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2. Õpilastöö Nimetus:  Legoklots 
 
 
 
 

3. Joonised või illustratsioonid:  
    

1. Ava programm SketchUp. 

2. Avad akna Template ning valid mõõdustiku Archilectural Designe-Millimeters. 

3. Klikid lingile Open SketchUp. 

4. Et programmis ringi liikuda kasuta hiirt. 

5. Kui näed, et joonestamis alal on juba valmis kujund kustuta see. 

6. Kui on soov tehtus tegevus tagasi võtta kasutada klahvi kombinatsiooni Alt pluss Shift. 

 
7. Vali tööriist Rectangle. 

8. Tõmba ristkülik. Programmi paremal all nurgas on valge kast, mille ette on kirjutatus 

Measurements, mis näitab kujundi mõõtmeid. Sisesta sinna mõõtmed: 31,8;15,8 ü. See 

tähendab, et sinu tehtud ristkülik on 31,8;15,8 ü suur (ühik oleneb sellest, mis mõõtkava sa 

ennem programmi lahti tegemist valisid, kas mm, meetrit või jalga). 

9. Vali tööriist Push/Pull ja tõmba ristkülikut 9,6 ü võrra üles. 

 
 



 
 
 
 

10. Vali tööriist Line ja jaga üks rist tahuka suuremas küljest kaheksaks ja tõmba iga tekkinud ruudu 

sisse rist, et ruutude kesk punktid oleks teada. Kui tekkib küsimus, kus on joone kesk punt, siis 

liikuda mööda joont, kuni joone otspunk muutub helesiniseks. 

 
11. Vali tööriist Circle ja tõmba ruutude kesk punktidest ringid diameetriga 4,8 ü (ühikud sisesta 

valgesse kasti paremal all). Kokku tulebteha kaheksa ringi. Pärast kustuta abijooned. 

12. Vali tööriist Push/Pull ja tõmba kõiki ringi 1,8 ü võrra üles, et tekkiksid silindrid. 

 
13. Kui silindrid on tehtud keera kaamera nii et näeksid ristküliku põhja. 

14. Vali tööriist Line ja tõmba ristküliku teisele põhjale joon nii, et igast küljest jääks 1 ü(soovitan 

kasutada tööriist Tape Measure abi joonte tegemisel, kui tekkib üleliigseid jooni kustutada 

need, et tekkis ristkülik). 



15. Võta tööriist Push/Pull ja lükka tekkinud ristkülikut 8,6 ü võrra risttahuka sisse. 

16. Kui risttahuka kujuline õõnsus on Lego klotsis, vali tööriist Tape Measure ja tõmba tekkinud 

õõnsa risttahuka põhjale rist , nii et tekiks kaks ruutu ja oleks teada ristküliku keskpunkt. Tõmba 

ruutude sisse samuti ristid, et oleks teada nende keskpunktid. 

 
17. Vali tööriist Circle ja tõmba ruutude keskele ringid diameetriga 6,51 ü, samamoodi ristküliku 

keskele, et tekkiks kolm ringi.  

18. Vali tööriist Circle ja tõmba ringide sisse väiksemad ringid diameetriga 4,8 ü, nii kõikide 

ringidega. 

19. Vali tööriist Push/Pull ja tõmba suure ja väikse ringi vahet 8,6 ü võrra üles, nii kõikide ringidega. 

 
20.  Vali tööriist Line, tõmba joon nii, et ta oleks paralleelselt suure ristkülikuga ja läbiks keskmise 

silindri keskpunkti. 

21. Vali tööriist Line ja tõmba silindri keskele 0,8 ü pikkune joon, et mõlemale poole abi joont jääks 

0,4 ü. 



 
22. Kahele poole silindrit peab jääma ristküliku taolised kujundid, mille silindriga kokku puutuv külg 

on kumer. 

23. Vali tööriist Push/Pull ja tõsta ristküliku taolisi kujundeid 7,6 ü võrra üles. 

24. Kujund on valmis. Kui  kujundil tundub olevat viga loe juhend hoolikalt läbi ja ole kindel, et oled 

järginud kõiki punkte. 

Valmis Legoklots: 

 
 
 



 
 
Kuidas printida kujundit: 
 

1. Salvesta enda tehtud mudel Stl faili. 

2. Tõmba alla programm Cura. 

3. Kliki oma valmis tehtud mudeli failile ja ava faili programmis Cura. 

4. Kui fail avanes näed sa oma mudelit. Failis saad ringi liikuda hiirega. 

5. Vali, mis printeriga mudelit prindid. 

6. Mis materjali kasutad. 

7. Kui hea kvaliteediga kujund prinditakse. Mida halvema kvaliteediga kujund prinditakse seda 

kiiremini kujund valmib, vähem materjali kulub, aga on halva kvaliteediga. Parema kvaliteediga 

printides läheb rohkem aega ja materjali, aga lõpptulemus on ilusam. 

8. Vali, kas kujund on seest: tühi, toestatud, hästi toestatud või täidetud. Kui kujund on seest tühi 

läheb kõige vähem aega ja materjali mida tihedam on kujund seest, seda kauem printimine 

aega võtab ja materjali kulub. 

 



       

9. Keera, kujundit vastavalt selle järgi kui palju aega ja materjali printimiseks kulub. Mida vähem 

aega ja materjali seda parem.  

10. Keera kujund nii, nagu all oleval joonisel on näidatud. 

 
11. Kui sa enam ühtegi muudatust teha ei taha kliki ekraani paremal all olevale Save to fail 

ikoonile.                          

 
 
4.Kasutatavad materjalid: 
Materjal sõltub sellest, mis printeriga prinditakse, nt PLA. 
 

5.Soovituslik töökäik: 
Järgi punktis nr 3 esitatud juhendit ja seejärel loe 3D printeri kasutusjuhendit ja prindi toode. 

 
6. Probleemküsimused või ülesanded  
Küsimusi ja probleeme võib tekkida kuidas printida. Et leida sellele lahendus soovitan põhjalikumalt 
lugeda 3D printida kasutusjuhendit või küsida abi õpetajalt. 

 
7. Lõiming 
 
8. Omandatavad õpitulemused 
 
9. Hindamine 
 
10. Töö lühiiseloomustus, märkused 
Legoklotsi saab kasutada kui kaob legokomplektist mõni klots ära, prinditud klots on sama 
suur kui päris. Prinditud legoklotsidest on võimalik ehitada ise erinevaid põnevaid mudeleid. 
 
 
 
 
 


