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Inledning 
Syfte 
Erbjuder studenterna en möjlighet att lära sig grunderna i polygonmodellering och animation (forward 
kinematics). 

Genomförande 
Genomförs individuellt eller i grupp om 2 personer. Denna version av laborationen är till för de som 
vill använda Blender på egen dator. Blender är ett gratis, Open Source program för 3D modellering, 
animering, texturering, m.m. och finns att ladda ner till Windows/Linux/Mac OS X, m. fl. på 
http://www.blender.org. 

Vid skrivandets tillfälle är den senaste stabila versionen av Blender 2.49b, vilken denna labblydelse 
utgår ifrån. 

Uppskattad tidsåtgång 
4-8 timmar effektiv arbetstid per gruppmedlem. 

Informations- och bakgrundsmaterial 
1) http://wiki.blender.org/index.php/Doc:Manual 
2) Google 

 
Det finns även en hel del video tutorials som går igenom olika delar i Blender. Dessa är ofta gjorda av 
användare och varierar i kvalitet och svårighetsgrad. Tutorials som avser lite äldre versioner av 
Blender bör gå bra att använda då grundläggande verktyg inte förändrats så mycket fram till och med 
version 2.49b. 

Följande video tutorials går exempelvis igenom grunderna i 3D modellering, Blender och vanliga 
verktyg: http://showmedo.com/videos/series?name=blenderMoyesSeries001 

OBS! 

Blender är för närvarande under ganska tung utveckling och det har börjat dyka upp tutorials som 
avser nästa version av Blender (2.5). Då både gränssnitt och vissa snabbkommandon i denna version 
har stuvats om är det bra att ha detta i åtanke när ni söker information. Version 2.5 är en alpha-version 
och är i dagsläget ganska buggig, vilket är anledningen till att denna labblydelse använder sig av 
version 2.49b. 

Uppgift 
1. Modellera ett rum i Blender med ett fönster med en vy utanför, ett bord, en tavla på väggen, 

en bordslampa och en jordglob på bordet. 
2. Modellera en boll och animera den. 
3. Modellera ett biljardbord och animera en biljardstöt. 

Redovisning 
Redovisas vid handledningstillfälle för handledare samt per e-post till lassekj@csc.kth.se senast 12/4 
kl. 23.59. Följande ska finnas med i redovisningen: 

http://www.blender.org/�
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:Manual�
http://showmedo.com/videos/series?name=blenderMoyesSeries001�
mailto:lassekj@csc.kth.se�


4 DH2640/DH2323 Grip/DGI/DOA 2010 
 

 

1. Studentens(ernas) namn, personnummer och e-postadresser. 
2. En renderad bild av rummet i JPEG-format. Bilden ska visa samtliga komponenter (fönster + 

vy, bord, tavla, lampa, jordglob). 
3. En körbar Blender-fil (.blend), som innehåller rummet. 
4. En körbar Blender-fil (.blend), som innehåller animationen för den "hoppande bollen". 
5. En körbar Blender-fil (.blend), som innehåller animationen för biljardstöten. 

OBS! Alla filer som skickas in skall innehålla studenternas namn i filnamnet. 

Förslag på uppdelning (om ni jobbar i par) 
Genomför uppgifterna sida vid sida och diskutera vad som ser bra eller dåligt ut under tiden ni arbetar. 
Turas om med mus och tangentbord varannan uppgift. Dela inte upp uppgifterna mellan er och 
genomför dem ensamma – det är inte tillåtet! Meningen är att man ska bekanta sig med alla 
detaljerna. Gör labben individuellt om ni inte har tid att arbeta tillsammans. 
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Introduktion till Blender 
Blender är ett 3D program för modellering, animering, texturering, m.m. vars gränssnitt har hög fokus 
på mus och tangentbord. Detta betyder att det är väldigt svårt att arbeta med Blender utan en mus med 
3 knappar (2 knappar + klickbart skrollhjul), samt ett tangentbord utan numpad. Många bärbara 
datorer har dock en Fn-knapp som kan användas för att simulera numpad-knapparna, så i de flesta fall 
är en bra mus det enda som behövs. 

Arbetsflödet i Blender bygger mycket på användningen av hotkeys, eller snabbkommandon, så det kan 
vara en bra idé för nybörjare att ha en hotkey-lista nära till hands. Följande sida har två hotkeys-kartor 
som man kan skriva ut om man vill. De är för Blender 2.40, men bör även gälla för 2.49b: 
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:Reference/Hotkeys/Map 

 
Obs: Snabbkommandon påverkar det fönster som är aktivt i Blender. Vilket fönster som är aktivt 
beror på var muspekaren befinner sig. 

Som ni kanske märkte finns det två olika hotkeys-kartor för två olika lägen. Dessa lägen kallas Object 
Mode och Edit Mode. Innan ni börjar modellera är det viktigt att ni förstår skillnaden mellan dem. 

Object Mode 
I Object Mode kan man utföra operationer som påverkar hela objekt. Ett objekt är en separat enhet, 
som en 3D mesh, lampa, kamera, m.m. Utförs exempelvis en förflyttningsoperation (move) på en 3D 
mesh i detta läge kommer hela meshen att flyttas, inklusive dess mittpunkt. 

