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KOM I GANG MED AxiDrawAxiDraw
AxiDraw V3 brugervejledning

HVAD ER AxiDraw?
AxiDraw er en penplotter, dvs. en slags grave
ringsmaskine til din computer. Men i stedet for 
laser eller diamantstift, bruger den et skrivered
skab, som du vælger. AxiDraw virker bedst med 
tuschpenne af forskellig slags, eller med fyldepen. 
Hvis der tilføjes lidt ekstra tryk på skrivearmen, 
f.eks. i form af gummibånd (medfølger), kan den 
også skrive med kuglepen og blyant. Det bør be
mærkes at ekstra vægt påvirker servomotorernes 
levetid.

AxiDraw bruges af kunstnere, hoteller, webshops, 
skoler m.fl., der har brug for at producere større 
mængder af “håndskrevne” eller “håndtegnede” 
papirer. Den arbejder med vektorgrafik, og styres 
af en plugin, en såkaldt extension til det gratis 
grafikprogram, Inkscape.

AxiDraw drives af et antal servomotorer, der be
væger skrivearmen langs to akser. Den kan bru
ge ét skriveredskab ad gangen, hvilket betyder at 
den kan tegne eller skrive med én farve ad gan
gen. Du kan dog sagtens få flere farver på papiret, 
hvis din fil indeholder flere lag. Disse udskrives 
hver for sig.
Du kan også vælge f.eks. at udskrive noget af 
filen med tykke streger, og andet med tynde. Det 
afhænger af hvilket skriveredskab, du giver Axi
Draw i “hånden”.

Nødvendig software
Inkscape, gratis grafikprogram til Windows og 
Mac. Download seneste understøttede version 
fra https://inkscape.org/
AxiDraw Control og AxiDraw Utilities. 
Download link fås hos RD Data.
Installér Inkscape og de to AxiDraw extensions 
på din computer inden du tilslutter AxiDraw.

Filhåndtering i Inkscape
Når du åbner Inkscape, ser du et skærmbillede 
med en masse forskellige værktøjer til højre og 
venstre, og et lille rektangel i midten. Dette rekt
angel er din side, der skal udskrives. Størrelsen 
svarer til et A4 ark.
I nederste højre hjørne kan du zoome ind, hvis du 
synes at siden er for lille. Du kan enten importere 
grafikfiler og lægge dem på siden (File  Import...), 
eller du kan skrive og tegne direkte i program
met med de værktøjer, du finder i venstre side af 
skærmen. Ikonerne til højre åbner forskellige re
digeringsvinduer og funktioner.
For at få AxiDraw til at udskrive tekst eller billede, 
skal det konverteres til vektorgrafik. Inkscape har 
forskellige måder at gøre dette på. Vi gennemgår 
nogle af dem i det efterfølgende.
Når billedet er konverteret, bliver det til et nyt lag 
på “lærredet”, som det hvide område, der omgiver 
siden kaldes. Det gamle lag kan du slette, hvis det 
er i vejen. Det gøres med højreklik  delete.
Lag forstørres/formindskes med “håndtagene” i 
markeringen når laget er aktivt. Pas på at du ikke 
kommer til at trække billedet skævt. Du kan også 
bruge de numeriske felter i menuen i toppen af 
skærmen. Klik på hængelåsen for at bevare bille
dets proportioner.

For yderligere information om brug af Inkscape 
henvises til programmets manual, der findes på 
adressen: https://inkscape.org/learn/books/

Opsætning af AxiDraw
Følg vejledningen i producentens AxiDraw Guide. 
Billederne viser hvordan kablerne skal forbindes 
og penneholderen monteres.
OBS: Løft kun maskinen ved at holde om den 
centrale metalskinne! Sluk for motorerne, hvis 
du manuelt skubber armen (gøres i den medføl
gende software). Husk at maskinen skal have lige 
meget bordplads til begge sider, da skrivearmen 
kører frem og tilbage.
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KOM HURTIGT I GANG
Monter papir på skrivepladen. Der kan ligge så 
mange ark, som de medfølgende klemmer kan 
gabe over. Placer skrivepladen så den lange side 
flugter med AxiDraws centrale metalskinne, og 
i en afstand så pennen er i nærmeste hjørne, når 
penneholderen er i “Home position”.

