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Hvad er blender?
Blender er et gratis open source-program, der kan lave 3D-modellering – både som still-
billeder og som animationer. Man kan lave alt fra logoer til animationsfilm (!) i programmet.

Du kan finde mange eksempler og tutorials omkring Blenders muligheder på nettet (vi 
samler et par stykker sidst i denne gennemgang) – men som appetizer kan du kaste et 
blik på en meget flot film lavet med Blender:

Caminandes 2 – Gran Dilamma

https://youtu.be/Z4C82eyhwgU 

Hvorfor arbejde med Blender?
Alle har set 3D-film, 3D-logoer og computergenererede billeder – og de fleste er sikkert 
fascinerede.

At arbejde med Blender kan være med til at give forståelse for, hvordan disse ting laves 
og bliver vækket til live.

Der er desuden et programmeringsaspekt – at styre computeren og bestemme, hvad der 
skal ske, hvordan det skal se ud m.m.

Endelig kan man med Blender (kræver lidt selvstudie) lave 3D-figurer til print m.m.

Vores anbefaling:

• Start med simple logoer, tekster og figurer
◦ Her læres en række af de grundlæggende funktioner og begreber

• Lav så måske en simpel animation (simpel betyder ikke, at det ikke kan være flot!)
◦ Her bliver teknikken meget fascinerende....

En ting er sikkert: Arbejdet med 3D-modellering skaber en dybere forståelse for mange 
aspekter omkring den digitale produktion af billeder og film/video – og måske også 3D in 
real life via 3D-print.

Er det for svært?
Blender kan det hele – fra simple still-billeder til meget komplekse animationsfilm. Og det 
betyder selvfølgelig, at programmet er særdeles omfangsrigt.

Med en god og eksemplarisk manual (papir eller video), kan man komme langt – og det 
gælder både børn og voksne. Prøv selv med eksemplet her i manualen, det giver et godt 
fingerpeg!
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Find Blender
Blender (og en masse Blender-relateret) henter du på hjemmesiden 
http://www.blender.org

Blender kører på Windows, Mac og Linux.

Denne gennemgang
I denne korte introduktion kommer du omkring nogle af de mest  grundlæggende 
muligheder:

• Indsæt tekst
• Indsæt en flade
• Indsæt et objekt
• Vælg farver/overflader
• Indstil kameravinkel
• Indstil kvalitet på beregning
• Beregn!

• Når logoet er færdigt, laver vi det om til en lille (men flot) animationsfilm

Eksemplet bliver kørt igennem skridt for skridt via en lang række screen dumps og 
beskrivelser.

• Der bliver ikke lange beskrivelser af hvorfor – tænk i stedet hands on!!
• Når du skal gøre noget, er teksten skrevet med orange!
• Du ender med et flot 3D-billede med din egen tekst!

• Du kan finde arbejdsfiler til projektet, hvor du fandt denne manual.
Der er flere filer fra forskellige stadier i projektet. 

• Opfordring og udfordring
Arbejd dig igennem eksemplet – uden at ”snyde” med filerne :)
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Indtast en tekst og gør noget med den
Indrømmet: Der er mange knapper, indstillingsmuligheder, tal og tekster! Men, fortvivl ikke 
– det er slet ikke så svært (men kan blive det, hvis man virkelig graver sig ned og vil lave 
det hele!)

Her ses brugerfladen -
bemærk 3D-kassen, her
kan du se X-, Y- og Z-akser
via den blå, grønne og røde
pil.

1. Prøv at trykke på og
trække i pilene – hvad
sker der?

2. Højreklik på den
firkantede kasse – klik
på ”x” - slet figuren

3. Klik på [Add] og vælg
[Text]

4. Flyt teksten ind ca. midt på fladen – brug grøn og rød pil

5. Højreklik på teksten og klik på TAB-tasten for at 
redigere teksten. Indtast nu din egen tekst! 
Til sidst klikkes TAB-tasten igen for at afslutte redigering

6. Teksten ligger fladt ned. Klik [r] – [x] – [90] og [Enter] 
Hvad sker der? Roter – om X-akse – 900

7. Din tekst er lidt flad – der må dybde til!
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8. I menuen i højre side skal du finde [F]-tekstknappen

9. Sæt nu Offset-Depth-Extrude og Resolution,
 til noget a la følgende

10.Nu skal materialet bestemmes! Hvad er teksten lavet af, om man så må sige?

