
AUDACES PATERN EĞĠTĠM KLAVUZU (VS.11) 

 

  KULLANICI 3 

 

SERĠLEME VE ÖLÇÜM ĠKONLARI 

 
1.ĠKON  ( TABLO )  ikonu ile kalıp serilenir. 

*örneğin: kalıbı seç, ikonu seç, gelen tabloda artan kutucuğuna seri oranını yaz, 

 

 
 

Kalıpta serilencek noktaya 1 kez sol tıkla, tabloda  ok yönlerini kullanarak hangi yönde 

serilenecekse, seçtiğimiz nokta, ok yönüne 1 kez sol tıkla. 

 

1 noktanın serisini sıfırlamak için (silmek için) noktayı seç, ok yönlerinin ortasına (0) sol tıkla 1 kez. 

 

 

NOT: kalıpta 1 den fazla noktayı birlikte aynı yönde,ve aynı oranda serilemek için. 

Kalıbı seç,tablo ikonunu seç, kalıpta serielecek ilk noktaya 1 kez sol tıkla, klavyede shift 

tuşuna basılı tut, serilenecek diğer noktalarada 1’er kez sol tıkla, shift  tuşunu bırak, ok 

yönüne göre serile. 

 

Kalıbın serisini (f6) tuşu ile gizleyebiliriz,tekrar (f6) tuşu ile seriyi açabiliriz. 
 

 

 



2.ĠKON  ( SERĠLEMEYĠ KALDIR ) ikonu ile kalıbın tüm serisini silebiliriz. 

 

 
Kalıbı seç, ikonu seç, gelen tabloda (tüm kalıp) işaretli olacak, 

 

 

 
kalıba 1 kez sol tıkla seri silinecek. 

 

 

 

 

 

 



3.ĠKON  ( AYIR ) ikonu ile serili bir kalıbın içinden istediğimiz 1 bedeni ayırabiliriz. 

 
kalıbı seç, ikonu seç, kalıbın üzerinde ayırmak istediğin bedenin üzerinde 1 kez sol tıkla, mause ile kalıbı 

ekranın boş bir yerinde sol tıkla bırak. 

 

NOT: bedeni ayırırken sağ alt köşede beden ismini görebiliriz.  

      *Kalıbı ayırdığımızda serili kalıptan beden eksilmez, ayırdığımız kalıbı kopya almış 

oluruz. 

*Beden setinin içinden bütün bedenleri birlikte ayırmak için, gelen tabloda (bütün bedenleri 

seç) işaretli olacak. 

 

4.ĠKON  ( SERĠLEMEYĠ KOPYALA ) ikonu ile 2 kalıp arasında seri kopyalayıp yapıştırabiliriz. 

2 kalıbıda seçme, ikonu seç, gelen tabloda üstte ( 1 serilenmiş nokta ) işaretli olacak, 

Serili olan kalıpta kopyalacak noktaya 2 kez sol tıkla,daire içine alacak, yani kopyalayacak. 

 



 
Serisiz olan kalıpta seriyi yapıştırmak istediğin noktaya’da 2 kez sol tıkla işlemi onayla 

2 kalıptan çıkmak için, 2 kez sağ tıkla, ve diğer noktalar için de aynı işlemleri uygula. 

 

 

5.ĠKON  ( GRUP ) ikonu ile kalıpta seriyi istediğimiz yöne kaydırabiliriz. 

 

kalıbı seç,ikonu seç,  kalıbın üzerinde seriyi istediğimiz noktada sabitlemek için 1 kez sol tıkla işlemi onayla 

 

 

 



6.ĠKON  ( AYARLA  )  ikonu ile 2 nokta arasındaki serisiz noktayı seri değeri vermeden serileyebiliriz. 

*örneğin: kol kavisindeki ortadaki serisiz noktayı serilemek için. 

 

Kalıbı seç,ikonu seç, gelen tabloda (sadece DX) ve (sadece DY) seçili olmayacak,kalıpta 1.noktaya 1 kez sol 

tıkla, serisiz olan noktaya 1 kez sol tıkla, 2.noktaya’da 1 kez sol tıkla, 1 kez sağ tıkla seri ayarlanacak, sol 

tıkla işlemi onayla. 

 

 

 



7.ĠKON  ( HĠZALA ) ikonu ile kalıptaki serili olan çıtı (yatay) veya (dikey) seçeneklerini kullanarak 

hizalayabiliriz. 

yan hattaki çıt hizalı değil. 

hizalamk için,kalıbı seç,ikonu seç, gelen tabloda (dikey)’i seç, çıt’a 1kez sol tıkla işlemi onayla.sağ tıkla çık. 