OBS: AxiDraw har et nødstop. Det er den lille 
blanke metalknap, der sidder nederst på den sorte 
ende af maskinen, hvor stikkene er sat til. Knap
pen er tættest på USBstikket. Brug fanen Resume 
i AxiDraw Control til at sende pennen tilbage til 
Home position, eller fortsætte udskriften.

Vi starter med en hurtig tekstfil. Vælg værktøjet 
med det store A i venstre side af skærmen. Dette 
er skriveværktøjet. Det kan bruges på to måder. 
1: Du klikker et sted på skærmen og begynder at 
skrive. Din tekst bliver én lang linie, så du skal selv 
indsætte linieskift.
2: Du bruger musen til at trække en ramme på 
siden med Aværktøjet. Når du skriver, bliver din 
tekst indenfor rammen, og ombrydes automatisk. 
Det lyder nemt, men kan give problemer sidenhen, 
når din tekst skal omdannes til en singlestroke 
skrifttype. 

Skriv eller indsæt en tekst, og tilpas den til siden. 
Du skal ikke vælge skrifttype endnu.
Sørg for at din tekst står som den skal, og er fri for 
fejl. Du kan nemlig ikke rette når teksten er kon
verteret.
Klik nu på menupunktet Extensions øverst på skær
men. Vælg AxiDraw Utilities  Hershey Advanced.
Marker Live preview nederst til venstre i vinduet, 

og vælg skrifttype. Du vil nu kunne se hvordan din 
udskriftsklare tekst kommer til at se ud. 
Du kan evt. markere Preserve original text, så du 
kan lave rettelser senere. Inkscape vil lave et nyt 
lag med den konverterede tekst, og det er det lag, 
AxiDraw vil udskrive. 
Klik Apply og derefter Close.

Nu kan du vælge det sorte pilværktøj øverst i ven
stre sides værktøjsmenu, og tilrette størrelsen af 
teksten, hvis du synes, den skal fylde mere eller 
mindre af siden. Brug “håndtagene” i hjørnerne 
af markeringen om teksten. Sørg for at der er en 
god margen, så AxiDraw ikke kommer til at skrive 
udenfor papiret.
I menuen Extensions, åben nu AxiDraw Control. 
Klik på fanen Setup. Marker Toggle pen between UP, 
DOWN. Denne funktion skifter mellem løftet eller 
sænket penneholder når du klikker Apply. Sørg for 
at penneholderen er i nederste position, og mon
ter dit skriveredskab således at spidsen rører ved 
papiret. 
TIP: Placer en lille lap papir under pennen, så du 
undgår at lave prikker eller streger på det ark, der 
skal skrives på. 
Klik Apply igen for at løfte pennen.
Placer nu din skriveplade således at pennen står i 
papirets øverste højre hjørne, når den er i Home 
position.
Klik på fanen Plot. I begyndelsen udskriver vi kun 
en enkelt kopi, så sørg for at der står 1 i feltet ud 
for Copies to Plot. Når du klikker Apply, vil AxiDraw 
begynde at skrive. Du skulle nu meget gerne have 
dit første “håndskrevne” brev.
OBS: Se også afsnittene Brug din egen Håndskrift 
og Mere om konvertering af billede og tekst i 
Inkscape
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Hvad er en single-stroke skrifttype, 
og hvorfor skal vi bruge dem?
Måske er du ikke tilfreds med udvalget af skrift
typer i Hershey Advanced, og vil hellere have en 
anden. Det kan godt lade sig gøre, men kræver 
lidt mere arbejde. Hershey skrifttyperne er nem
lig programmeret specielt til plottere og grave
ringsmaskiner.

