
De baas van de efteling vraagt 
jullie hulp bij de bouw van het 
nieuwe High-TeCH bungalowpark…

Bouw het 
eftelinghuis van 

de toekomst

HELP je mee…?

Voor dat we kunnen gaan 
bouwen  maken we eerst het 

ontwerp van het huis in 
Google Sketchup 



Google sketchup is een softwareprogramma waarmee je 3D-ontwerpen en 
tekeningen kunt maken.

kies uit de werkbalk de rechthoek, we gaan een vierkant maken waarop 
we ons huis gaan bouwen. 

- kies rechthoek en breng je cursor naar het grondvlak.
- klik en sleep net zolang tot je een vierkant hebt van 4 x 4 meter;)

Prima…je hebt 
zojuist het grondvlak 

van je huis 
getekend :)

best lastig om precies een vierkant van 4 x 4 meter te tekenen…? TIP! 

Klik en sleep…laat de muis daarna los en type [ 4 ; 4 ] daarna druk je 

op  [ enter ]. Alle cijfers mag je zonder de haken typen. 



Selecteer het grondvlak van je huis. 
Selecteer daarna uit de werkbalk Push/
pull. We gaan er nu een echte kubus van 

Push/pull

breng de push/pull tool naar het 
grondvlak. trek het grondvlak met de 
push/pull tool nu omhoog. laat de muis 
los…en type [ 4 ] daarna druk je op 
[enter]. 

Gaat goed!

breng de push/pull tool naar het 
grondvlak. trek het grondvlak met de 
push/pull tool nu omhoog. laat de muis 
los…en type [ 4 ] daarna druk je op 
[enter]. 

Selecteer het potlood in de menubalk. selecteer 
met het potlood een hoekpunt door erop te 
klikken. trek een schuine lijn naar de andere hoek 
en klik ook daarop. 

Nu gaan we op een andere zijde een rondje maken. 
Gebruik daarvoor de Cirkel tool. Klik op het 
beginpunt en trek de cirkel naar buiten om de 
cirkel groter te maken. Heb je het goede formaat 
gevonden….? laat de muis los.

Met de orbit tool kun je 
het beeld draaien. Ga nu 
naar de achterkant van je 
kubus.



het vlak van de kubus aan de achterkant gaan we in vier gelijken 
stukken verdelen. Gebruik daarvoor opnieuw het potlood. kies 
het potlood en schuif net zo lang over de bovenrand tot je een 
blauw rondje ziet. Klik…je hebt nu het midden geselecteerd.

Selecteer nu met het potlood het 
midden aan de onderkant van het 
vlaken…klik! Je hebt nu precies in het 
midden van het vlak een verticale lijn 
getekend. 

Doe nu hetzelfde nu van linkerkant 
naar de rechterkant van het vlak. Zo 
maak je een horizontale lijn

Wat je ook 
bedenkt…het 

kan!

We 
hebben in onze 
kubus nog één 
leeg vlak  niet 

gebruikt.

tip! Gebruik 
de orbit 
tool:)

Weet d
e w

eg!



In dit laatste vlak gaan we halve cirkels…
bogen maken. Selecteer in de werkbalk de 
“boog” tool.

Maak een begin - en eindpunt en sleep 
de boog. klik…Wanneer je daarmee 
klaar bent!

Poehee…
wat hebben we 

al veel 
gedaan.

maak nu op elk vlak een lijn, rechthoek, cirkel en/of boog. Wees 
creatief en gebruik je fantasie, net als de mensen die bij de efteling 
werken  :) Het park de efteling heeft vele prijzen gewonnen 
waaronder meerdere keren de “Pomme d´Or”.  

maak alle getekende vormen nu 3D met de PUSH/
pull tool! maak het huis van de toekomst voor 
park de Efteling

Hieronder zie je alvast  mijn ontwerp. Veel succes! Pardoes en pardientje


