
Hvordan laver man en vektor tegning? 

Husk at teksten eller figuren ikke må have for tynde former, på den måde undgår du at 
plexiglasset knækker. Vi anbefaler derfor at dine former min er 3 mm. Hvis du gerne vil have 
et område med tyndere former, så skal du sikre dig, at de former bliver understøttet af nogle 
ekstra linjer. Eksempelvis kan du gøre som her, hvor datoen i hjertet bliver understøttet af to 
gennemgående linjer: 

 

  

Vores laserskæremaskine følger de streger som du har tegnet i figuren, det er derfor vigtigt, 
at din figur består af enkelte rå streger, der ikke krydser hinanden. Du kan eksempelvis ikke 
gemme nogle af stregerne i en figur ved at lægge en hvid kasse hen over, da stregerne skal 
klippes ud af figuren. Sørg derfor for at overskydende streger er fjernet fra figuren. Du kan 
tjekke om din tegning er renset for overskydende streger ved at taste ctrl + y (windows) eller 
cmd + y (mac), for at komme tilbage til dit normale canvas. 

 

 



 

Trin for trin vejledning i Adobe Illustrator: 

Figur: Opret den figur du gerne vil have. Marker figuren og klik på "Objekt" i fanebladet og 
herefter "Udvid". 

 



  

Fjern fluebenet ved "Fyld" således, at der kun er et flueben ved "Streg". Klik "OK". 

  

Så har du oprettet kontorer rundt omkring din figur. Er der stadig fyld i din figur, er det fordi, 
at du skal fjerne "Fyld-farven" og give "Streg-farven" en farve i stedet, hvilket du gør oppe i 
venstre hjørne. 

  

  



  

Tekst: Højreklik på din tekst og vælg "Opret konturer". 

 

Hvis du vil tjekke de rå streger i din tegning, så brug genvejen ctrl + y (windows) eller cmd + 
y (mac). Brug den samme genvej for at vende tilbage til dit canvas. 

  

  



Hvis du har spørgsmål til artiklen eller til hvordan man gør, så er du meget velkommen til at 
kontakte os. 

  

 


