge i underkant toppsvill, skal 
transformasjonen av overdekningen være til topp i Z-posisjon, ikke til 
styringspunkt topp (T') 

 

Støttebord 
Støttebordene transformeres omtrent på samme måte som stenderne i objektet. I motsetning til å 
transformeres til topp i Z posisjon, skal støttestenderen transformeres til styringspunkt topp (T') eller 
bunn (B') avhengig av om støttebordet stopper under topp vinde eller under losholt under vindu.  

Husk også å transformere støttebordet til høyre eller venstre slik som beskrevet for vanlig stender litt 
tidligere i dette kapittelet.  
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Dørgeneratoren  
I dørgeneratoren finner du innstillinger som forteller deg hvordan generering av dører fungerer.  
Under blir det gitt en kort forklaring på de forskjellige innstillingene. Da dørgeneratoren for det 
meste er lik vindusgeneratoren blir i hovedsak forskjellene beskrevet. Se kapittelet om 
vindusgeneratoren for mer detaljer.  

Dørgeneratoren finner du under "Objektbehandling" – "Generator - og "Dør" i menylinjen. 

 

Hvordan tegne dør med dørgeneratoren?  
Dialogboksen til dørgeneratoren ser ut som vist nedenfor. Denne fungerer på samme måten som 
vindusgeneratoren. 
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Med og uten dørkarm  
Du har mulighet til å velge om du vil ha dør med eller uten karm. 

Uten dørkarm.  

Når vi åpner dørgeneratoren vil det automatisk generes dør uten karm i vinduet. 

 

Dør med karm. 

Hold markøren over døren (på det grå feltet) Venstreklikk på karmen og karmen blir svart. Høyreklikk 
og velg "Legg til dørpanel". 

  

Figuren under viser døren med karm. 

 

Dør uten karm 

Hold markøren over dørkarmen. 
Høyreklikk og velg dørpanel. Velg 
dør med karm. 



 

Multicad as   Copyright  © 
www.multicad.no   post@multicad.no 

181 

Størrelse på døren 
Sett inn bredde, høyde og rammetykkelse for døren. Denne verdien er reell, fysisk verdi, ikke 
lysåpning. 

 

Sett inn størrelse for lysåpningen rundt døren. Normalt settes denne manuelt, altså bredde og 
høyde. 

 

Type dør 
Du kan velge mellom rektangulær og buet dør. 

 

 

           

Rektangulær dør             Buet dør 
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Tofløyet dør 
I MultiCAD er det lett å lage tofløyet dører. 

Åpne dørgeneratoren. Hold markøren over døren. Klikk med venstre mustast på karmen og døren 
blir svart. Klikk med høyre mustast igjen på karmen og velg "Legg til dørpanel". Nå vil en se at en får 
opp karmen rundt døren. Gjør den samme operasjonen en gang til og døren blir todelt. Døren ser da 
ut som vist under. 

 

Ønsker man å endre på standard oppsett; høyreklikk på dørkarmen og velg "Åpne panel dialog". 
Dialogboksen en da får opp ser ut som vist under. 

 

Gjør de nødvendige endringer og trykk OK. 



 

Multicad as   Copyright  © 
www.multicad.no   post@multicad.no 

183 

Lagre døren som mal 
Når døren er ferdig, kan denne lagres som en mal. Merk at en mal kan ha felles tegningsnavn 
(.mco) og flere størrelser. Trykk "Lagre" eller "Lagre som" i dørgeneratoren.  

 

Velg "Save" og du har lagret døren som en mal. Selvsagt kan du også lage grupper her. 

Merk!  
Malene blir ikke tilgjengelige i prosjektmodus, malen brukes kun i 
dørgeneratoren. 

 

Lagre døren som objekt (.mco) 
Venstreklikk på "Generer" for å lage et nytt objekt (*.mco). Velg kategori (dør i dette tilfellet). Fyll inn 
objektsnavn, tegningsnavn og objekt ID. Husk å sjekke at størrelsen tilsvarer lysåpningen som ble satt 
for døren. Velg deretter "Lagre". Objektet vil nå automatisk bli lagt i databasen. MultiCAD vil 
automatisk åpne objektet.  

NB! 
Det blir ikke automatisk lagt på dørblad i dørgeneratoren. Dette må du gjøre i 
objektmodus. Dørbladet kan lages av et rektangel eller en 3D boks. Plasser 
denne inne i karmen og legg farge på. Legg på 3D-boks  for visning av glass og 
speil (forblending). Husk å legge 3D-elementene på rett lag. 

