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Produktion 

Tinkercad 
Tinkercad er en browserbaseret platform til produktion af 3D objekter. Værktøjet er gratis og 
kræver blot at man registrerer sig med en mailkonto. Login via sociale udbydere som 
Facebook, Google eller Microsoft er også muligt. Når man har designet en model kan man 
eksportere til 3D print (.obj eller .stl format). 
 
Tinkercad er lettilgængeligt og egner sig både til mellemtrin samt overbygningen. Platformen 
understøtter ikke dansk, men har dog en intuitiv opbygning som gør at børn let kan afkode 
det visuelt. Nye brugere kan benytte vejledningerne under fanen “Learn”, som en 
introduktion til programmet. En gennemsnitsbruger vil kunne opnå grundlæggende 
færdighed på en halv time. 
 

 
 
Når man er færdig med sin model gemmer man sin model “i skyen”, så man kan vende 
tilbage til sit arbejde, fra alle steder - så længe man logger på med samme konto. Man kan 
dele sin model i galleriet, hvor man også kan hente inspiration fra et væld af andre modeller. 



  
 
Modeller som er offentlige, dvs delt på galleriet kan indlejres (embeddes) 
 
https://www.tinkercad.com 
 

Drømme i Tinkercad 

https://www.tinkercad.com/things/ehBsGPlg7PE 
https://www.tinkercad.com/things/9YNTZq6gOsF 
https://www.tinkercad.com/things/d5tAapwlcPD 
 
 
  
 
 
 

Crey 
Crey er en dansk udviklet spiludviklings platform med intuitive 3D modellerings værktøjer. 
Crey er gratis og kræver blot at man registrerer sig med en mailkonto. Platformen giver 
mulighed for at modellere landskaber og komponere scenarier og 3D objekter. Som et ekstra 
lag på scenarierne kan man tilføre funktionalitet via visuelle gameplay komponenter. Dette 
giver mulighed for at skabe interaktive scenarier. Disse scenarier deles som spil på Crey’s 
hjemmeside.  
 

https://www.tinkercad.com/
https://www.tinkercad.com/things/ehBsGPlg7PE
https://www.tinkercad.com/things/9YNTZq6gOsF
https://www.tinkercad.com/things/d5tAapwlcPD


 
 
Crey egner sig til overbygningens mere IT kyndige elever og har indbyggede vejledninger til 
nye brugere. En grundig introduktion til Creys værktøjer tager ca. 2 timer. Platformen kan 
kun afvikles på Windows 7 eller 10 og kræver forholdsvis høje specifikationer på PC’en ( se 
mere ). 
 
Crey er stadig i såkaldt alpha - hvilket betyder at platformen er under udvikling. Dette 
betyder at brugervenlighed ikke er i top og mindre fejl kan forekomme. 
 
En produktion i Crey deles bedst ved at optage scenen eller modellen på video.  
 
Se et eksempel på et dansk undervisningsforløb i Crey:  Creatense.com 
 

Drømme verdener og modeller i Crey 

Se mere her 
 

Præsentation 

Sketchfab 
Sketchfab er en platform til deling af 3D modeller. Platformen er gratis og kræver registrering 
med email. Det er muligt at se modeller i VR på en browser. Det er muligt at indlejre 

https://playcrey.com/help
https://playcrey.com/help
http://creatense.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1MbhPrgXh0keyadPlW5h1CU_tqznYV5qx?usp=sharing


modeller. Sketchfab har en teksttung brugerflade og er umiddelbart ikke den mest 
brugervenlige platform. 
 

  
 

Google Poly 
Google Poly er en tjeneste som giver mulighed for at dele 3D modeller. Poly er gratis og 
kræver at man opretter en google konto. Platformen giver mulighed for at se en 3D model og 
oprette en animeret gif af modellen. Poly er intuitivt opbygget og lettilgængelig - indhold fra 
en side kan ligeledes indlejres. 
 

 



 

Tinkercad 
Modeller som er offentlige, dvs delt på galleriet kan indlejres (embeddes). 
 

 
 

Remix3D 
Remix er en platform til deling af 3D modeller. Til forskel fra ovennævnte præsentations 
platforme, kan modeller ikke indlejres på andre sites, men til gengæld så understøttes 
Remix3D af en række O365 programmer. (se eksempel). Derfor kan man via powerpoint 
integrere sin model på en slide og outputte til video. 
 
Fordelen ved Remix3D er at platformens enkle visuelle brugerflade gør den let tilgængelig 
og at man kan bringe sine modeller til live i klasseværelset via mixed reality. 

https://www.laptopmag.com/articles/add-remix-3d-microsoft-word


  


