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INTRODUCTIE

WWW.STUDIOJET.NL
WWW.SKETCHUPPLAZA.NL
INFO@SKETCHUPPLAZA.NL

Hey! Super goed dat je de tien beste ‘had ik dat maar eerder geweten’ Sketchuptips hebt aan-
gevraagd!

Zelf werk ik al zo’n tien jaar met Sketchup. Voor mijn werk als interieurontwerper kan ik niet meer 
zonder Sketchup. Het programma kent oneindig veel mogelijkheden en het is heel toegankelijk.

Ik ken het programma door en door, maar toch leer ik ook nog steeds dingen bij. Ik speur regelmatig 
op diverse Forums en op Youtube voor nieuwe snufjes, extensies of andere tips. Soms ontdek je ook 
dingen per toeval door een beetje te prutsen en uitproberen.

Soms heb je van die momenten, dat je denkt; Had ik dat maar eerder geweten! 

Een aantal van die momenten wil ik graag met je delen om jou tijd te besparen en nog meer uit het 
programma te halen.

Succes en heel veel plezier met de tips! 

Laat je mij weten of je er iets aan hebt gehad of zelf nog goeie tips hebt voor deel 2 ;-)

Marian van Olst
Studio Jet & Sketchup Plaza
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Als het goed is kennen jullie allemaal de ‘Move’ tool. Met deze tool kan je elementen verplaatsen en kopiëren. Echter heeft deze 

tool een dubbel functie namelijk roteren. Dit werkt overigens alleen bij een groep of component.

• Selecteer het object dat je wilt roteren met Select tool.

• Selecteer Move tool in de large toolbar.

• Beweeg met je muis over het object dat je wilt roteren.

• Dan zie je de gradenboog met 4 rode kruisjes.

• Ga met je muis naar een rood kruisje en blijf er even boven hangen.

• Klik 1x met je muis op het rode kruisje.

• Draai het object in de gewenste richting.

• Klik 1x met je linkermuisknop en klaar.

TIP 1
MOVE TOOL OM TE
ROTEREN

Afbeelding 1.1 Afbeelding 1.2
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Sneltoetsen gebruiken is echt een must! Het scheelt je wat heen en weer geschuif met de muis. Meestal is het de eerste letter 

van het commando, dus van Move is ‘M’ de sneltoets, van Push/Pull de ‘P’, van Line de ‘L’ enz. Als je even je cursus boven een 

commando hangt in de toolbar, verschijnt de naam van het commando plus de letter van de sneltoets. Helaas is er niet voor ieder 

commando een sneltoest ingesteld. 

Toen ik er dus achter kwam dat je zelf sneltoetsen kan instellen: Oh YES!!

• Ga naar Sketchup in de menubalk. (voor Windows; ga naar Modelinfo).

• Selecteer Preferences (cmd ,).

• Selecteer links in het venster Shortcuts.

• Maak je eigen sneltoetsen, dat kunnen ook combinaties zijn met SHIFT, CMD en de ALT toets.

Hieronder een selectie van de sneltoetsen die ik heb toegevoegd: 

• Edit/Delete Guides   SHIFT G

• File/Export /2D graphic   SHIFT E

• Camera/Perspective  SHIFT C

• Tools/Dimensions   SHIFT D

• Edit/Close group/Component SHIFT Q

Afbeelding 2.1 Afbeelding 2.2

TIP 2
ZELF SNELTOETSEN 

INSTELLEN
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TIP 3
OFFSET MET 
SELECTIE

Afbeelding 3.1 Afbeelding 3.2 Afbeelding 3.3

Met Offset kan je lijnen verdubbelen (verschuiven + kopiëren tegelijk). Dit is handig om bijvoorbeed wanddiktes te maken als je 

een plattegrond aan het opzetten bent. Om deze daarna weer op te trekken naar 3D met Push/Pull.  Als je deze handeling op de 

‘normale’ manier doet, dan verdubbelen alle lijnen met de afstand die jij invoert. Je kan ook eerst een selectie van de lijnen die jij 

wilt verdubbelen.

Op afbeelding 3.1 worden alle lijnen tegelijk dezelfde afstand verdubbeld bijvoorbeeld voor de buitenwanden.  