Prøv at lave et nyt dokument i Inkscape, og skriv 
din tekst med en af de normale skrifttyper. For 
at AxiDraw kan udskrive teksten, skal den kon
verteres til vektorgrafik. Det gøres i menupunktet 
Path. Marker skriftfeltet og vælg Object to Path.
Udskriv nu. Du vil se at AxiDraw, i stedet for at 

skrive normalt, tegner et omrids om hvert bog
stav. Det kommer ikke til at se håndskrevet ud.

Den korte forklaring er at computeren opfatter 
bogstaverne som et areal, og ikke som streger. 
For at få din computer, og dermed AxiDraw, til at 
forstå at du vil have udskrevet streger, skal skrift
typen programmeres på en bestemt måde, der 
stadig er ret sjælden. Derfor anbefales det at du 
bruger Hershey Advanced. Foruden de inkludere
de skrifttyper, er det muligt at købe single stroke 
skrifttyper, eller få din egen håndskrift lavet til en 
skrifttype, f.eks. hos https://www.quantumenter
prises.co.uk/handwritingfonts/singlelinehand
writingfonts.htm

Herover: Øverst stan
dard ttf-skrifttype, som er 
konverteret til vektorgrafik 
med Object to Path. Ne-
derst en af skrifttyperne fra 
Hershey Advanced.

Th: Udskriften af oven
stående dokument. Man 
ser hvordan AxiDraw 
har tegnet et omrids af 
ttf-skrifttypen, men har 
skrevet Hershey-typen som 
skrift forventes at se ud.
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Udskriv et billede

Du kan selv tegne en række figurer, f.eks. stjern
er eller spiraler med værktøjerne i venstre side 
af skærmen, eller du kan tegne frihånd. Du kan 
også importere grafikfiler, f.eks. i jpgformat og 
konvertere dem i Inkscape. Det virker bedst med 
sort/hvide stregtegninger. 
Åben Inkscape og klik File  Import. Vælg din fil. 
Klik nu Path  Trace Bitmap. Klik Update for at se 
hvordan din fil kommer til at se ud. Klik OK og 
luk vinduet. Placer nu det konverterede billede på 
siden , og juster størrelsen v.hj.a. felterne øverst 
i programvinduet. Husk at lukke hængelåsen, så 
dit billede bliver forstørret eller formindsket ens i 
alle dimensioner, og ikke bliver strakt.
Hvis du har flyttet billedet, vil du se at der nu er 
to ens billeder. Det oprindelige lag kan du slette. 
Du kan også bare lade det blive, for AxiDraw ud
skriver det ikke.

Hvis du udskriver din tegning nu, vil du se at Ax
iDraw laver et omrids, som beskrevet i afsnittet 
under standard skrifttyper. Hvis der er større 
sorte felter i din tegning, vil disse ikke blive fyldt 
ud.
Til det formål er der en funktion i AxiDraw Utili
ties. 
Klik på Extensions  AxiDraw Utilities  Hatch Fill. 
Her kan du få AxiDraw til at udfylde de sorte 
områder med skråstreger. Der er forskellige 
muligheder, du kan vælge, f.eks. vinklen på stre
gerne og om det skal være enkeltstreger, eller 
på kryds og tværs. Den vigtigste valgmulighed 
er afstanden mellem linierne. Det afhænger dels 
af hvor “sort” du vil have udfyldningen, og hvor 
tyk eller tynd spids dit skriveredskab har. Hvis 
du bruger en tyk tusch, vælg høj linieafstand, og 
mindre til en tynd tusch.
Klik Apply og Close, når du er tilfreds med dine 
indstillinger.

Herover: Enkel grafik konverteret til 
objekt med Trace Bitmap, metode Bright
ness cutoff.

Tv: Samme grafik udskrevet med Axi
Draw. Der er brugt en pen med en spids 
på 1 mm.