Edit Mode 
I Edit Mode kan man utföra operationer på individuella hörn (vertex), kanter (edges), ytor (faces), hela 
sektioner eller en hel mesh. Utförs en förflyttningsoperation på en hel 3D mesh här så kommer alla 
hörn att flyttas, men objektets mittpunkt kommer stanna kvar. Då detta inte alltid är önskvärt är det 
oftast bäst att flytta hela objekt i Object Mode. 

Snabbkommandot för att växla mellan Object Mode och Edit Mode är Tab. 

Anpassa gränssnittet 
Något annat som är viktigt att veta är att Blenders 
användargränssnitt går att anpassa väldigt mycket, 
vilket ni kommer att få prova på under vissa 
moment i labben. Standard-layouten för Blender 
består av två huvuddelar; viewporten, vilket är det 
fönster som visar 3D världen, och ett fönster för 
knappar. Det finns även ett tredje fönster vilken 
innehåller den klassiska menyraden (högst upp). 
Detta fönster innehåller även massa gömda 
inställningar, som exempelvis styr hur många undo-steg man kan göra. För att komma åt denna del av 
fönstret behöver ni flytta muspekaren till kanten mellan viewport-fönstret och meny-fönstret, så att 
muspekaren blir en dubbelpil. Vänsterklicka sedan och dra nedåt för att ge meny-fönstret mer plats, 
vilket visar mer av dess innehåll. 

 

http://wiki.blender.org/index.php/Doc:Reference/Hotkeys/Map�
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Om ni skulle få problem med att antalet undo-steg inte räcker till kan ni prova att öka antalet här (se 
bild). Tänk dock på att detta kräver mer minne, ange därför inte ett för högt värde. 

Beroende på hur mycket skärmyta ni har kan det även vara bra att dela upp viewport-fönstret i två eller 
fler delar. Detta görs genom att dra musen till kanten av ett fönster, eller mellan två fönster så att 
muspekaren blir en dubbelpil, högerklicka, och välja Split Area. Detta ger er en linje som kommer att 
dela upp det aktuella fönstret i två delar. Vill ni ändra riktning på linjen trycker ni på mitt-knappen 
(skrollhjulet), sen vänsterklick för att acceptera, eller högerklick för att avbryta [Tips: Vänsterklick 
och högerklick används i allmänhet för att acceptera eller avbryta nuvarande operation]. 

Detta kan bland annat användas för att visa modellen i flera vinklar samtidigt. Det går självklart även 
att visa något annat i ett fönster än viewporten eller knapparna. För att byta vad som visas i ett visst 
fönster kan man trycka på knappen längst till vänster i respektive fönster. I skärmdumpen nedan är 
detta grid-mönstret till vänster om View-menyn i viewporten, och bilden med två knappar till vänster 
om "Panels" i knapp-fönstret (inringade med grönt i bilden). 

Vinkeln man ser ifrån i en viss viewport går att ställa in i 
View-menyn på botten av viewport-fönstret. Det går även att 
använda numpaden som kortkommando. Vilka 
kortkommandon som gör vad står ofta till höger i menyerna. 

Man kan även se ganska snabbt hur koordinatsystemet är 
orienterat längst ner till vänster i viewport-fönstret (inringat 
med blått i bilden). 
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Modellering 
Steg 1: Spara 
Att spara ofta är viktigt när man arbetar, speciellt i modellering. Det är rekommenderat att ni inte bara 
sparar ofta, utan även sparar i olika filer vid lämpliga tillfällen, exempelvis efter varje delmoment. För 
att spara i en ny fil, gå till huvudmenyn, File→Save As [Snabbkommando: F2]. För att spara till den 
aktiva filen, gå till File→Save [Snabbkommando: ctrl+w]. 

När ni sparar så kommer den fråga om ni vill skriva över filen. Se då till att trycka på sökvägen till 
filen som dyker upp bakom muspekaren, annars kommer den inte att spara! 

Steg 2: Skapa ett rum 
Blenders standard-layout börjar redan med en kub. För att lära er lägga till enkla former kan ni ta bort 
kuben och skapa en ny. För att markera något i Blender används högerklick (vänsterklick placerar 3D 
markören, vilket bland annat styr var objekt skapas [Tips: shift+c nollställer 3D markören]). För att ta 
bort något markerar man det man vill ta bort och trycker på x eller Delete. 

När man tar bort ett helt objekt är det viktigt att man är i Object Mode, annars försvinner bara meshen 
eller det man markerat och inte själva objektet. Vilket läge ni är i ser ni i botten av viewporten. Det 
finns ett flertal olika lägen, men de enda två ni behöver bry er om i denna labb är Object Mode och 
Edit Mode [Snabbkommando: Tab.] 

Nedanstående förutsätter att ni tagit bort kuben och alltså bara har en lampa och en kamera i scenen. 

1. Tryck Mellanslag i viewporten och välj Add→Mesh→Cube. Se till att ni är i Object Mode, då 
den nya meshen annars kommer läggas till den aktiva meshen istället för att skapa ett nytt objekt. 

 

För att rotera vinkeln som viewporten visar håller man ner mittenknappen (skrollhjulet) och drar med 
musen. För att zooma, håll ner ctrl, samt mittenknappen och dra med musen. För att flytta viewporten 
i höjd och sidled, håll ner shift, samt mittenknappen och dra med musen. 

