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Model stolu 

V prvním kroku nakreslíme nástrojem Rectangle obdélník ve vertikální poloze  
a vytáhneme ho nástrojem Push/pull. Trojklikem označíme celý model  
a nástrojem Move + Ctrl vytvoříme tři kopie v různé vzdálenosti od sebe, jak 
ukazuje obrázek. 

 

Nástrojem Tape Measure Tool si vytvoříme dvě pomocné čáry na jedné  
z vnitřních stěn mezi první a druhou deskou. Tím si vymezíme pozici a výšku 
desky, kterou obkreslíme nástrojem Line a vytvořený obdélník následně 
vytáhneme k protější desce. Na následujícím obrázku můžeme vidět dvě police 
s pomocnými čarami. 
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Obdobným způsobem vytvoříme dalších pět desek. Dvě desky nakreslíme mezi 
druhou a třetí svislou deskou a tři mezi třetí a čtvrtou deskou. 

 

 

Nakreslením a vytažením obdélníku, vytvoříme dveře v prostoru mezi třetí a 
čtvrtou deskou. Na dveřích si pomocnými čarami zakreslíme průsečík pro 
umístění úchytu. Z průsečíku vytvoříme nástrojem Circle kružnici, kterou 
vytáhneme. A na vytvořeném válci nakreslíme o něco větší kružnici. Na kružnici 
použijeme nástroj Scale, tím z ní vytvoříme elipsu, kterou následně vytáhneme.  
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Z celého modelu vytvoříme skupinu. Na ni shora nakreslíme obdélník  
a nástrojem Offset vytvoříme přesah. Obdélník vytáhneme do výšky  
a nakreslíme pomocné čáry, jak je vidět na obrázku. 

 

S využitím pomocných čar z předchozího kroku a nástroje Arc vyznačíme 
zakulacení předních rohů. Přebývající část předních rohů zatlačíme a tím je 
odstraníme. 
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Na model naneseme nástrojem Paint Bucket textury a z celého modelu 
vytvoříme komponentu. 

 
 

Pozn. pro univerzální použití volíme anglické názvy nástrojů. 
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