Th: Endnu en udskrift med samme pen, 
denne gang med Hatch Fill sat til 4 
pixels.
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Mere om konvertering af billede og 
tekst i Inkscape
De fleste stregtegninger og tekst kan konverteres 
med Path - Trace Bitmap. I denne funktion er der 
forskellige valgmuligheder. Foretager du ikke selv 
noget valg, vil programmet bruge metoden Bright-
ness cutoff, som tager udgangspunkt i kontrasten 
mellem lys og mørke i filen. Den virker udmærket 
til det meste, men du vil få den irrite rende konsek
vens, at AxiDraw tegner et omrids, selv omkring 
det, der ligner en enkelt linie. Det gør udskriften 
langsommere og slider på pen og motorer.
Prøv i stedet at anvende metoden Centerline trac-
ing (autotrace)  den sidste mulighed i dropdown 
menuen. Med denne metode tegner programmet 
en enkelt linie i centrum af billedets streger.
Det er en god metode til især scannet håndskrift. 
Den kan også bruges til tekst importeret fra et an
det grafikprogram. Det bør dog bemærkes at re
sultatet ikke altid er optimalt. Der er også en risiko 
for at programmet spontant lukker ned under kon
verteringsprocessen. 
En indstillingsmulighed, der er værd at eksper
imentere med når Centerline tracing anvendes er 
Speckles. Værdien står automatisk på 2 pixels, men 
det kan betale sig at bruge et højere tal, for at un
dgå at AxiDraw tegner overflødige prikker på ud
skriften.
Ved konvertering er der desuden mulighed for at 
anvende metoden Edge detection, men denne giv

er ingen fordel i forhold til Brightness cutoff. Ud
skriften vil blive langsommere, fordi AxiDraw teg
ner et dobbelt omrids.
Color quantization kan heller ikke anbefales til 
tekst, da hver farve i billedet vil blive udskrevet 
som et selvstændigt omrids.
Den sidste metode, Autotrace, kan der eksperi
menteres med. Den vil give gode resultater i nogle 
tilfælde og ikke i andre.
Til komplekse stregtegninger anbefales at man 
eks perimenterer med Multiple scans.

Herover: Drop-down menuen med valgmuligheder i 
Trace bitmap.
Herunder: Eksempler på konvertering af 3 forskellige 
standard skrifttyper med Centerline tracing.
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Et vellykket eksempel på konvertering af scannet håndskrift med Centerline tracing. Det er originalen til 
venstre og AxiDraws udskrift til højre. 
Herunder den samme fil udskrevet på en papirspose. Flagene er lavet i Inkscape og fyldt ud med Hatch fill, 
som findes under AxiDraw Utilities.

Valg af skriveredskab
Hvis man konverterer sine filer v.hj.a. Centerline 
Tracing, kan man opnå stor variation i udseendet 
af den færdige udskrift, alt afhængig af hvilket 
skriveredskab der vælges.
Vil man f.eks. udskrive papskilte med fed skrift, 
er Centerline tracing en god løsning i kombination 
med en tyk marker. Selv om bogstaverne på skær
men kun består af en tynd linie, vil de blive ud
skrevet med fed skrift. Husk blot at der skal være 
god afstand mellem bogstaverne, ellers bliver 
skriften gnidret. Det kan justeres med skydning i 
dit grafikprogram.