Op afbeelding 3.2 wil ik alleen de 2 enkele lijnen verdubbelen.  

Dat gaat als volgt:

• Selecteer eerst de 2 enkele  lijnen met de Select tool.

• Selecteer de Offset tool (sneltoets ‘F’ en als dit nog niet is ingesteld zie TIP 2).

• Klik op een van de blauwe lijnen en beweeg de muis in de gewenste richting. (niet klikken met de muis  

tussendoor).

• Voer de afstand in en geef meteen een Enter.
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Ook roteren heeft een ‘dubbel’ functie, want je kan namelijk roteren en kopiëren ineens. Deze handeling is voor mij niet meer weg 

te denken. Ik moet nog al eens wat stoelen op een rijtje zettenen vervolgens ook naar de andere kant kopiëren. En Yes, het kan 

in één handeling, nou ja in één commando eigenlijk. Simpelweg door een keer op de ALT (CTRL voor Windows) toets te drukken 

tijdens het roteren. 

In het voorbeeld heb ik al netjes de stoelen op een rijtje gezet en mooi uitgevuld. In het midden heb ik een (hulp)lijn getekend, 

zodat ik de gradenboog precies in het midden kan zetten. Deze lijn haal ik later weer weg. 

• Selecteer de stoelen met Select tool.

• Selecteer de Rotate tool in de large toolbar.

• Zet de gradenboog op het midden van de hulplijn.

• Selecteer daarna de hulplijn.

• Toets één keer op de ALT (of CTRL) toets en er verschijnt een + bij de cursor.

• Draai de stoelen 180 graden.

• Klik één keer met de linkermuisknop en voila ook 3 stoelen aan de andere zijde.

Afbeelding 4.1 Afbeelding 4.2

TIP 4
ROTEREN EN KOPIËREN IN ÉÉN HANDELING
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In SketchUp staan een aantal standaard kleuren onder Colors. Naast het Colorwheel vind je de tab Color Sliders, daar kan je RGB 

en CMYK kleurcodes invoeren .Dit zijn kleuren voor drukwerk, maar niet voor interieur zoals Pantone of van bekende verffabri-

kanten.  Als je goede digitale kleurstalen hebt biedt Match Color wellicht een goede optie om snel de juiste kleur te krijgen. Met 

deze tool kan je buiten SketchUp vanuit een ander programma of foto op je bureaublad een kleur pik ken. Ik heb een afbeelding op 

Pinterest geslecteerd, maar dat kan van alles zijn, als het maar naast SketchUp open staat.

Let op: De weergave van de kleur hangt helemaal af van je scherm- en schaduwinstellingen etc. Laat dus altijd de ‘echte’ kleursta-

len zien bij een presentatie.

• Selecteer Match Color links onder in het materialen venster.

• Selecteer een kleur vanuit de afbeelding.

• Kleur daarna met Paint Bucket het gewenste vlak in.

Afbeelding 5.1

TIP 5
MATCH COLOR 
BUITEN SKETCHUP
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TIP 6
ERASE TOOL OM 
LIJNEN TE 
VERBERGEN

Afbeelding 6.1 Afbeelding 6.2 Afbeelding 6.3

Met Erase kan je lijnen en vlakken verwijderen. Zodra je een lijn ‘weggumt’ zal ook het aangrenzende vlak verdwijnen. Soms kan 

het handig zijn om enkele de lijn te verwijderen, omdat je niet altijd alle lijnen wilt zien. Met Erase + Shift toets vasthouden, kan je 

lijnen verbergen (Hide) zie afbeelding 6.2. Met Alt en Cmd (Shift en Ctrl voor Windows) tegelijk vasthouden kan je ook 

meteen lijnen glad maken (Soft/Smooth) zie afbeelding 6.3. 

Het enige nadeel is als je dan op bij Edit --> Unhide --> All klikt, dan gaan deze lijnen ook weer aan. Als je zorgt dat je er eerst een 

Groep van maakt, dan verschijnen de lijnen alleen weer als je in de Edit Mode aan het werk bent van die Groep.



1 0 

Ik weet niet precies meer bij welke update van SketchUp Rotate er in is geslopen bij het draaien van texturen, maar handig is het 

zeker wel. Je kan handmatig draaien met de groene pin, waarmee ook de maat wordt aangepast. Als je 90, 180 of 270 graden 

moet draaien is het selectie venster met de rechtermuisknop sneller.