 

 



8.ĠKON  ( ÇEVRE UZUNLUKLARINI KIYASLA ) ikonu ile serili olan kalıpta,seçtiğimiz hattın her 

bedendeki ölçüsünü,ve büyüme farkını görebiliriz. 

*örneğin: kalıbın kol kavisi ölçülerini görmek için

kalıbı seç,ikonu seç,gelen tabloda sol üstte (çevre)’yi seç,  

kalıpta ölçülecek hatta 2 kez sol tıkla,ölçüler tabloya gelecek. 

Tabloda seçili olan hattın her bedendeki çevre ölçüsünü, ve her bedendeki çevre farkını (büyüme oranını) 

görebiliriz. 

 

*örneğin: 2 kalıbın kol evi ölçülerini toplayarak ölçmek için.

2 kalıbıda seçme, ikonu seç, gelen tabloda sol üstte toplam çevre seçili olacak, 

1.kalıbın ölçülecek hattına 2 kez sol tıkla, tabloda sol altta (ekle)’ye 1 kez sol tıkla,ölçüler tabloya gelecek. 



2.kalıptada ölçülecek hatta 2 kez sol tıkla, tabloda sol atta (ekle)’ye 1 kez sol tıkla,ölçüler tabloya gelecek, 

ve 2 kalıbın toplam ölçüleride tabloda görünecek, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.ĠKON  ( UZAKLIKLARI KIYASLA ) ikonu ile serili olan kalıpta 2 nokta arasında ölçüm yapabiliriz. 

 

*örneğin: kalıbın her bedendeki göğüs ölçüsünü, ve her bedendeki büyüme farkını görmek için. 

kalıbı seç, ikonu seç,gelen tabloda sol üstte (mesafe/DX/DY)’yi seç,  

kalıpta 1.noktaya 1 kez sol tıkla. 

kalıpta 2.nokya’da 2 kez sol tıkla,  

ölçüler tabloya gelecek. 

 

Her bedenin mesafe ölçüsü ve mesafe farkını tabloda görebiliriz. 

 

 

 

 



10.ĠKON  ( ÇEVRE UZUNLUĞU ) ikonu ile kalıp üzerinde seçtiğimiz hattın ölçüsünü görebiliriz. 

 

kalıbı seç,ikonu seç, kalıpta ölçmek istediğin hatta 1 kez sol tıkla, sağ alt köşede ölçü’yü görebiliriz. 

 

*örneğin:  2 hattı toplayarak ölçmek için 

 kalıbı seç, ikonu seç,  saat yönünde 1.hatta 2 kez sol tıkla, 2. hatta’da 1 kez sol tıkla, sağ alt köşe’de toplam 

ölçüyü görebiliriz. 



11.ĠKON  ( MESAFE ) ikonu ile kalıpta 2 nokta arasını ölçebiliriz.(veya kalıbı serbest ölçebiliriz) 

 

*örneğin kalıbın göğüs ölçüsünü görmek için 

kalıbı seç,ikonu seç, 

kalıpta 1.noktanın üzerinde, orta klik yap sol tıkla, 

kalıpta 2.noktanın üzerinde’de orta klik yap sol tıkla, 

sağ alt köşede ölçüyü görebiliriz. 

 

12.ĠKON  ( ÇEVRE UZUNLUĞUNU ÖLÇ ) ikonu ile kalıp’ta seçtiğimiz hattın ölçüsünü ekranda 

görebiliriz. 

kalıbı seç,ikonu seç,  

ölçüsünü görmek istediğin hatta 1 kez sol tıkla,ölçü ekranda görünecek, sağ tıkla çık. 



16.ĠKON  ( YATAY DĠKEY ) öçüm ikonu ile 1 kalıbın seçtiğimiz 2 nokta arasında’ki yatay ve dikey 

ölçülerini görebiliriz. 

 

*örneğin: bir ön beden kalıbının ön yaka düşüklüğü’nü ve açılığını görmek için  

kalıbı seç,ikonu seç,  

kalıpta 1.noktanın üzerinde orta klik yap sol tıkla, 

kalıpta 2.noktanın üzerinde’de orta klik yap sol tıkla, 

yaka düşüklüğü (dikey) ölçüsü ekranda görünecek 

 

1 kez sağ tıkladığımızda’da yaka açıklığı (yatay) ölçüsü ekranda görünecek. tekrar sağ tıkla çık. 

 


