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KLARGØRING AF FILER TIL LASER CUTTER 

Laser cutteren arbejder efter vektorgrafik. Du kan tegne i f.eks. Adobe Illustrator, Corel Draw, 
AutoCad eller Rhino. Der findes også brugbare gratis programmer, som f.eks. Inkscape. Tegner du i 
et 3D program f.eks. Solid Works eller Rhino, skal du være opmærksom på, at vi skal have en 2D 
tegning (topwiew).  

Gør filen klar til laser cutteren: 

• Lav tegningen i de rigtige mål. 
• Al skrift til skæring eller gravering skal vektoriseres (create outline, opret kontur, object to 

path m.v. afhængig af program).  
• Tjek at der ikke er linjer i tegningen, som ikke skal skæres.  
• Tjek at der ikke er flere identiske linjer, som ligger oven på hinanden, det sparer skæretid. 

Slet den ene – det sparer skæretid.  
• Tjek at linjerne hænger sammen – også i hjørnerne.  
• Kontroller, at der ikke er noget med, som ikke skal skæres eller graveres.  
• Graveringer og skærelinjer, må gerne have forskellige farver og lægges i forskellige lag. 
• Lag, som ikke skal skæres skal slettes – det er ikke nok at slukke dem.  
• Undlad at have flere sider i dokumentet, ekstra sider slettes.  
• Hvis der skal skæres en linje rund om emnet, skal der være en skærestreg – det er ikke nok, 

at dokumentet er sat op på ydermål.  

Kig under dit specifikke program, hvor du kan se, hvad du skal holde øje med, når du klargør din fil. 

Skærelinjer  

• Til linjer der skal skæres igennem, vælges tyndeste stregtykkelse eller outline/hairline. 
• Linjer, som ikke skal skæres helt igennem materialet, tegnes med en anden farve, 

linjegravering.  

Gravering  

• Tekst konventers til objekt ved at outline det. 
• Sort/hvid billeder og fill's bliver graveret.  
• Streger, der skal graveres, skal have en tykkelse over 0,25mm.  
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Gravering af billeder 

Digitale sort/hvid billeder gemt som .jpg kan graveres. Det kræver, at vi bearbejder dem og laver 
dem til en rasterfil, som laser cutteren kan læse. Resultatet bliver bedst, når der er stor kontrast i 
billedet. Lav tegningerne i den størrelse, de skal skæres i, eller angiv størrelsesforholdet.  

Vi importerer din tegning i CorelDraw, og der er altid en risiko for at dimensioner eller andet 
ændres ved overførslen. Hvis du tegner en firkant der omkredser alt det, som skal skæres og 
fortæller os målene på firkanten, kan vi tjekke at dimensionerne passer, før vi skærer.  

Gem filen  
Vi vil helst have filtyperne .cdr, .ai, .dxf (2004), .eps eller .dwg (2004). Vedhæft evt. en pdf-kopi af 
filen med måleangivelser som kotrolfil. 
Hvis du er i tvivl om, hvilke format du skal gemme din fil i, så kig under ”Hvilket program bruger 
du?” og find dit tegneprogram. 

Send filerne til os  
Vi vil gerne have dine filer i god tid, så vi kan forberede arbejdet og give dig besked, hvis noget skal 
rettes inden du kommer. Husk vi kan ikke tjekke noget, vi ikke ved – f.eks. mål vi ikke kender, hvad 
skal skæres og graveres.  
Send en mail med vedhæftede filer og forklaring til multi@godsbanen.dk.  
 

Hvilket program bruger du? 

Autocad, SolidWorks:  

• Angiv i filnavnet, hvilken størrelsesforhold det skal skæres i.  
• Tekst konverteres til outline.  
• Filer gemmes som .dxf eller .dwg, polylines 2004.  

Illustrator:  

• Sammenføj alle linjer. 
• Tekst konverteres til outline. Det gøres ved at vælge tekstboksen med selection tool, 

højreklikke og vælg create outlines.  
• Filer gemmes som Illustrator .ai version CS5 (eller ældre version) eller som en pdf. 
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Rhino:  

• Tekst konverteres til outline. 
• Filer eksporteres til Illustrator .ai.  

Inkscape:  

• Tekst konverteres til grafik (Path menuen – Object to Path).  
• Filer gemmes som .eps. 

SketchUp  

• Bemærk, at den gratis version ikke eksporterer filer i korrekt mål.  
• Tekst laves til outline.  
• Filer gemmes som .dxf.  

Fusion360 

Sådan eksporterer du en 3D form (body) 

• Lav ny sketch i samme plan som din 3D form, skriv “eksport til laserskæring" som lag navn.  
• Åben den nye sketch. 
• Brug funktionen “project” (ligger under create -> project) til at projektere 3d form. 
• Vælg “body” under selection filter.  
• Tryk ok.  
• Luk din sketch. Højreklik på “eksport til laserskæring” sketch og tryk “save as DXF”  
• Åbn den nye fil i Illustrator eller andre 2d programmer for at se om filen er ok, når du 

sender den. 

 
 

 


