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Het decoreren van de fotolijst
Je fotolijst is dus gemaakt, maar om er een echte persoonlijke fotolijst van te maken kun je deze nog 
decoreren. Je kunt er bijvoorbeeld een naam opzetten of diamanten of vormpjes in verwerken. Ook kun je de 
lijst vervormen door allerlei hoeken uit te rekken, in te duwen of te buigen. 

Naam toevoegen
1. Ga in Object mode links bovenin naar Add > Text 
2. Ga naar edit mode en typ hier een tekst die je op de lijst wil plaatsen. Je eigen naam of die van 

iemand anders, of misschien een spreuk.
3. Pas het formaat van de tekst aan, zodat die op je lijst past. Ga hiervoor in het menu rechts naar de 

groene a > Transform en pas Size aan naar bijvoorbeeld 0.1
4. Verplaats de tekst omhoog en naar ongeveer de goede plek met in de linkerbalk het icoontje voor 

Move 
5. Ga naar Object Mode en naar de kijkrichting x (rode x aanklikken of 3 intoetsen).
6. Klik met je rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en kies Extrude Size. Je kunt nu vanaf de 

zijkant zien hoe hoog je tekst op de lijst komt te liggen. Bij de hoogte die jij mooi vindt druk je op de 
linkermuisknop > enter

Objecten toevoegen
1. In het menu bovenin kies je een object dat je wilt toevoegen bij Add > Mesh. Wil je extra objecten, 

zoals diamanten en sierstenen kunnen toevoegen, ga dan bovenin naar Edit > Preferences > Add-
ons en kies voor Add Mesh: Extra Objects. Klik op Install, bovenin dit venster.

2. Kies een object, bijvoorbeeld Ico Sphere. Pas de Radius aan tot een werkbare grootte, bijvoorbeeld 
0.5.

3. Voeg op deze manier objecten toe om je lijst te decoreren met een thema of naar smaak.

Hoeken vervormen
1. Ga in Edit Mode en selecteer een hoekpunt die je wilt uitrekken of induwen. 
2. Ga nu in het venster links naar het icoontje voor Move en verplaats je hoekpunt met de gekleurde 

pijlen rondom de cursor.
3. Als je de nieuwe hoekpunt wilt plaatsen druk je op de linkermuisknop en op enter.
4. Wil je het echt helemaal aanpassen en kneden? Ga dan linksboven van edit mode naar Sculpt 

Mode. Er zijn verschillende mogelijkheden die je kunt uitproberen. Vind je het niet mooi? Ga dan 
gewoon een stap terug met ctrl + Z.

Afronden
1. Ga in het rechtermenu naar het blauwe sleutelicoontje en kies Add Modifier > Generate > 

Solidify > Apply 
2. De fotolijst is nu helemaal zoals jij hem hebt bedacht en je kunt hem exporteren. Ga hiervoor naar 

File > Export en kies voor Stl (.stl). Sla je bestand op als voornaamachternaamfotolijst.stl met je 
eigen voor- en achternaam. Stuur dit bestand door naar Tetem. In een foto- of 
voorvertoningsprogramma op je eigen computer kun je alvast bekijken hoe je ontwerp er straks uit 
zal komen te zien.


