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Snelmenu's

Vanaf AutoCAD 2000 is een aantal snelmenu’s geïmplementeerd. Deze zijn in GstarCAD 
vrijwel identiek. De belangrijkste zijn:

Standaardmenu
Verschijnt bij een rechtermuisklik 
wanneer één of meerdere objecten 
zijn geselecteerd maar geen 
opdracht actief is.

 

Dialoogmenu
Verschijnt bij een rechtermuisklik 
indien een dialoogmenu actief is, bv. 
bij openen van een bestand. In het 
voorbeeld hiernaast is op de 
rechtermuisknop geklikt vanuit het 
lagenmenu.

Opdrachtmenu
Verschijnt bij een rechtermuisklik als 
een opdracht actief is. In het 
voorbeeld hiernaast is de opdracht 
Polyline actief.
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Andere menu’s
Bij het klikken van de rechtermuisknop in de opdrachtregel:

Bij het klikken met de rechtermuisknop op een button.

Dubbelklikken
Dubbelklikken (met linkermuisknop) op:

Lijn, boog, cirkel, blok, etc. Properties 
Blok met attributen Edit Attributes
Bovenrand toolbar Vast in rand of los drijvend
Tekst Tekst bewerken
Arcering Hatch edit
Laag (in Layer Properties Manager) Maakt geselecteerde laag actief
Layer State Maakt geselecteerde Layer State actief
UCS (in Named UCS dialoog) Maakt geselecteerde UCS actief
View Maakt geselecteerde View actief
Profile Maakt geselecteerde Profile actief
Model/Paper Space (in Layout scherm) Schakelt tussen Model en Paper space
Bestandsnaam bij Open Opent geselecteerde bestand

Alleen AutoCAD (niet LT)
Blok Reference Edit
Blok met attributen Enhanced Attribute Edit

Bediening muiswiel
Dubbelklik op muiswiel Zoom extents
Draaien aan muiswiel Zoom
Muiswiel ingedrukt houden Pan

Let op! MBUTTONPAN moet op 1 staan en de muisdriver niet te slim instellen
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Slepen, kopiëren, knippen en plakken
Tussen twee tekeningen kunt u uitgebreid objecten heen en weer slepen, kopiëren,
knippen en plakken. Daarbij is het handig om via Window > Tile Vertically beide tekenin=
gen naast elkaar op het scherm te zetten.

Slepen
U sleept een object door hem eerst te selecteren en dan nogmaals aan te wijzen, maar de 
muisknop niet los te laten. 
= Linkermuisknop = verplaatsen
= Linkermuisknop met Ctrl=toets ingedrukt = kopiëren
= Rechtermuisknop = menu

 

Kopiëren
Selecteer één of meer objecten en druk op Ctrl=C. De objecten worden gekopieerd naar
het Windows=klembord, vanwaar het naar elk ander programma kan, bv. Word of Excel,
maar ook gewoon naar een andere AutoCAD=tekening.

Knippen
Selecteer één of meer objecten en druk op Ctrl=X. Hetzelfde als hierboven, maar de 
objecten worden nu verplaatst naar het klembord.

Plakken
Met Ctrl=V roept u de naar het klembord gekopieerde (Ctrl=C) of verplaatste (Ctrl=V) 
objecten op. Dit kunt u doen vanuit elk programma, maar ook gewoon vanuit AutoCAD of 
GstarCAD. Op deze manier verplaatst u snel objecten van Model naar Paper Space of 
van de ene naar de andere tekening.

Klikt u na het kopiëren of knippen in een andere tekening op de rechtermuisknop, dan 
kunt u ondermeer Paste to Original Coordinates kiezen om de kopie precies op de 
originele positie te houden.

Rechtermuisknopmenu:
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Tip: verwar de sleeptechniek niet 
met Grip Editing (geen blauwe 
vierkantjes rood maken)