 

2. Skala, flytta och rotera kuben tills ni har ett rum ni är nöjda med. För att skala, flytta eller rotera 
något, markera det ni vill påverka och tryck på någon utav följande, beroende på vad ni vill göra: 
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s för Scale 
r för Rotate 
g för Grab 

 
När ni tryckt på någon utav tangenterna kommer det ni valt att följa med muspekaren. För att få 
en mer finjusterad kontroll över rörelserna, håll in shift. För att få grövre rörelser, håll in ctrl. Vill 
ni låsa operationen till en viss axel trycker ni på x, y, eller z efter att ni valt operation. För att låsa 
operationen till två axlar trycker ni på shift+x, shift+y, eller shift+z. Vänsterklicka för att 
acceptera eran operation, eller högerklicka för att avbryta. Information om operationen står nere i 
vänstra hörnet av viewporten. 

Vill ni ha absolut kontroll över objektets position och rotation kan ni öppna Transform Properties 
genom att trycka n i viewporten och skriva in värdena manuellt. 

 

3. När ni givit rummet de dimensioner ni vill ha så kan ni ta bort en vägg för att lättare se in i 
rummet: Gå in i Edit Mode, välj Face Select Mode (se bild nedan, tredje ikonen från vänster av de 
som är rödmarkerade), markera en utav sidorna till rummet (högerklick), och ta bort den. När 
Blender frågar vad ni vill ta bort, välj Faces, då hörnen (vertex) och kanterna (edges) även 
används för att bygga upp närliggande väggar. 

 

 

4. Rotera vyn så att ni ser den vägg som ni vill ha fönstret på, markera väggen och tryck e för 
extrude.  
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Extrude gör egentligen två saker: 

1. Den skapar ett nytt hörn, kant, yta eller region som är anslutet till det hörn, kant, yta eller 
region som är valt. 

2. Den påbörjar en förflyttningsoperation, så att man kan flytta den nya ytan. 
 

Eftersom ni ska skapa ett fönster och fönstret sitter i väggen kan ni avbryta den aktuella 
operationen (högerklick). Den nya ytan ligger nu precis ovanpå den gamla. Tryck s för att 
skala ytan. Kom ihåg att ni kan begränsa skalningen på de olika axlarna genom att trycka på x, 
y, eller z efter att ni påbörjat skalningen. 

När fönstret sitter på önskad plats och har önskad form kan ni trycka på e igen och dra ytan bort från 
rummet för att på så sätt skapa en fönsterkarm. Tryck sedan på x eller Delete och ta bort ytan för att 
skapa en öppning för fönstret. 

Vid lite större projekt med många objekt kan det vara en bra idé att namnge allt, så att de är lättare att 
hitta. I den här labben spelar det inte så stor roll, men det är en bra vana att ha. 

Eftersom rummet skapades från en kub heter rummet 
förmodligen Cube, vilket inte är så beskrivande. 

För att ändra namn på ett objekt markerar man helt enkelt 
objektet i Object Mode, och går till Editing panelen 
[Snabbkommando: F9] i knapp-fönstret. Namnet på det 
aktiva objektet (och tillhörande datablock) står under Link 
and Materials och går att byta där. Byt gärna namnet till 
något passande. 

 

Vill man ha en överblick över allt som finns i scenen kan 
man få detta i Outlinern, vilken hittas i listan över fönster 
(knappen längst ner till vänster, bredvid View-menyn för ett 
givet fönster). 
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Steg 3: Bordet 
Nu när ni har ett rum är det dags att fixa inredning i form av ett bord. Skapa gärna ett lite mer unikt 
bord än ett klassiskt IKEA bord. Glöm heller inte att spara allt som en ny fil. 

För att inte rummet ska vara i vägen när ni modellerar bordet kan ni flytta rummet till ett annat lager 
genom att markera rummet i Object Mode, trycka m och välja det lager ni vill placera rummet i. För att 
visa ett visst lager trycker ni bara på  det lager ni vill visa i Object Mode (se bild nedan). För att visa 
flera lager kan ni hålla in shift och välja flera lager. 

 

Vill ni göra ett bord som består av en helt sammanhängande mesh istället för separata ben och 
bordsskiva, hoppa till stycket markerat [avancerat] efter steg 5. Det stycket antar dock att ni läst det 
som står här. 

1. Börja med att skapa bordsskivan av en kub, genom att trycka på mellanslag i viewporten och välja  
Add→Mesh→Cube (se till att ni är i Object Mode). Skala sedan om kuben till en bordsskiva. 

2. Skapa sedan ett ben till bordsskivan, antingen av en kub eller annan form. Detta kan göras 
på lite olika sätt. För helt raka, fyrkantiga ben räcker det med att skala kuben så att den får 
rätt form. 

• För lite mer unika ben kan man behöva lite mer hörn än kubens 8. Detta kan man 
exempelvis fixa med extrude verktyget som ni använt tidigare; markera en sida, 
tryck e och arbeta utåt i flera iterationer. 

• Ett annat sätt är att ge kuben rätt form och lägga till Edge Loops där det behövs. 
En Edge Loop är lite förenklat en uppsättning kanter som börjar och slutar i 
samma hörn (vertex). För att lägga till en eller flera Edge Loops, gå in i Edit 
Mode och tryck ctrl+r, flytta musen tills det dyker upp en magenta-färgad loop 
kring den sida av kuben ni vill skapa Edge Loops runt och vänsterklicka för att 
flytta Edge Loopen till rätt ställe. [Tips: Det går att skapa flera, jämt 
distribuerade Edge Loops om man skrollar med skrollhjulet när den magenta-
färgade Edge Loopen dykt upp. Klickar man på mittenknappen (skrollhjulet) 
kommer Edge Loopen dessutom att appliceras direkt istället för att låta dig flytta 
den]. 

