
Blender Basic

Blender er et meget omfattende 3D program, der kan være kompliceret at lære, - men med disse 3 
-4  moduller kan man lære de basiske muligheder relativt enkelt, i en overskuelig og letforståelig  
ramme. Dette er Blender's store styrke, at det er et meget i en ”fast ramme” og meget regel baseret.
Det muliggør et meget skarpt undervisningsforløb. 

Blender basic Design :

At lave et formdesign ud fra kombinationen af enkle former, og med brugen af reference 
tegninger, feks. Et blueprint, - fra dette kan man lave køretøjer, maskiner, arkitektur og 
objekter. I dette kan de grundliggende principper læres, og hvis man holder sig til en relativ 
enkel form, kan man hurtig lave et smukt design. 

(forklaring til det i praksis ; Primært er det arbejde indenfor object og edit mode, og hvor man 
meget holder det indenfor geometriske enkle former, der gradvist udvikles hen imod mod større 
kompleksitet. Der vil læres brugen af forskellige modifieres til bl.a. at lave symmetri, og samle 
objekterne )

Blender basic Sculpting :

En meget enkel ”Tændstik mands tegning” kan hurtig omskabes til en 3D figur, der med et 
indre skelet (Armature) relativt let kan sættes i flere positionerer, og færdig 3D modelleres . 
Se video 

(Forklaring til hvordan i praksis : Først at lave en grundfigur (et ”BaseMesh,” ) som så bliver lavet 
til en meget enkel  menneskefigur, der så kan sættes i en position og færdig modelleres.

Blender kombineret med Makehuman :

Makehuman er et 3D program, hvorfra man meget hurtigt kan lave en overbevisende 
menneske figur, i alle mulige størrelser, former, aldre, køn og etniciteter. Figuren kan 
importeres sammen med et kompatibelt skelet , til Blender og sættes i forskellige positurer og 
færdig modelleres. 
Denne metode muliggør nogen hurtige succes oplevelser og overbevisende resultater, 

( Forklaring til praksis : Dette er  specielt godt for at give folk der har større vanskeligheder
med forme menneskefigurer en succes oplevelse også. Det muliggør også for andre at kunne 
arbejde meget hurtigt og effektivt – se billederne )

Blender Advanced Sculpting:

Dette er hvor man kan videre modellere på sit basic mesh fra basic sculpting, eller som helt 
selvstændig start. Dette er for at lære et hurtig og naturlig workflow, og er tænkt som der 
hvor man mest kreativt frit kan udfolde sig. Der vil også blive undervist i at indsætte et skelet 
(armature) for at ændre detaljer af positionen. 

(Forklaring til hvordan i praksis : Dette er den mest krævende del, - og meget drejer sig om, at lære 
at broge  genvalgs knapper, så man får en naturlig, hurtig og organisk workflow. Når man har lært 
dette er det næsten som at modellere i den fysiske virkelighed. 
Dette er en overbygning, og mit specialle )

https://www.youtube.com/watch?v=b8XRW9cC-cw


Disse 4 moduller, kan prioriteres efter, hvad man mest synes der er vigtigt til undervisnings 
situationen, -men dækker ret bredt 3D teknikkens muligheder, og er noget der kan bruges som en 
indgangsvinkel og forståelsesramme for 3D. 

Fordelene ved 3D : man kan lave en model af det, man gerne vil undersøge eller videreudvikle på.
En Model prototype, giver ikke alene en bedre forståelse og visualisering, - men er også en hurtig
og billig måde at skabe et ønsket objekt på . Man kan også i forhold til ens ressourcer, beslutte 
hvornår i processen, at kvaliteten er høj nok til, at udprinte (eller udfræse) og i hvilken størrelse
og mængde. Dette muliggør både en rigtig god læringsproces, for eleverne, og sikre en optimal
styring af forbruget af materialer, samt en mulighed for både lære af sine fejltagelser , og kunne 
rette dem. 
 Læs : eksperimenter meget, og print det bedste af dette ud. 