1. Vælg først ”Cycles Render” øverst på siden

2. Vælg nu ”Material”-knappen til højre på siden

3. Klik på ”New”

4. Under [Surface] vælger du [Glossy] 

5. Vælg en farve ved at klikke på selve farvefeltet ud for [Color]
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6. Nu skal du have vist din figur 
med det rigtige materiale 

Gem dit projekt
Det anbefales, at du gemmer dit projekt regelmæssigt!

[File] – [Save as]

Vælg placering og filnavn – slut med at klikke på 

Indsæt en flade
For virkelig at kunne illudere 3D, vil vi lade teksten stå på/svæve lige hen over en 
glasplade med spejleffekt!

1. Du skal igen klikke på [Add], men denne gang vælges [Mesh] og [Plane] 

2. Din flade skal gøres større! 
1. Højreklik på din flade
2. Klik [s] – [x] – [3] og [Return]

S=Scale, om X-aksen, 3 x størrelse
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3. Placer nu din flade lige under teksten!

4. Fladen gør du nu til ”glas” - og vælger en blålig farve
1. Højreklik på fladen, så den er valgt

2. Vælg [Materials]

3. Vælg [New] og indstil til ”Glass BSDF” 
som vist til højre.

4. Endelig vælger du en blålig farve

5. Prøv at vælge den visning, der hedder [Rendered]
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Og der blev lys!

Du har nu næsten et færdigt ”logo” med en tekst, der 
spejler sig i et stykke glas.
Men, det er lidt mørkt – og det skal der gøres noget 
ved!

Det skyldes bl.a. at selve omgivelserne (om man så 
må sige!) er grå/sorte.

1. Klik på knappen [World] og vælg en farve tæt på det hvide (klik på den grå farve og 
vælg en anden)

Nu begynder det at tage form!

Husk at gemme!
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Indsæt en figur
For at gøre det hele lidt mere spændende, sætter vi en glaskugle ind i billedet, som kan 
reflektere både tekst og blå flade.

1. Start med at vise dit projekt som [Material] – ikke [Rendered]

2. [Add] – [Mesh] – [UV Sphere]

3. Nu placeres en ”kugle” - træk lidt i de forskellige
dele af dit projekt, så du havner med noget a la
følgende:

4. Vælg en material til din kugle – vælg [Glossy] og en
gylden farve.

5. Prøv nu at vælge visningen ”Rendered”
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Vælg kameraudsnit og sæt billedstørrelse
Du skal ikke fylde mere på dette ”logo”. Nu skal udsnittet bestemmes og selve billedet 
beregnes.

1. Start med at definere det færdige billedes størrelse og opløsning
1. Klik på det lille kamera og indstil som vist her (giver en god kvalitet til still-

billeder)

NB! Bemærk at det her kan være nødvendigt at folde menuerne ud, før alle muligheder 
dukker op!

1. Øverst klikkes nu på det lille ”+” for at udfolde menuen.
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1. Du kan nemt styre udsnittet ved at låse kameraet til det, du ser!

2. Nu skal du placere dit udsnit. Hold tungen lige i munden! Brug mus, scroll-hjul og 
num-keys!

Mus Højreklik og hold på rammen af kameraudsnittet. Træk til ønsket position. 
Venstreklik for at slippe

Scroll Brug scroll-hjulet på musen til at zoome

Num-keys Roterer, drej m.m. 

Når du er tilfreds – efter lidt klikkeri, er du klar til at se et preview og derefter beregne!