3. Flytta runt, skala eller rotera delar av benet så att det får en mer unik form. Här kan det vara lättare 
om man har aktiverat Vertex Select Mode (se bilden i steg 2, punkt 3 om ni inte kommer ihåg hur 
man byter) [Tips: För att välja flera saker håller man ner Shift när man markerar något. För att 
snabbt välja en hel Edge Loop kan man, med Vertex Select Mode eller Edge Select Mode aktiverat 
hålla in Alt och högerklicka på den kant som ingår i en Edge Loop för att markera hela Edge 
Loopen. För att välja flera hörn på en gång kan man trycka på b vilket aktiverar Box Select och 
fungerar som Rectangle Select Tool som återfinns i många bildbehandlingsprogram. Trycker man 
på b två gånger aktiveras Brush Select som markerar hörn/kanter/ytor när man vänsterklickar och 
avmarkerar när man trycker på mittenknappen (skrollhjulet). a Avmarkerar allt om något är valt 
och markerar allt om inget är valt]. 

4. Byt till Object Mode och flytta benet till rätt position under bordsskivan och duplicera sedan det 
med hjälp av shift+d. Flytta sedan kopian till sin plats och upprepa detta för resterande bordsben. 

5. Markera alla delar av bordet och flytta till rätt del av rummet. 
 

[Avancerat] Om ni vill att benen ska sitta ihop med bordsskivan så är det lättast att modellera 
bordsskivan så att det går att använda extrude för att skapa benen. Detta görs ganska lätt genom att 
skapa Edge Loops (se punkt 2 ovan för hur det fungerar) runt bordsskivan som korsar varandra och på 
så sätt bildar fyrkanter (quads) där benen ska sitta fast (se bild nedan) [Tips: För att flytta en hel Edge 
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Loop längst ett objekt efter att den skapats är det bara att markera den, trycka Ctrl+e och välja Edge 
Slide]. Sedan är det bara att markera de ytor som utgör fästena och använda extrude för att skapa 
benen. Ni kan nu lägga på fler Edge Loops runt benen och använda dessa för att ge benen en mer unik 
form. 

 

 

 

 

 

Steg 4: Tavlan 
Nu när ni har ett bord är det dags att skapa en tavla som ska hänga på väggen i rummet. Tavlan ska 
bestå av en ram och en målning i form av en textur. Vad ni väljer för textur är helt upp till er. Har ni 
ingen egen bild ni vill använda kan ni hitta en på Internet. Glöm inte att spara allt som en ny fil. 

När ni valt en lämplig textur, notera dess förhållande i bredd och höjd, då tavlan behöver ha samma 
förhållande för att inte bilden ska bli utsträckt. 

1. Börja med att skapa en kub (i Object Mode) och skala om den så att den blir lagom tjock. Glöm 
inte att försöka matcha förhållandet mellan höjd och bredd så att det matchar bilden ni tänkt att 
använda. 

2. När ni har en grov form på tavlan är det dags att skapa ramen. Gå in i Edit Mode och markera det 
som ska bli tavlans framsida. Tryck e för extrude, högerklicka för att inte flytta den nya ytan, och 
tryck s för att skala den så att den blir mindre (vänsterklicka för att acceptera). 

3. Tryck e för extrude igen när ramen är tillräckligt bred och flytta ytan in mot tavlan, så att ramen 
får en bättre form. 

4. Byt till Object Mode och flytta tavlan till önskvärd position i rummet. 
 

Vill ni ha mer detaljer på ramen så kan ni använda extrude flera gånger och skala/flytta. 

Namnge gärna tavlan på samma sätt som med rummet. Texturen läggs på i ett senare steg. 
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Steg 5: Jordgloben 
Nästa steg är att bygga jordgloben och tillhörande hållare. Ex textur av jorden finns att ladda ner på 
NASA:s hemsida (http://maps.jpl.nasa.gov). Glöm inte att spara allt som en ny fil. 

1. Börja med att skapa en sfär av typ UVSphere genom att trycka på mellanslag Add→Mesh 
→UVSphere. Välj lämpligt antal segment och ringar (standardvärdet 32 fungerar). 

2. Gå till Shading och Material buttons [Snabbkommando: F5] och lägg till ett nytt material genom 
att trycka på Add New. Om ni vill kan ni även namnge materialet. 

 
3. Gå till Texture buttons (ikonen bredvid Material buttons) [Snabbkommando: F6] och lägg till en 

ny textur genom att trycka på Add New. Det kan vara bra att namnge även texturen. 
4. I Texture Type drop-down listan, välj Image. Tryck på Load som dyker upp och leta upp bildfilen 

som utgör jordglobstexturen. 
5. Gå tillbaka till Material buttons och se till att den nya texturen är vald under Texture (längst till 

höger i Blenders standardgränssnitt). Byt till fliken Map Input och se till att Orco och Sphe är valt. 

http://maps.jpl.nasa.gov/�


DH2640/DH2323 Grip/DGI/DOA 2010 13 
 

6. För att ge sfären ett rundare utseende, gå till Editing (två steg till höger om Shading-knappen) 
[Snabbkommando: F9], se till att sfären är helt markerad och tryck på Set Smooth. 