Eksempel på dørblad: 
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Forhåndsvisning av dør i åpen posisjon 
Ønsker du å se en visning av slagretningen på døren, må du først legge til dørpanel, og deretter velge 
hvilken retning døren skal slå. Høyreklikk på dørterskelen, velg "Åpne paneldialog" og skriv inn 
retningen som ønskes. 

 

Trykk deretter på "Forhåndsvis" i dialogboksen som er vist under. 

 

Du vil nå få opp en visning som vist under.  

 

Ta tak i døren med venstre mustast og dra markøren mot venstre. Bilde vil nå rotere seg. 
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Hold "SHIFT" tasten nede samtidig som du holder venstre mustast nede og dra markøren fra venstre 
til høyre på skjermen. 

Du vil nå se at døren åpner seg. 
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Trappegenerator 
Trappegeneratoren lar deg generere et utall forskjellige trapper for bruk i MultiCAD. Trappene kan 
lagres i databasen for gjenbruk.  

Trappegeneratoren finner du under "Objektbehandling" - "Generator" - "Trapp" i menylinjen. 

 

Velg type trapp.  

 

Dersom du har laget din egen trappemal kan denne hentes opp ved å trykke på "Bla gjennom…" 
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Trappegeneratoren gir mulighet for å stille inn de fleste alternativene og samtidig vise endringene 
direkte i høyre del av vinduet.  

Menylinje: 
Menylinjen har følgende knapper: 

 Generelle egenskaper, det vil si trappens fysiske størrelse 

 Andre egenskaper, det vil si 2D-egenskaper, konstruksjonstype osv.  

 Trappekonstruksjon, herunder trinn- og vangestørrelser  

 Rekkverk 

 Lagre 

 Lagre som  

 Angre 

 Gjør om  

 Valg, også inkludert måleenheter.  

 Visningsalternativer 
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Generelle egenskaper 

Alternativer og egenskaper som er generelle for trappen er listet under første ikon, . 

 

Ved å trykke på ett av feltene i tabellen til venstre dukker forklaringen opp nedenfor.  

 

 

TIPS! 
Trappeformelen er et godt utgangspunkt for en funksjonell og god trapp å gå i. 
Trappeformelen er som følger: 2 x opptrinn + 1 x inntrinn = 62 cm ±2 cm 
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Andre egenskaper  

Under "Andre egenskaper"  bestemmes trappens konstruksjon samt 2D-symbol.  

 

Ganglinje er "hodehøyden" til en person som går midt i trappen. Denne linjen kan være nyttig å ha 
med for å sjekke kollisjon mot dekket i etasjen ovenfor. Eksempel på ganglinje er vist nedenfor.  
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Konstruksjonstype 
Hovedkonstruksjonen til trappen kan være ett av fem alternativ: 

 

Trapp med utvendig vange:  

 

Trapp med midtvange: 

 

Kun trappetrinn: 

 

Oppsadlet konstruksjon: 

 

Betongtrapp: 
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Trappekonstruksjon 
Avhengig av hvilken type konstruksjon som velges vil innstillingene for trappekonstruksjonen endres.  

 

Stusstrinn er den delen av trinnet som stikker utenfor selve opptrinnet. Stusstrinnet kalles også for 
fremspring. Se figur nedenfor.  
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Rekkverk  

Dersom trappen har rekkverk vil egenskapene til rekkverket dukke opp under rekkverk:  

 

De fleste egenskapene er selvforklarende. Endres egenskapene til trappen vil grafikken til høyre 
automatisk oppdateres.  

Under "Valg"  kan måleenheter og antall desimaler bestemmes.  
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Trappen kan lagres som en mal for senere bruk i trappegeneratoren. Velg "Lagre" og trappen lagres 
som en *.stair fil: 

 

MERK! 
Trappen lagres kun som mal, ikke som et objekt som ligger i databasen. Skal du 
lage flere lignende trapper, kan det altså være lurt å først lagre en av disse som 
mal som siden kan hentes opp igjen i trappegeneratoren.  

Lagre trappen til slutt i databasen ved å velge "Generer". Standard lagre-dialogboks åpnes og trappen 
lagres i databasen for vanlig bruk.  

 

Om ønskelig kan en endre farge på trappen, modifisere geometri og legge til brukernode etter at 
trappen er lagret.  
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er et programvarehus som utvikler, 
markedsfører og selger 3D DAK-programmet 
MultiCAD, for boligprodusenter, arkitekter, 

entreprenører og tilhørende, innenfor bygg- og 
anleggsbransjen 

 
 

Les mer på vår hjemmeside: 
www.multicad.no 
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