Vælg at vise som [Rendered]

Husk at gemme!
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Beregn dit billede
Nu skal computeren på arbejde – det endelige billede skal beregnes!

1. Klik på [Render] – og du får dit billedet i fuld opløsning!

Ikke værst!

Vil du gemme som billede?
Når du har beregnet et billede, kan du nemt gemme det!

Bemærk at du her blot gemmer et billede til brug i et
andet produkt, til en forside, en videointra eller...

Selve projektet skal du fortsat huske at gemme, så du
kan arbejde videre med det!
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Rettelser og tilføjelser
Du skal nu prøve at vende tilbage til dine figurer og rette lidt til – du skal kun bruge de 
værktøjer, du allerede ER blevet præsenteret for.....
Men – lad os lige tage den skridt for skridt!

1. Gå fra rendered view til 3D-view (nederst til venstre på skærmen)

2. Vælg visning [Material]

3. Du skal ændre størrelse på fladen (den blå flade)
1. Højreklik for at vælge
2. [S] – [Y] – [2] – ENTER 

4. Placer fladen ved at trække i y-aksen

5. Flyt din figur/kuglen en smule

6. Ændre din kameravinkel 

Prøv med noget ala 

Husk at gemme!
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Simpel copy-paste – der må flere figurer til!

1. Vælg din figur – højreklik
2. Klik [Ctrl] + [c] for at kopiere
3. Klik [Ctrl] + [v] for at indsætte

Du har nu 2 figurer!

For at gøre den ene figur lidt mindre, skal du

1. Vælg din figur – højreklik
2. Klik på [s] for scale
3. Træk med musen for at gøre større/mindre
4. Klik venstre musetast, når du er tilfreds

Prøv at ende med noget a la følgende (hov! Der er ændret farve på den ene figur!! Kan du
huske, hvordan man gør det?)

Figurerne er lidt kantede – det må rettes!

1. Vælg din figur
2. Under menuen [Transform] vælges [Smooth]
3. Gør dette for begge figurer

Vis nu som [Rendered] – eller lav en beregning med kamera-knappen!
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Brug billedet i dit slideshow, som logo eller....smid det igennem Fotosketcher!

Mulighederne er uendelige!

Tips og tricks til still-billeder
Der er en række tips og tricks, der kan være gode at kende – især når man selv vil til at 
eksperimentere i Blender!

Det numeriske tastatur
Når du skal navigere rundt om dit værk i Blender, er det numeriske tastatur godt at kende.

På den bærbare (uden numerisk tastatur) kan man trylle lidt ved at få Blender til at arbejde
med de alm. tal som om de var numerisk tastatur:
[File] – [User preference] – [Input] – sæt flueben ved [Emulate Numpad]
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Er du blevet væk i 3D?
Når man er i et 3D-univers, kan man blive helt væk for sig selv (læs: man kan rotere eller 
zoome eller.....så meget, at man ikke længere kan finde sit projekt!)

Klik på 

Dermed vender du tilbage til visning af alle objekter!

Højere opløsning på figurer v. indsættelse
Du kan ved indsættelse af fx en sphere bestemme kvaliteten – som regel er det fint med 
standarden, men det er godt at kende til!

Vi prøver at indsætte en ”Cone” via [Add] – [Mesh] – [Cone]

Du kan lige efter indsættelse sætte antallet af ”Vertices”.

Jo højere opløsning/detaljegrad, jo tungere bliver tingene at arbejde med.

...husk stadig at klikke på ”Smooth”, når det skal være rigtig flot :)
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Lidt for glat?
Når man arbejder med 3D-grafik og computergenererede billeder i det hele taget, kan 
overflader fremstå næsten for flotte.

Du kan derfor overveje at tilføje lidt
”Roughness” - det gøres samtidig med (eller
samme sted) som du vælger ”Material”

Her er indsæt en ”Cone” med glossy material og en
roughness på 0.4

Obs! Spejleffekten nedsættes, når man tilføjer 
roughness til et objekt!