 
Texturen kommer inte att synas i viewporten utan endast när ni 
renderar [Tips: Har ni ett tillräckligt bra grafikkort kan ni ändra 
Draw type till Textured och aktivera Blender GLSL Materials 
under Game-menyn högst upp för att visa texturer i viewporten. 
Tänk dock på att detta inte nödvändigtvis motsvarar det som 
kommer renderas och kan därför komma att se konstigt ut]. 

 

När globen är byggd är det dags att bygga en fot och hållare för den. Detta kan göras på följande sätt: 

1. I Object Mode, skapa en cylinder (mellanslag, Add→Mesh→Cylinder) och skala om den så att 
den får en passande radie. Defaultvärdena fungerar bra. 

2. Lägg till Edge Loops som vid skapandet av bordsbenen (i Edit Mode), eller använd extrude ett 
antal gånger för att få ett par ringar kring cylindern. 

3. Skala om de individuella ringarna så att de bildar en fot (se bild nedan). Kom ihåg att 
shift+högerklick markerar en hel Edge Loop (vilket ringarna är). 
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4. Skapa en till cylinder i Object Mode och skala den så att den kan fungera som pinnen som går 

genom globen. 
5. Skapa en torus i Object Mode. Förslagsvis med Minor Segment värdet 3 och Minor Radius värdet 

0.05. Det första värdet styr hur grovt tvärsnittet blir; värdet 3 ger ett tvärsnitt som ser ut som en 
triangel. Det andra värdet styr hur tjock ringen blir. Vad som är bra beror helt på hur stor globen 
är, så om globen inte har radien 1 (standardvärdet) så kan ni behöva experimentera lite. 

6. Flytta ihop den nya cylindern (pinnen) och torusen så att cylindern är i mitten av torusen och går 
kant i kant med den. 

7. Välj torusen, gå in i Edit Mode, markera halva torusen (exempelvis med hjälp av box-select 
[Snabbkommando: b]) och ta bort den. 

8. Flytta runt alla delar i Object Mode och flytta sedan hela globen till en lämplig plats i rummet. 

 

Steg 6: Lampan 
En lampa består oftast av tre saker: En fot, en skärm och en ljuskälla. För denna del är det tänkt att ni 
ska modellera de två första. Som ni kanske märkt vid det här laget är det ofta lätt att utgå från en 
primitiv form när man skapar något. Lampskärmen kan till exempel ses som en cylinder med öppna 
ändar där den ena änden har en större radie än den andra.  

För att skapa en sådan form kan man göra så här (glöm inte att spara allt som en ny fil): 

1. Skapa en cirkel i Object Mode (mellanslag Add→Mesh→Circle). Standardvärdet på 32 hörn 
(vertices) är ganska högt och är bra om ni vill ha en mjuk skärm (med Set Smooth aktiverat). Vill 
ni ha en kantigare form kan ni välja ett lägre antal och använda Set Solid istället (vilket är 
standardläget). 

2. Använd extrude i Edit Mode för att skapa en ihålig cylinder och skala ena änden. 
3. Om man skapar ytor från något som inte har några ytor från början (exempelvis en cirkel) kan man 

råka ut för att normalerna pekar fel. Normalerna används för att beräkna ljuset som träffar en yta 
och om de pekar åt fel håll kan det se väldigt konstigt ut om ytan är mjuk (Set Smooth aktiverat). 
Om ni misstänker att ni råkat ut för detta så kan det i de flesta fall åtgärdas genom att gå in i Edit 
Mode, markera alla ytor [Snabbkommando: a] och trycka ctrl+n och vänsterklicka på frågan 
som dyker upp för att räkna om normalerna på utsidan. 
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Foten skapas exempelvis på samma sätt som foten till jordgloben. Var kreativa! 

 

Placera sedan lampan på valfritt ställe i rummet, exempelvis på bordet. 

Steg 7: Panoramat 
Att skapa en trovärdig scen i 3D handlar ofta om att ge illusionen av att världen ni skapat är större än 
den egentligen är. Utsikten genom fönstret är för tillfället ett stort tomrum, vilket kanske inte är 
önskvärt. Det finns flera sätt att ge illusionen om att det finns något bortom rummet som ni modellerat. 
Ett väldigt lätt och effektivt sätt att åstadkomma detta på är att skapa ett texturplan som täcker hela 
vyn utanför fönstret. Glöm inte att spara allt som en ny fil. 

1. Hitta en bild som ni vill använda som vy utanför fönstret och notera dess bredd/höjd förhållande. 
Tänk på att vyn kommer ta upp en ganska stor del av fönstret, se därför till att hitta något med 
tillräckligt stor upplösning, annars kommer det se pixligt ut. 

2. Skapa ett plan i Object Mode (mellanslag Add→Mesh→Plane), skala det enligt bildens 
proportioner och placera det utanför fönstret. Se till att avståndet och storleken är sådan att det inte 
går att se förbi det från den eller de vinklar ni tänkt rendera bilder från. 

