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Snabbkommandon 

Som alla andra program har Blender snabbkommandon för att underlätta arbetet. Här kommer 

jag räkna upp de snabbkommandon som jag har använt när jag har skapat mina modeller. 

Numpad Med hjälp av numpaden kan du rotera arbetsbordet runt din modell för att 

underlätta arbetet. Genom att trycka på femman byter du mellan Perspektiv och 

Ortografiskt läge. Ettan svänger kameran så du ser längs med Y-axeln medan 

trean svänger kameran längs med X-axeln. Sjuan gör att du får se modellen 

ovanifrån. Håller du in Ctrl och trycker in sjuan får du se modellen underifrån. 

Använd bart när man skall arbeta på en modell från olika håll. Fyra, Åtta, Sex 

och Två roterar kameran ett steg åt det håll som pilarna visar. 

F Skapar en yta mellan valda punkter. Bör inte välja flera än tre till fyra punkter 

för varje yta. Annars kommer vissa funktioner inte att fungera så värst bra. 

Försök att hålla fyrkanterna som fyrkanter, med detta menar jag ha inte tre 

punkter bredvid varandra medan den sista är långt borta att de bilder en triangel 

istället för en fyrkant. 

P Markera de punkter/linjer/fält som du vill skall bli till ett eget objekt. Bra att 

använda om man skall göra ett område möjligt att röra sig. 

Crtl + J Om du har två objekt som skulle behöva bli till ett objekt markerar du båda i 

”Objektläget” och trycker på Crtl + J för att sätta ihop dem. 

Crtl + A Ger dig möjligheten att välja vilka lägen som inte skall ändras: Placering, Storlek 

eller Rotering. Används tillsammans med Array funktionen. 

Shift + S Används för att flytta runt markören som väljer var nya objekt skall komma in 

när man lägger till dem. Markören till det valda objektet använder jag mest för 

att fixa var modellen skall roteras. 

Crtl + R Lägger in nya linjer runt hela objektet, med punkter för att ge nya möjligheter 

att ändra om modellen. 
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Alt + M Sammanfogar valda punkter. Välj hur man skall sammanfoga dem i menyn som 

kommer fram genom snabbkommandot. 

Tab Byter snabbt mellan Objekt läget och Editeringsläge. Bra att använda när man 

skall se hur modellen kommer se ut som färdig, fixa små fel som inte annars 

skulle synas. 

Z Byter snabbt mellan Solid-läge och Trådmodell. Byter mellan genomskinlig så 

man ser endast linjer och punkter och solid läge. 

1-0 Byter mellan olika lager. Du har 10 olika lager att arbeta med. 

G Flyttar modellen i alla 3 vinklar, kan låssas till att endast flytas längs med x, y 

och z-axeln. 

S Ändrar storleken på det markerade området. Kombinera med x, y eller z för att 

ändra skalan i den specifika axeln. 

R Roterar modellen eller det markerade området. Kombinera med x, y eller z för 

att rotera endast i den axeln. Bra att använda när man skall bygga ett rör eller 

andra böjningar i modellen. 

Shift + D Duplicerar ett objekt. I Objektläget duplicerar du hela objektet medan i 

editeringsläge duplicerar du ändats det markerade områdena. 

E Extraherar ut det markerade området med nya sidor. Kan användas för att 

förlänga eller ge vinklar till din modell, eller för att göra ett område mindre för 

en förbindelse i modellen eller för att göra en in gröpning. 

I Extraherar en yta inåt eller utåt. Fungerar lika som att använda kombinationen 

av E och S. 

W Öppnar en meny med många funktioner. Två av dem använder jag nu som då. 

Svänger normaler 180o. Viktigt att de pekar utåt annars ser man rakt igenom dem 

och inte texturen som är på dem. Och delar upp det markerade området till två 

ytor istället för en, med nya punkter (Subdivide). Bra att ha när man skall ge 

flera vinklar eller tydligare rundningar. 
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L Markerar alla som har en linje som förbinder dem med varandra. Bra att använda 

om man har många objekt på varandra in i en modell. 

C Ger en pensel som du kan markera områden med. Mus knapp 1 för att markera 

områdena, musknapp 3 för att avmarkera. Bra att använda om man skall markera 

punkter/ytor i en modell som har många små ytor. 

Del Raderar markerade punkter, linjer eller ytor. Får välja vad som skall bort. 

B Markera ett område men en markeringslåda. 

(Blender u.å.a) 

Mera på: https://wiki.blender.org/index.php/Doc:2.4/Reference/Hotkeys/Al 
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