Maten HxBxD = 38 x 83 x 34 mm
Ronding staande hoeken 6 mm
Ronding grondvlak 2mm
Dikte doos 4mm
Tubulair :diameter 28 en dikte 3mm

Selecteer Move, kopiëren is de group selecteren en met CTRL en
linkermuis toets slepen dat kan langs een bepaalde as, let op de
kleur van de lijn die ontstaat tijdens het slepen. Om een
spiegelbeeld te kunnen krijgen doe je een Flip Along over de juiste
as-kleur.
Flip Along zie je als je met de rechtermuis knop op de group klikt.
Om de twee delen perfect aan te laten sluiten kies je een punt in de
group die beiden gemeenschappelijk hebben zodat je ze makkelijk
aan elkaar kan "plakken". Deze punten zijn er veel en je ziet ze als
je met de muis over de lijnen gaat paars gekleurd oplichten met
soms bepaalde tekst wat aangeeft welk punt het is.

Om verder te kunnen werken met de lasdoos moet je de group met
Explode (rechtermuis group aan klikken) uiteen halen. Ook is het
wenselijk om alle "lijmlijnen" die door de kopie zijn ontstaan te
verwijderen. Omdat de tubulair over moet gaan in de rondingen van de
staande hoeken moet er een juiste vlak doorsnijding komen. Een manier
is met behulp van hulplijnen de cirkel te tekenen op de juiste afstand. en
hoogte en centreer maten. Let op dat je de hulplijnen (Tape Measure
Tool) altijd evenwijdig aan de assen tekent. De hulplijn naar het hart van
de cirkel zetten we af op 180. Let ook op met de cirkel dat je met de
radius werkt is dus 140. Om de cirkel in het juiste vlak te tekenen kies je
het zijvlak van de lasdoos in het centreer punt, druk shift in en sleep met
de muis tot aan het punt waar je de cirkel gaat tekenen en klik dan met
je linkermuis knop. Daarna kan je de cirkel met de maat tekenen en
gebruikt altijd een as-kleur om een goede cirkel definitie te houden. Met
Hide verbergen we de boven rand om de doorsnijding te kunnen zien van
de tubulair in het lasdoos vlak met de rondingen
Met het push/pull tool trekken we de cirkel in het binnenste
gedeelte van de wand zodat we de rondingen ook hebben
doorsneden. Uiteraard kan je ook een bepaalde hulplijn met
maatafstand neerzetten maar is niet echt nodig. Vervolgens
klikken we op de gemaakte tubulair met de rechtermuis en geven
aan met Intersect Faces en vervolgens With Model. Daarna
kunnen we de delen wegoetsen tussen de twee wanden van de
lasdoos. Dat kan met rechtermuis Erase, Delete toets of met het
Eraser tool. Je kan ook met een window selecteren sneller
bepaalde gedeeltes weg poetsen. Alles hangt af van persoonlijke
voorkeur en wat je moet doen.

Hier zien we het resultaat met de doorsnijding van de cirkel in de
rondingen van de staande wand. Daarna doen we met Offset 30
de binnen cirkel en trekken deze met push/pull door tot aan de
binnenkant van de lasdoos wand, maak de doorsnijding met het
buitenvlak vrij

Vervolgens bereiden we het vlak voor dat de
ruimte moet creëren voor het vastschroeven
van de deksel, zie de maatvoering in de
tekening. Ook kunnen we rondingen tekenen
in de overgang van de cirkel naar de zijwand.
Het makkelijkst is ook hier een rechthoek te
tekenen met daarna een cirkelsegment,
vervolgens trekken we het vlak met push/pull
naar beneden zodat er een volledige
doorsnijding komt met de tubulair. Zelfde
procedure met Intersect Faces etc. Een ook
de doorsnijding met de binnenkant van de
lasdooswand. Let op de kleur van de vlakken,
eventueel met Reverse aanpassen !

Daarmee is de helft van de lasdoos klaar en met het kopieëren en Flip Along kunnen we de twee helften aaneen
zetten om een complete lasdoos te krijgen. Ook hier weer alle "lijmlijnen" verwijderen na het explode van de twee
groups. Vervolgens kunnen we dan de voorkant tubulair gaan maken. Dat is eenvoudig omdat het op de vlakke
zijwand is aan gesloten. De cirkel met radius 140 met push/pull 180 uittrekken, vervolgens met offset van 30 met
push/pull naar de binnenwand van de lasdoos trekken

Nu maken we van dit gedeelt een group door het met
een muis venster te selecteren, draai het model om
te kijken of je alleen de goede delen selecteert. Dan
kunnen we nu met Move en CTRL een kopie maken
en naar de overkant slepen in het midpoint en op de
juiste plek zetten. Vervolgens doen we explode met
beide delen.