Steg 8: Material och texturering 
Vanligtvis när en modell är klar brukar man vilja tilldela den material och texturer. Detta har ni redan 
fått prova på när ni texturerade globen. Det som ska textureras nu är tavlan, rummet och panoramat. 
Vill ni får ni givetvis texturera allt, men beroende på komplexiteten av modellerna kan det kräva 
manuell UV-mappning för att texturen ska se bra ut, vilket är överkurs. Glöm inte att spara allt som en 
ny fil. 

Panoramat 
1. Markera planet som utgör panoramat och gå till Shading och Material buttons 

[Snabbkommando: F5]. Saknar planet ett material så skapa ett nytt. 
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2. Lägg till texturen ni vill ha som vy utanför fönstret på samma sätt som när ni texturerade globen, 
men låt standardinställningarna under Map Input vara. 

3. Eftersom panoramat är tänkt att ge illusionen av att det faktiskt finns något utanför fönstret är det 
bra om inga skuggor kastas på det. Detta ordnas lätt genom att se till att Shadeless är aktiverad i 
Material fliken under Shading och Material buttons. 

Rummet 
1. Börja med att leta upp en textur till rummet som fungerar som tapet. Det är en fördel om texturen 

är seamless, det vill säga att den har ett repeterande mönster, vilket gör att man kan placera dem 
sida vid sida utan att man ser kanten, eller sömmen mellan dem. 

2. Markera rummet och gå till Shading och Material buttons [Snabbkommando: F5]. Om rummet 
inte har något material, skapa ett nytt. Lägg till en textur på samma sätt som när ni texturerade 
globen. 

3. Gå till Map Input, precis som vid texturering av globen, men välj istället Cube istället för Sphe, 
eftersom detta passar rummets form bättre. Texturen för rummet bör nu se bra ut vid rendering. 

Tavlan 
Tavlan är lite knepigare att texturera än panoramat. Detta eftersom tavlan består av både en bild och en 
ram. Det går dock att applicera flera material på ett objekt, samt välja vilka delar av objektet som ska 
ha vilket material, vilket är betydligt lättare än att försöka texturera hela objektet på ett bra sätt. 

1. Börja med att markera tavlan och se till att den har ett material precis som i tidigare steg. 
2. Det första materialet kommer att appliceras på tavlans ram, så ändra gärna materialets egenskaper, 

så som färg och reflektion av inkommande ljus (specular highlight). 
 

3. Gå tillbaka till Editing [Snabbkommando: F9] och markera (i Edit Mode) den yta av tavlan som 
själva bilden ska placeras på. Se till att endast denna yta är markerad. 

4. Under Link and Materials, skapa ett nytt material och tryck på Assign. Detta skapar ett extra 
material till det aktiva objektet och applicerar det på valda ytor. 
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5. Gå tillbaka till Shading och dubbelkolla så att det nya materialet är det aktiva; de ändringar som 
görs kommer endast att påverka det material som är aktivt under Links and Pipeline (se bild 
nedan). 

6. Lägg till texturen för tavlan precis som i tidigare steg. Välj Cube under Map Input då det ger bäst 
resultat. 

 

Ändra gärna materialet i resterande delar av scenen så att det blir lite färggladare. 

Steg 9: Ljussättning och kamera 
Nu när alla modeller är klara och alla texturer och material är på plats är det dags att ljussätta scenen. 
Det finns en mängd olika ljuskällor att välja mellan som går att placera på en mängd olika ställen. Hur 
ni ljussätter scenen är alltså helt upp till er. Glöm inte att spara allt som en ny fil. 

Kameran 
Innan ni börjar placera ut ljuskällor bör ni bestämma er för var kameran ska vara placerad; det är 
onödigt och tidskrävande att ge en hel scen bra belysning när endast en del av den kommer synas i 
kameran. Om ni inte tagit bort den bör ni ha en kamera i scenen. Har ni tagit bort den kan ni lägga till 
en ny via mellanslag-menyn. Kameran representeras av en pyramid med en trekant som pekar "upp". 
Kameran går att manipulera på samma sätt som andra objekt i Blender, men det är oftast lättare att 
flytta kameran när man ser vad den ser. 

Numpad 0 sätter viewporten till det kameran ser, vilket även byter från Orthographic till Perspective 
vy (ni kan växla mellan lägena i View-menyn längst ner till vänster i viewporten [Snabbkommando: 
Numpad 5]). När man ser scenen genom kamerans perspektiv syns även en kant som representerar 
kamerans synfält, vilken går att högerklicka på för att markera kameran. Om kameran flyttas och 
roteras medan viewporten är låst till kamerans perspektiv följer viewporten med, vilket underlättar om 
man vill småjustera kamerans position, rotation och inställningar. Glöm inte att det går att låsa 
operationerna till olika axlar genom att trycka på x, y, eller z [Tips: Tryck två gånger på x för att låsa 
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operationen till objektets lokala x-axel. Detta gör exempelvis att ni kan flytta kameran "åt sidan" sett 
ur kamerans perspektiv]. 

Ljus 
Blender har 5 olika typer av ljuskällor, eller lampor: Lamp, Area, Spot, Sun och Hemi. Alla har olika 
egenskaper och passar i olika situationer. 

Lamp 
Det här är en ganska grundläggande lampa som ger ifrån sig ljus åt alla håll. 

Area 
En rektangulär, riktad ljuskälla. 

Spot 
En riktad ljuskälla med konisk form. Går även att byta till en pyramidlik form. 