En dat gaat als volgt:

• Selecteer de textuur die je wilt draaien.

• Klik met je rechtermuisknop en selecteer Texture --> Position zie afbeelding 7.1.

• Klik daarna nog een keer met je rechtermuisknop en selecteer Rotate en daarna het gewenste aantal graden.

• Klik nog een keer met je rechtermuisknop en kies Done.

• Om het vlak te deselecteren klik je met je linkermuisknop buiten het vlak.

Afbeelding 7.1 Afbeelding 7.2

TIP 7
TEXTUUR ROTEREN



1 1 

Er zijn 2 manieren om snel oppervlaktes weer te geven, zonder zelf te hoeven rekenen. Dat is met Entity Info en met Text. Die laat-

ste zou je niet zo snel bedacht hebben, omdat je waarschijnlijk denkt alleen maar teksten daarmee te kunnen weergeven. Voordat 

je beide functies gaat gebruiken, vind ik het handig om daarvoor eerst de eenheid op Meters te zetten. Als je net als ik in Millime-

ters werkt is het best een lang getal namelijk ;-)

Opvlaktes weergeven met Entity Info:

• Ga naar Model Info onder Window in de menubalk (zie afbeelding 8.1).

• Selecteer Units en zet de eenheid op Meters en op 1 of 2 decimalen achter de komma en sluit het venster. 

• Selecteer een vlak en klik met je rechtermuisknop en selecteer in het venster Entity Info. Het venster klapt open en zal bij 

Area het aantal vierkante meters weergeven (zie afbeelding 8.2).

Opvlaktes weergeven met Text:

• Ga naar het gereedschap Text in de Large Toolbar.

• Klik met je linkermuisknop op het vlak en plaats tekst waar je wilt.  

Nu wordt ook het aantal vierkante meters meteen weergegeven als tekst.

Afbeelding 8.1 Afbeelding 8.2

TIP 8
SNEL  

OPPERVLAKTES 
WEERGEVEN
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Deze is er zeker één in de categorie ‘had ik dat maar eerder geweten’. Je kan deze tip toepassen op alle lijnen, ook op die van een 

cirkel en een polygoon.

• Teken een lijn of een cirkel.

• Selecteer de lijn en klik met je rechtermuisknop.

• Selecteer Divide.

• Beweeg met je muis over de lijn en je zit aan de rode vierkantjes en de tekst het aantal segmenten. 

Je kan ook direct in de MTB rechts onder in je scherm het aantal segmenten in toetsen.

Afbeelding 9.2

Afbeelding 9.1

TIP 9
LIJNEN VERDELEN 
IN SEGMENTEN
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TIP 10
RADIUS VAN EEN 
CIRKEL AANPASSEN

Afbeelding 10.1 Afbeelding 10.2 Afbeelding 10.3

Iets wat je ook maar net moet weten is, hoe je de radius van een cirkel aanpast. Helemaal handig nadat je allerlei andere 

handelingen tussendoor hebt gedaan. 

Of van een cilinder de boven of de onderkant de maat wilt aanpassen, zodat je een afgeknotte kegel krijgt.

Dit gaat als volgt:

• Teken cirkel met een radius van 600 mm.

• Selecteer de lijn.

• Klik op je rechtermuisknop en selecteer Entity Info en pas deze aan naar 800 mm.

• Trek de cirkel op met Push/Pull.

• Pas de bovenste cirkel aan naar 600 mm.
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TOF! Je hebt alle tips doorgelopen, bestudeerd of geoefend :-)
Ik hoop dat je zeker bij een aantal van deze tips dacht: Had ik dat maar eerder geweten! 
En dat je de tips kan toepassen tijdens het gebruik van SketchUp.

Mocht jij nog ook nog super handige tips hebben, dan hoor ik dat heel graag voor deel 2 :-)

Heel veel succes met het maken van jouw SketchUp tekeningen.

En als je nog vragen hebt, hiernaast staat mijn mailadres. Ik hoor graag wat jouw vragen of opmerk-
ingen zijn!

Marian van Olst
Studio Jet & Sketchup Plaza

THE END
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