
 
Nordisk Mesterskab 
i Autodesk Inventor 
 
Opgave 1 : Maglite 
 
Det færdige resultat af opgaven 
ses her ved siden af 

 
 

Start Inventor 
Klik på new for at oprette en ny 
fil 
Vælg herefter at det skal være 
en ny part med Standard.ipt 
Klik på OK for at acceptere. 

 
 

Vælg ”Line” og tegn de viste 
linier. Læg mærke til at du 
bliver hjulpet at liner bliver 
vandrette og lodrette. 
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Vælg ”Three point Arc” og tegn 
buen som vist. Punkt3 placeres 
hvor buen er tangent til den 
øverste linie. (når tangent 
sybolet vises)   

 
Tryk <ESC> for at afslutte 
kommandoen 
 

 
 

 

Klik på bundlinien for at 
markere den.  
Klik herefter på ”Centerline” 

 for at skifte bundlinien til 
en centerlinie.  

 
 
Klik på ”General Dimension” 
klik herefter på de objekter der 
skal målsættes og placer målet.  

 
Målenes værdi har ingen 
betydning, da de rettes senere! 
Er inventor sat op til at editere 
målene med det samme 
accepteres målene ved klik på 
det grønne flueben. 
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For at målsætte mellem to 
objekter klikkes først på det 
ene, så på det andet, og målet 
placeres.  
Klikkes forkert kan der altid 
startes forfra ved at klikke på 
”General Dimension” 

 
Klik på målene og ret deres værdi til følgende.  ( ø12,7 / 15,2 / 127 / 65 / ø19 ) 

Klik evt. på Zoom All  for at se hele sketchen. 

 
Afslut sketchen ved at klikke på 
”Return”  

 
Og skift til isometrisk visning 
med  <F6> 
Klik på Revolve og udfyld 
dialogboksen som vist, og klik 
”OK” 
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Klik på ”Sketch” og klik 
herefter på bagenden af lygten, 
for at oprette en ny sketch her. 

 
Klik på ”Look At”  og klik 
igen på bagenden af lygten for 
at dreje billeder. 

 
Klik evt. på Zoom All   
 

 

Klik på ”Center point circle”, 
udpeg punkt 1 og 2 for at tegne 
den viste cirkel 

 
Klik herefter på ”Line” og tegn 
den viste linie. (punkt 3 og 4) 
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Klik på ”General Dimension”, 
og målsæt skitsen som vist. 

 
Klik på målene og ændre 
værdierne til det viste. 
 

 

Afslut sketchen ved at klikke på 
”Return”  

 
Klik på extrude. Klik inden for 
cirklen og udfyld herefter 
dialogboksen som vist, og klik 
”OK” 

 
Skift til isometrisk visning med  
<F6> 
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Klik på Sketch og herefter midt 
på lygten, så den plane flade 
bliver valgt. 

  
Klik på ”Look At” og klik igen 
på midten af lygten for at dreje 
billedet.  

 
 

 

Klik på ”Center point circle” og 
tegn en cirkel som vist. 

 
Flyt musen hen over cirklen og 
rul på musens hjul for zoom. 
 

 

Klik på ”General Dimension”, 
og målsæt skitsen som vist. 

 
Klik på målene og ændre 
værdierne til det viste. 

 



 
Afslut sketchen ved at klikke på 
”Return”  

 
Klik på extrude. Klik inden for 
cirklen og udfyld herefter 
dialogboksen som vist, og klik 
”OK” 

 
Tryk herefter <F6> for at se 
resultatet isometrisk 
 

 

Klik på ”Mirror Feature” 

 
I dialogboksen, klik på ”mirror 
the entire solid”, og klik på 
midten af lygten så den plane 
flade bliver valgt. 
Klik på ”OK”  
 

 

 



 
Klik på ”Rotate” og tryk på 
”mellemrumstasten” til den 
viste kube kan ses. 

   
Klik på kubes pile for at skifte 
synsretning. 
Vælg en synsvinkel hvor 
udskæringerne i enden kan ses. 
Tryk <ESC> for at afslutte 
roteringen. 
Rul på musens hjul for zoom. 
 

 

Klik på ”Chamfer” klik på de to 
kanter som er vist.  

  
Skift distance til 0,51 som vist i 
dialogboksen. Klik på ”OK” 
 

 



 
Klik på fillet 

 
Skift select mode til Loop 
Klik på topkanten 2 gange så de 
viste kanter bliver valgt. 
Ret Radius til 0,51.  
Klik på ”OK” 
 

 

Parten (emnet) er nu færdigt og 
skal gemmes. Klik på Save. 
Vælg en placering og giv den 
filnavnet deltagernr.ipt 
Klik på ”Save” 

 
 

 
 

 

Nu hvor parten (emnet) er 
færdig skal der lave en tegning 
af den. 
Klik på New 

 
Under fanen Metric vælges 
ISO.idw. Klik på OK 
 

 



 
Udvid ”Drawing Resources” 
Udvid ”Sheet Formats” 
Dobbelklik på ikonet ud for  
”A4 size, Landskape, 1 view” 

 
Klik OK i Select Component 
dialogboksen. 
 

 
 

 
 

Klik og hold inde lige over 
afbildningen af lygten. Træk 
herefter afbildningen til den 
viste position. 

 
 



 
 
Klik på ”Projected 

view”  
Klik under, ved siden af og 
skråt under. 
Højreklik og vælg Create  
 

 

Dobbelklik ved siden af den 
isometriske afbildning. 
Skift Style til Shaded.  
Klik på ”OK” 

 

 
 

Klik på ”Save” 

 
Kontroller at filnavnet er 
deltagernr.idw 
Klik på ”Save” 
 

 



 
Opgave 1 er nu løst, og begge 
filer sendes herefter til: 
opgave1.nm@nti.dk 
 
Senest den 8. maj 
 
Som emne i mailen skrives kun 
deltagernr. 
 
Spørgamål vedr. konkurrencen 
kan sendes til  
hotline.nm@nti.dk 
  

 
 
 