Sun 
En riktad ljuskälla som simulerar solen; ger parallella strålar. 

Hemi 
En riktad ljuskälla i form av en hemisfär. 

Alla lampor går att lägga till på samma sätt som meshes (mellanslag) och ligger under Add→Lamp. 
Prova att lägga till flera olika typer av lampor och experimentera med parametrarna under Lamp 
buttons. Var försiktig med att aktivera Ray Shadow då denna använder ray tracing och kan öka 
renderingstiden markant beroende på inställningar.  

 
Eftersom vyn utanför fönstret inte ger ifrån sig något ljus kan den kompletteras med ljuskällor med en 
passande färg. En solnedgång kan till exempel kompletteras med röd-orange lampor. Andra ljuskällor 
kan ha andra färger. Glödlampor ger exempelvis ifrån sig ett gulare (varmare) ljus. 
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Tänk också på att det är svårt att få bra belysning från endast en ljuskälla, speciellt om ni inte använder 
tekniker som reflekterar ljus från ytor. Ni kan därför behöva lägga ut mer ljuskällor än vad den 
slutgiltiga bilden ger illusion av för att uppnå önskvärd ljussättning. 

 

Steg 10: Rendering 
Innan ni påbörjar rendering kan ni vilja göra lite ändringar. De flesta inställningarna för rendering görs 
under Scene (knappen som ser ut som ett foto) [Snabbkommando: F10]. De viktigaste inställningarna 
för den här labben är upplösningen på bilden och filformatet. För den här labben ska ni välja JPEG, 
om ni inte vill spara om filen efteråt. I andra fall kan det vara bättre att välja ett filformat som inte är 
lossy, det vill säga format som inte komprimerar bilden på bekostnad av kvalitet. Tänk även på att 
upplösningen påverkar tiden det tar att rendera bilden. Det är därför rekommenderat att ni sänker 
upplösningen om ni vill göra ett par test-renderingar för att se hur ljussättningen blir. Har ni valt att 
använda någon form av ray tracing eller annat som är tungt att beräkna kan ni stänga av det här, till 
exempel om ni vill rendera ett par bilder för att kolla om kameraplaceringen känns rätt. 

 

För att rendera bilden, tryck på Render Current Frame under Render-menyn högst upp 
[Snabbkommando: F12]. För att spara bilden, tryck på Save Rendered Image... under File-menyn 
högst upp [Snabbkommando: F3]. 
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Exempel på hur slutresultatet kan se ut. 

 

Spara resultatet som en .blend fil för redovisningen!
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Animering 
I den här delen av labben får ni komma i kontakt med de första grunderna i forward kinematics-
animation (kallas också för keyframing). Det första ni ska göra är att skapa en studsande boll: 

 

Steg 1: Förbered bollen för animation 
Börja med att välja File→New för att göra en ny scen (glöm inte att spara ditt rum först!) och ta bort 
kuben. 

Att animera en bra bollstuds handlar om mer än att bara låta bollen åka upp och ner. För att studsen 
ska se bra ut behöver den även tryckas ihop när den landar. Man kan göra detta genom att skala bollen 
själv, men ett bättre sätt är att använda sig av en Lattice. För den här labben kan man se Lattice som en 
osynlig låda som man lägger bollen i. Om man sedan krymper lådan kommer bollen att deformeras för 
att passa i lådan. 

Börja med att lägga till en sfär. Lägg sedan till en Lattice (finns längst ner i menyn under Add) och 
skala om den så att den precis täcker sfären (håll ner ctrl för att skala i grövre steg). När detta är gjort 
är det dags att koppla sfären till Lattice-objektet. Börja med att välja sfären. Håll sedan ner shift och 
markera Lattice-objektet. Tryck sedan ctrl+p och välj Lattice Deform, vilket sammankopplar bollen 
till latticen. Testa att endast markera Lattice-objektet och flytta runt det. Om allt gått rätt till ska alla 
operationer som utförs på den även påverka sfären. 

Lägg nu till ett plan och flytta bollen till kanten av planet. Skala om saker om det behövs. 
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Steg 2: Keyframes 
När man animerar i Blender kan man vilja ha tillgång till lite andra fönster än de man har när man 
modellerar. Om ni inte vill omstrukturera gränssnittet själva har Blender ett par fördefinierade layouts 
som man kan använda. Dessa återfinns högst upp, vid meny-raden. För animering vill man ofta ha 
tillgång till viewporten, Ipo Curve Editor, Timeline och Outlinern. För att snabbt få fram en layout 
med dessa kan man byta till SR: 1 – Animation. 

 

Vi vill att hela animationen ska vara 60 bildrutor lång. Detta görs genom att sätta End under 
animationssektionen i Render buttons (samma ställe där ni ändrade storlek och filformat för rendering) 
eller i Timeline-fönstret. 

 

Låt Sta vara 1 och se till att bildruta 1 är den aktiva (aktiv bildruta går att ändra i header-delen av 
buttons-fönstret och syns även längst ner till vänster i viewporten) [Tips: Snabbkommandon för att 
hoppa till första, respektive sista bildrutan är shift+vänsterpil och shift+högerpil. Piltangenterna kan 
användas för att hoppa mellan bildrutor]. 