Ændre font
Du vil måske hellere arbejde med en anden font, end
standardfonten?
Det fungerer lidt anderledes, end du kender fra
tekstbehandling m.m.

• Vælg teksten (højreklik) og find frem til tekst-
knappen.

• Rul evt. ”Font”-menuen ned
• Klik på den gule mappe ud for ”Regular”
• Klik dig frem til den rigtige font – det kunne være i

Winsdows' font-mappe
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Flader, der ikke er helt flade
I eksemplet har vi arbejdet med en flade under teksten, der ikke har en tykkelse.

Men.....det kunne jo måske øge 3D-effekten at arbejde med en plade med tykkelse!

Du skal:

[Add] – [Mesh] – [Cube]

Nu får du en ”kasse”, som du ved at resize kan lave til en ”plade” - vælge materiale m.m. 
som hidtil.

Det kunne føre til noget a la (materiale = glass) – lidt overkill, men overdrivelse fremmer 
som bekendt forståelsen!

Glas?
Læg mærke til, at materialet glass virkelig opfører sig som glas – man kan kigge igennem!
Her illustreret med et lag glas indsat i billedet (i praksis: Kopier din flade. [R] for at rotere, 
[X] for x-akse, [90] for 900 og [Enter]. Flyt rundt og skaler....og du har noget helt nyt!
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Støj
Alt efter lys, materialer og en lang række andre detaljer, kan der opstå ”fireflies” (støj) i 
billedet. Det kan man kompensere for på en lang række måder (se link til en længere 
forklaring sidst i dette materiale).

Vi har gode resultater ved at sætte et par indstillinger:

• Clamp indirect sættes til 0.5
• Filter Glossy sættes til 1.0
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Du laver din første animerede film
Man kan lave mirakler med Blender – men lad os starte i det helt små, hvor vi blot laver en
flot animation indeholdende din tekst og et par figurer.

I eksemplet kan man sige, at du bestemmer udgangspunkt og slutpunkt – og lader 
computeren ordne resten!

I eksemplet lader vi en række ”bobler” flyver gennem skærmen med spejleffekt og det 
hele. Det bliver ikke dårligt :) Det kunne fx være introen til en film, ”filmselskabets” logo 
eller....

1. Opbyg den scene, du vil arbejde med – du kan tage udgangspunkt i tidligere 
fremstillet tekst + figurer

2. Træk dine ”bobler” (spheres) uden for kameraets blikvinkel (det kan være 
nødvendigt at slå ”Lock camera to view” fra)

Så har du noget a la følgende, hvor vi vil
animere 3 bobler gennem billedet

1. Sæt nu antallet af frames (billeder) i din 
animation. 24 svarer til 1 sekund – så vi prøver 
med 150, svarende til godt og vel 6 sekunder.
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Nu skal du bestemme dine frames – næsten som i stop-motion!
”Sådan ser situationen ud i frame 1” - ”Sådan ser situationen ud i frame 150” - og så 
beder vi maskinen regne det hele ud! I Praksis hedder funktionen ”Key frames”.

1. Sørg for, at timeline står til frame 1

2. Højreklik på en af boblerne for at vælge. Denne boble skal du nu animere!
3. Klik på [i] og vælg ”Location” - du har nu fortalt Blender, hvor boblen er i frame 1!

På tidslinjen ses nu en lille gul markering i Frame 1 – du kan se, at du har sat en location!

4. Vælg Frame 120 – Ryk nu boblen ud af billedet - [i] og sæt en ny location

Gå til frame 1 og afspil din animation. Virker det?
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1. Gentag nu for de øvrige bobler. 

Du behøver ikke at sætte deres keyframes til 1 og 120 – det afgører blot, hvordan 
bevægelsen sker. Du kan også sætte flere keyframes for at styre deres bevægelse mere 
præcist.
Hvis en bevægelse startes ved frame 100 og slutter ved 120 – og længden af bevægelsen
er den samme som ved første boble – ja, så er bevægelsen hurtigere!

