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Tvorba poličky
Nástrojem Rectangle byl na ploše vytvořen obdélník ve svislé poloze o rozměru
520 x 220 mm a následně vytažen o 20 mm nástrojem Push/Pull.
Trojklikem byla označena celá deska a pravým tlačítkem myši vyvoláno menu ze
kterého byla vybrána možnost Make Group. Nástrojem Move + ctrl byla
uchycena deska za spodní část a zkopírována o 740 mm ve směru červené osy.
Na vnitřní stranu desky bylo od horní hrany odměřeno nástrojem Tape
Measure Tool 260 mm a od nové pomocné čáry další pomocná čára ve
vzdálenosti 20 mm.
Nástrojem Line byl obkreslen obdélník a vytažen nástrojem Push/Pull k protější
desce a uchycen na její hraně. Z vodorovné desky byla vytvořena skupina stejně
jako v předchozím kroku.
Od zadní hrany vodorovné desky ze spodní části byla vytvořena pomocná čára
nástrojem Tape Measure Tool ve vzdálenosti 20 mm. Nástrojem Line byl
obkreslen obdélník a vytažen nástrojem Push/Pull o 100 mm směrem dolů.
V posledním kroku byla nanesena textura z kolekce Wood s označením 1751
na celý model. Opět byla z celého modelu vytvořena komponenta a nahrána
do galerie 3D objektů.

Pozn. pro univerzální použití volíme anglické názvy nástrojů.
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