 

Nu är det dags att sätta ut alla keyframes. Bildruta (frame) 1 är redan aktiv och bollen ligger redan i 
startpositionen. För att sätta in en keyframe på denna position, markera Lattice, tryck i och välj 
LocRotScale. Byt sedan till sista bildrutan (60), flytta Latticen till dess slutposition, tryck i och välj 
LocRotScale igen. 

Tryck Alt+a för att starta animationen (Esc för att avbryta). Har ni gjort rätt ska bollen flytta sig från 
startposition till slutposition över alla 60 bildrutor. Keyframes används alltså för att tala om hur ett 
objekt ska se ut vid ett visst ögonblick. Blender kommer sedan att interpolera mellan keyframes för att 
skapa alla mellanliggande bildrutor. På så sätt behöver ni som animerare inte manuellt positionera ett 
objekt för varje bildruta. 

Bollen glider nu från start till slut, men vi vill ju att bollen ska studsa! För att bollen ska studsa 3 
gånger kommer den att nudda marken 4 gånger. Skapa därför två till keyframes, förslagsvis på 
position 20 och 40. Eftersom bollen redan animeras över dessa bildrutor behöver ni bara gå till dessa 
bildrutor och sätta in en ny keyframe genom att trycka på i och välja LocRotScale. Välj sedan två 
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positioner där bollen når toppen av studsen, förslagsvis vid bildruta 10, 30 och 50. Gå till varje 
bildruta, flytta bollen (dess Lattice) uppåt, och lägg till en keyframe med LocRotScale. 

Bollen bör nu, sett från sidan, röra sig framåt med vågliknande rörelser. Det är en bra bit på väg, men 
det ser inte riktigt korrekt ut. Detta beror på två saker: Interpolationen är för mjuk och bollen trycks 
inte ihop när den nuddar marken. Börja med att lösa det senare genom att lägga in keyframes precis 
innan och precis efter bollen slår i marken. Gå sedan till keyframen då bollen slår i marken, skala och 
flytta Lattice-objektet så att det blir tillplattat och nuddar marken. Lägg sedan in nya keyframes. 
Bollen bör nu studsa ordentligt, även om rörelserna fortfarande är för mjuka. 

Steg 3: Interpolationskurvor 
När ni flyttade runt bollen och skapade keyframes i tidigare steg kanske ni märkte att det dök upp 
massa linjer och kurvor i ett utav fönstren. Dessa kurvor representerar Lattice-objektets skalning, 
rotation och position över tid, där punkterna är de keyframes, som Blender interpolerar mellan. Som ni 
ser är dessa kurvor väldigt mjuka. 

Manipulering av interpolationskurvorna fungerar på ungefär samma sätt som manipulering av objekt i 
viewporten: högerklick väljer en kurva, Tab växlar mellan att redigera kurvor/punkter, g flyttar vald 
punkt, och så vidare. 

Blender har tre typer av kurvor: Constant, som kan användas när man inte vill ha någon interpolation 
mellan keyframesen, Linear, som ger linjär interpolation, samt Bezier, som ger mjuka 
interpolationskurvor. Vill ni kan ni testa att byta interpolationssätt för en kurva genom att markera den 
och gå till Curve→Interpolation Mode i menyn för interpolationsfönstret. Man får dock mer kontroll 
om man utgår från Bezier-kurvor och flyttar runt kontrollpunkterna kring olika keyframes. Varje 
keyframe har två kontrollpunkter som avgör hur kurvan ser ut. Hur dessa förhåller sig till varandra går 
att bestämma under Point→Handle Type (Curve-menyn ersätts av Point-menyn beroende på om man 
redigerar kurvor eller punkter [Snabbkommando: Tab]). Från början är de satta till Aligned, men för 
att få mer kontroll och kunna göra kurvan lite skarpare kan man vilja sätta den till Free 
[Snabbkommando: h] eller Vector [Snabbkommando: v]. 
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Lek runt med interpolationskurvorna, flytta, lägg till eller ta bort keyframes tills ni känner att 
animationen är tillräckligt bra. Vill ni och har tid kan ni även ge bollen en textur och försöka få den att 
rotera korrekt. 

 

Spara resultatet som en .blend fil för redovisningen! 
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Steg 4: Carambole! 
I biljard-varianten carambole (billiards på engelska) spelar man med tre bollar: en vit, en röd och en 
gul. Spelarna ska stöta till sin spelboll så att den träffar de två andra bollarna. Dessutom ska spelbollen 
studsa i tre av biljardbordets vallar innan den stannat. 

Din uppgift är att animera en carambolestöt! 

 Skapa ett carambolebord. Ett carambolebord har en yta på 10x5 fot med vallar på varje sida. 
Observera att bordet, till skillnad från vanlig 8-ball biljard, saknar hål. 

 Skapa sedan 3 bollar för animering (använd Lattice-objekt om ni vill) och flytta dem så att de vilar 
på carambolebordet [Tips: shift+d skapar kopior av valda objekt]. 

 Animera nu bollarna så att ni får till en snygg stöt! Ni behöver inte animera biljardkön eller ge 
bollarna på bordet material. 

 Försök få animationen att se så realistisk ut som möjligt, eller (ännu bättre!) att se så rolig ut som 
möjligt! 

 Det går även att använda Blender Game Engine (och Bullet Physics) för att låta Blender räkna ut 
hur bollarna ska studsa, men det är överkurs! 

Spara resultatet som en .blend fil för redovisningen! 
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