
SketchUp workshop 
 
Als het programma opent vraagt het om een template. 
We kiezen de template Architectural Design – Millim. 
Niet die met de meters.  
Selecteren en dan klikken op 
Start using SketchUp. 
Het programma start nu op. 
We klikken met rechts boven in de balk en zetten dan 
onderstaande vinkjes aan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu gaan we naar bestand en dan importeren. In het dialoog venster zetten 
bestandstype op jpg. Zoals hieronder. 
  

 
 
En kiezen dan Kavel 16f.jpg en klikken op Openen. 
Dan gaan we met de muis naar de snijpunten van de lijnen we zien dan een geel bolletje verschijnen. 
Nu slepen we de tekening groter tot we rechtsonder 20000mm zien staan. 
Nu klikken op dit icoontje orbit. Dit is de kijkhoek van de camera. Met het handje ernaast kunnen we de 
tekening verplaatsen. 

 
 
 

 
Probeer nu alles rechtop en recht in beeld te krijgen. Dit vergt enige moeite. Effe oefenen. 
Hoe rechter hoe makkelijker we dadelijk kunnen werken. 



 
 
Nu gaan we rechthoeken tekenen over de muren. We 
proberen alleen de muren te bedekken. Met dit 
icoontje tekenen we de rechthoeken over de muren. 
We beginnen met de buitenmuren. De binnenmuren komen later. Met het gummetje kunnen we lijntjes 
die overbodig zijn uitgummen. Vooral op de hoeken waar 2 rechthoeken bij elkaar komen gummen we de 
overbodige lijnen weg. Zodat alles een mooi geheel wordt. 

Ik heb hier 3 driehoeken getekend en de lijntjes uitgegumd die overbodig zijn. 
Je krijgt dan een mooi geheel. 
Zo gaan we alle buiten muren overtrekken. Als we hier mee klaar zijn. Kunnen we 
de muren omhoog trekken. 

Dat doen we met dit icoontje  

We leggen eerst onze tekening weer plaat met dit icoontje  Niet helemaal plat 
natuurlijk zoals hieronder.  

Ik heb hier een muur 
ook al omhoog 
getrokken tot 
3000mm. 
Je klikt op het 

icoontje  en 
sleep de muur 
omhoog. Terwijl je 
sleept hou je de 
muisknop ingedrukt 
en typt 3000mm. 
Dan wordt de muur 
precies 3 meter 
hoog. Je moet hier 



effe voor oefenen is moeilijk. 
De andere muur sleep je ook omhoog en terwijl je sleept ga je met de muiswijzer naar de bovenkant van 
de eerste muur dan worden ze allebei even hoog. Dit vergt ook even oefening. Met CTRL-Z kun je altijd 
terug. We zien dat er bij de keuken nog een muur moet komen. Kijk nu eens of je dat zelf voor elkaar krijgt. 
Het ziet eruit zoals hieronder als je klaar bent. 
 

 
 
Als we dit voor elkaar gekregen hebben kunnen we er een keuken en badkamer inzetten. 

Je kunt deze zelf tekenen of compleet ophalen op het internet. Dat doe je met dit icoontje . 
Maar ik heb bij de bestanden al een keuken en badkamer gezet. Zodat we niet allemaal op het internet 
hoeven. We gaan naar import en kiezen voor ecokitchen. Voor dat je kan kiezen moet onder effe kiezen 
voor Sketchup Files (*skp) Dan krijg je de bestanden pas te zien. 
 

 
 
Erop klikken en even wachten dan wordt de keuken in onze tekening gezet. 

Met dit icoontje  Kun je hem groter of kleiner maken. Je kunt slepen aan de groene vierkantjes. 



Hiermee  kun je hem verplaatsen. En met dit  icoontje draaien. Al met al is het een geduld oefen 
karweitje om de zaak op de goede plek te krijgen. Je moet hier eigenlijk een beetje mee spelen om te 
oefenen. Met CTRL-Z kun je altijd weer terug. 
Kijk of je hem kunt krijgen als hieronder. 
 

 
 
Als je een vierkant op de muur tekent kun je dit naar binnen duwen en heb je een raam. Met het zelfde 

icoontje als waarmee je de muren optrekt  . Dat is ook weer oefenen tot je weet hoever je naar 
binnen moet duwen. Je kunt het zien als je langzaam naar binnen duwt wordt hij op een gegeven moment 
wazig dan moet je loslaten dan is het een opening. 
 
Als je bij Window een vinkje zet bij matrials dan kun je de muren bekleden met allerlei materialen. Zo kun 
je alles indelen en aankleden zoals je zelf wil. Dit zijn de beginselen van sketchUp. Als je dit onder de knie 
hebt ben je al een eind opweg. Hieronder zie je een huis wat ik al een heel stuk ingedeeld heb. 

 
Groetjes Martien 


