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AutoCAD / AutoCAD LT 
 
Basis 

 

  

 
Kursusbeskrivelse 
Som det første på dette kursus lærer du brugerfladen i AutoCAD at kende, så du let 

kan bevæge dig rundt. Du vil ligeledes lære at anvende de mest anvendte 2D tegne- og 

redigeringsværktøjer. Når du har lært at optegner linier, buer, osv. lærer du også at 

målsætte og skrive tekster på dine tekniske tegninger. 

 

For at kunne anvende en teknisk tegning, får du også brug for at opdele dine streger 

og komponenter i lag, dette giver dig mulighed for at skjule dine streger og 

komponenter, så du kan få forskellige tegninger ud fra en model. 

 

Sidst på kurset, lærer du at oprettet diverse papirstørrelser og udskrive dem til PDF 

eller en printer. 

 

 
 

Punkter der gennemgås på kurset 

 Brugerfladen 

 Koordinatsystem (basis) 

 Laghåndtering 

 Optegning af 2D geometrier 

 Redigeringsværktøjer, som Slet, flyt, kopier 

 Målsætning 

 Tekst 

 Opsætning til print og udskrivning 

 

De objekter/tegninger du opretter på kurset, få du med hjem, således at du kan 

genanvende dem. 

 

Efter dette kursus har du mulighed for at tegne byggeprojekter  

eller tekniske tegninger i AutoCAD og AutoCAD LT. 

 

 

 www.linkedin.com/company/cadxpert-a-s 

 www.facebook.dk/cadxpertas 

 

 

http://www.cadx.dk/kursus/kursus-side.asp?mode=n1&cid=66&cmid=16
http://www.linkedin.com/company/cadxpert-a-s
http://www.facebook.dk/cadxpertas
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Information 
 
Kursusform, Pris og målgruppe 

 

 

 

Formål 

Efter endt kursus vil være i stand til at kunne anvende disse funktioner og derved blive 

endnu mere effektiv og du vil være i stand til at gøre dine tegnerutiner lettere i 

hverdagen. 

 

Forudsætninger 
Du skal have kendskab til anvendelse af Microsoft Windows samt kendskab til 

projektering inden for byggebranchen eller industrien. 

 

Varighed 

3 Dage 

 

Økonomi 

Prisen for kurset er 9.300,00 kr. eksklusiv moms 

 

Undervisningsform  

Kurset foregår som instruktørundervisning, kursisten får efter instruktion fra 

underviseren, selv lov til at teste mulighederne af. 

Alle instruktørerne ved CADXpert a/s er ATC instruktører og er ligeledes Revit 

Architecture Certified Professionelle og har mere end 40 års erfaring tilsammen. 

 

Kursussted 

Kurset udbydes af CADXpert a/s og afholdes i Aalborg, Horsens og Greve. 

 

Kursusmateriale og sprog 

De undervises på dansk, og efter CADXperts eget udviklet kursusmateriale. 

 

Hvordan tilmelder jeg mig? 

Tilmeld dig direkte i kursuskalenderen eller ring på telefon 76 288 110, hvis du har 

behov for rådgivning, om kurser.  
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