Man kan gå videre fra dette til 3D design, Arkitektur, Modelbygning, Scenografi ,3D 
animation, Cad-Cam, Virtuel Reallity og 3D kunst . 
Der til er der selvfølgelig stadig lang vej, - men jeg synes mine 3D lærings ”moduller” vil kunne 
være rigtigt gode at starte på, være inspirerende, og skabe en forholdsvis hurtig engagerende 
”succesoplevelse” og kontrol i starten.
 jeg mener dette kunne og burde komme bredt ud til mange, fordi det er noget der virkeligt mangler 
meget indenfor 3D læring. 



Der kan være en enkel start, med at lave simple designs som fex en tepotte el.lign

Siden Kan man også lave mere komplekse ting, med hjælp fra reference billeder, og 
Blueprints af fex biler, arkitektur og andre objekter 



man kan orienterer sig med xray formatet i Blender  

Her er et realistisk punkt man kan nå indenfor et enkelt undervisnings forløb – men der kan stadig 
arbejdes videre 



Man kunne se forløbet med Blender Basic sculpting i linket i starten til et video,link - men her er så
hvordan forløbet er med Makehuman programmet som en hjælp til en hurtig succes oplevelse.
Denne skitse figur er lavet på ca 1 time, - og kan varieres efter det man ønsker 
Makehuman programmet start

Indsættelse af et armature (et skelet)

          Hvordan skulpturen ser ud efter indsættelse i Blender – og en enkel første modellering



          Efter skulpturen er blevet sat i pose mode, og opstillet i positur

– og her efter en mere gennemgribende modellering i sculpt mode



Et typisk undervisnings forløb i 3D kunne være i 3-5 dage, hvor man så ”skræddersyr” 
prioriteringen, af de enkelte moduller efter behov.
Et mere gennemgribende forløb, hvor man kombinere det på et fag (eller flere) , - kan lade sig gøre
med en finansiering igenem  Huskunstner ordningen , hvor statens kunstfond betaler 3/4 af 
aflønningen. 
Se ovenstående link samt vær klar over, at næste gang er den 7 marts, og derefter  i september. I den
anden vedhæftede fil, er der et skitseret muligt forløb, hvor jeg har brugt vikinger som eksempel, - 
men det er klart at der massevis af muligheder, - specielt med at kombinerer forskellige fag.

Jeg kalder det at arbejde i 3D for, at være   I dragens Hjerte , - fordi det er centralt, i en kreativ 
skabelses proces, hvor man, ikke er begrænset af ressource mangler, og fysiske begrænsnings
love. Kig på det ovenstående link, og bliv inspireret. Man kan både, lade denne Prezi køre på 
automatik, eller surfe rundt efter interesse.

Man kan både bruge 3D teknikken til at lave, meget små printet objekter, som denne 8 cm store 
SLA (dråbe med UV hærdning) print, - som ville kunne gengive myge hår.

                                      Eller legemsstore fræste
                                     Skulpturer som denne Klods
                                     Hans figur til HCA festivalen
                                     2019 

Jeg var i en lokal tv udsendelse, som jeg synes giver et meget godt indblik i mig personligt
samt min kunst :
Frank Fenriz fortæller om sin 3D kunst

Kontakt mig gerne for videre uddybning, af hvad jeg kan tilbyde indenfor 3D undervisning.

                                              Med venlig hilsen :
                                                Frank Fenriz
Kværndrup Vænge 9 5772 Kværndrup tlf 30 270917 min instagram side   Fenrizart

               

https://www.instagram.com/fenrizart/?hl=da
https://www.youtube.com/watch?v=G7tWD9iImaE
https://prezi.com/kuqet_i4-tco/i-dragens-hjerte/
https://www.kbub.dk/huskunstnerordningen-ansoegningsfrist-5-marts/