I det konkrete eksempel sætter vi 2. boble til start frame 20 – slut frame 140
3. boble til start frame 10 – slut frame 150

Så langt, så godt! Prøv at afspille din animation!

Du kan også blot klikke dig ind på et tilfældigt sted på tidslinjen – og giver det et fedt 
udsnit, så kan du jo beregne et stillbillede!
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Beregn filmen – hav tålmodighed!
Nu skal du indstille Blender, så du kan få det færdige filmklip!

Du skal indstille opløsning/kvalitet, filtype m.m. Der er gode muligheder for virkelig at 
nørde igennem, men her får du en indstilling, så du kan komme i gang!

Opløsningen er sat til fuld HD – 30%. Det 
bliver i praksis til ca. 600x350 pixels. 
Det er fint til eksemplet, men skal det være
fantastisk, skal man vælge en bedre 
opløsning, fx fuld HD 1920x1080 100%. 
Men....det tager lang tid at beregne!

Framerate = 24 billeder/sek

Hvor gemmes filmen?

Format?

Antallet af beregninger pr. billede. Vi 
”fedter” lidt med 25. Til stillbilleder er 100 
gennemregninger fx ok, men her nøjes vi 
med 25.
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Når alle settings er på plads, klikker du på 

Og så: Hav lidt (eller meget) tålmodighed :) En beregning tager lang tid – og jo højere 
opløsning, jo længere beregningstid!!

På en rimelig kompetent maskine tager det viste eksempel ca. 3 sekunder/billede * 150 
eller ca. 7½ minut. Man kan altså med held arbejde med indhold m.m. i undervisningen – 
og så lade beregningen sker over night!

Husk

• Vælg en passende opløsning til formålet – højere opløsning betyder længere 
beregningstid

• Har du god tid, så vælg et højere antal ”render” - det øger kvaliteten

Nu har du så din film – og den kan videreredigeres i Live Movie Maker eller andre 
videoprogrammer og dermed blive en del af større produktioner.

OBS! Det kan anbefales at have et par sekunder i hver ende af din animation, hvor der 
ikke sker noget. Det giver mulighed for bedre at klippe sammen med andre film, lave 
overgange etc.

Tips og tricks til animationer
I eksemplet animerede vi enkelte objekter i vores billede – men man kan fx også vælge at:

• Flytte kameraet og dermed skifte vinkler, zoom-niveau eller lave en ”rundflyvning” 
om et objekt

• Animere teksten 

Alt det andet!
Du har nu stiftet bekendtskab med Blender – eller måske rettere: Skrabet en lille smule i 
overfladen!

Blender er et meget stærkt produkt, det bliver du sikkert også overbevist om, når du ser 
eksempler på nettet, filmklip m.m.

Et par hurtige input, som du måske kan få glæde af - kan man.....

• Bruge sine fotos som baggrunde eller som materiale på et objekt? JA!
• Give siderne i en kasse eller lignende forskellige materialer? JA!
• …..vi vil lade resten være op til dig at undersøge :)
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Gode links og inspirationsmateriale
Der findes et væld af gode tutorials, manualer og viden om Blender på nettet. Listen er på 
ingen måde udtømmende, men kan være en start!

Nogle materialer er meget avancerede, andre er ment til begyndere. Lad dig inspirere, 
forbavse og overraske!

Blenders officielle manual
https://www.blender.org/manual/getting_started/index.html

Blenderguru
http://www.blenderguru.com/

Blender Foundation på Youtube
https://www.youtube.com/user/BlenderFoundation

...og så er der selvfølgelig de mange, mange tutorials, der guider dig frem til et produkt 
eller giver gode råd om dette eller hint! Fx

Støj i dit billede?
http://www.blenderguru.com/articles/7-ways-get-rid-fireflies/

Hvad med lidt vand i teksten?
https://www.youtube.com/watch?v=VeGHNcOedAw
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