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3D modeling software: Autodesk Fusion 360  

Onderwerp:   Vaas met Revolve 

Leerdoelen:   Sketch Spline, Revolve, Timeline, Rule fillet  

Onderdeel van:  Deze opgave is onderdeel van de eerste les van onze  

                                                       basiscursus Autodesk Fusion 360.  

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch of door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de auteur. 

Start een nieuwe Fusion-document en sla op  als Vaas.     

Klik op Create > Create Sketch (1) en kies het XZ-vlak als schetsvlak (2) 

 

Create > Line > schets met de Line tool het volgende profiel: 

  

Kies nu de Fit-Point-Spline > teken de curve met de punten 1,2, 3 en 4. 

Begin vanuit het 0-punt en teken een lijn omhoog > 

voer 100 mm in > bevestig met de linkermuisknop 

(geen Enter!) Teken een lijn naar rechts van 15 mm > 

sluit nu wel af met Enter. Teken een horizontale lijn 

vanuit het 0-punt van 35 mm > Enter. 
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Hoe minder punten je bij een Spline tekent, hoe vloeiender de curve wordt. 

 

 

Sluit af met het vinkje. 
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klik op Stop Sketch > keer terug naar de Home view en ga naar Revolve (1). 

 

 

Klik het zojuist getekende profiel aan (1), selecteer de linkerrand als As (2) en bevestig met OK 

(4). 
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Keer nu terug naar de schets: rechtermuisklik op de schets in de timeline en klik Edit Sketch: 

 

Verander nu de punten van de vaas en de waarde van de voet (dubbelklik op de maat “de 

dimension”). Klik op Stop Sketch als je tevreden bent. 

 

Je ziet nu dat de revolve automatisch de nieuwe schetsvorm gebruikt. 
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We gaan nu de vaas vorm uithollen met de functie “Shell”. 

Ga naar Modify > Shell >selecteer het bovenste vlak > geef de Inside thickness een maat van 3 

mm > OK. 

 

Geef de bovenrand een mooie afronding: Modify > Fillet > Rule Fillet 

  

Selecteer het ronde bovenvlak > geef een afronding/fillet van 1 mm. 

 