Ikke alle tuschpenne er lige gode

Vi har testet flere mærker, bl.a. Artline, Penol, 
Staedtler, Posca, Sakura og FaberCastell, og har 
fundet de to sidstnævnte mærker de mest anven
delige. Medens Posca fås i det bredeste udvalg af 
far ver, former og tykkelser, har de desværre ten
dens til at løbe tør halvvejs i en udskrift. Sakura 
og FaberCastell har vist sig langt mere holdbare. 
Det bør dog bemærkes at alle penne tørrer ud 
hvis de efterlades i AxiDraws penneholder i flere 
minutter. Der sker ofte det at de første par stre
ger bliver for tynde eller helt usynlige, indtil pen
nen bliver “varmet op”. Man kan undgå dette ved 
lige at massere spidsen med et stykke papir inden 
udskriften starter. Glemmer man dette lille trick, 
behøver udskriften ikke at være spildt. Man kan 
bare genstarte udskriften på det samme papir, og 
afbryde når de første linier er tegnet.
Husk derefter at sende pennen tilbage til Home 
position i fanen Resume i AxiDraw Control.
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Udskrift på printede dokumenter
Diplomer, certifikater, uddannelsesbeviser mm. 
kan udfyldes med AxiDraw. Det kræver at du har 
en digital udgave af dokumentet, som du kan im
portere til Inkscape. Placer dokumentet så det 
udfylder siden bedst muligt. 
Dokumentet skal ikke konverteres til vektor
grafik. Det skal kun tjene som baggrund, så du 
kan se hvor du skal placere tekst, underskrift mm. 
Der skal sommetider et par forsøg til, før teksten 
kommer til at stå det helt rette sted. 

I vores eksempel vil vi udfylde et certifikat med 
modtagernavn og dato i én skrifttype og farve, og 
underskrift i en anden.
Vi monterer det printede certifikat på skriveplad
en, så det vender i samme retning som det gør 
på skærmen. Husk at pennens Home position er 
øverste højre hjørne.
Skriv nu modtagerens navn et hvilket som helst 
sted på skærmen, og konverter teksten med Her-
shey Advanced, som beskrevet under KOM HUR
TIGT I GANG!
Flyt den konverterede tekst hen hvor den skal 
være. Hvis den skal roteres, brug pileværktø
jerne i øverste venstre side af Inkscape. Du kan 
også gøre skriften større eller mindre ved at træk
ke i de sorte pile, når laget er aktivt.
Gør derefter det samme med datoen.
OBS: Der vil komme en fejlmeddelelse fra Axi
Draw om at der er Bitmap billeder på siden, som 
ikke vil blive udskrevet. Denne kan du roligt ig
norere. Det drejer sig kun om det dokument, du 
bruger som skabelon, som jo alligevel ikke skal 
udskrives,
Skal du udskrive certifikater til mange personer, 

kan det betale sig at bruge AxiDraw merge, som 
udskriver fra Excel ark. Læs herom i producen
tens vejledning.
Udskriv nu navn og dato, og juster papirets posi
tion om nødvendigt.
Slet navn og dato eller ryk dem ud på lærredet 
i Inkscape, og skriv eller importer underskriften. 
Husk at hvis du importerer en scannet under
skrift, skal det være som singleline vektorfil.
Placer underskriften på dokumentet, skift skrive
redskab og udskriv.
TIP: Når du skifter skriveredskab, er det somme
tider nødvendigt at flytte skrivepladen lidt, for at 
spidsen af den nye pen kommer til at stå nøjagtigt 
i hjørnet. Ellers vil skriften blive forskudt i forhold 
til dokumentet.

Tv: Opsætning af et certifikat 
på skærmen i Inkscape.
Herunder det færdige resultat 
udskrevet af AxiDraw på en 
printet kopi.

Udskrift af mange kopier
Skal du have skrevet flere kopier af samme tekst 
eller billede, skal du manuelt skifte papir mellem 
hver udskrift. I AxiDraw Control  Plot kan du ind
stille antal sekunder mellem hver udskrift. Det 
giver dig tid til at skifte papiret. Det er nemmere, 
i dette tilfælde, kun at have ét stykke papir på 
skrivepladen, da det er hurtigere at udskifte pa
piret uden at skulle holde styr på flere ark. Vælger 
du at have flere ark, husk da at holde papirbunk
en i nogenlunde samme tykkelse hele tiden, da 
pennen er indstillet til en bestemt højde.
TIP: For at have den hurtigste arbejdsgang, an
befales det at have to skriveplader, så du hurtigt 
kan skifte ud, og have tid til at sætte nyt papir på 
den ene plade, medens AxiDraw skriver på den 
anden.
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PROBLEM: Pennen trækker streger hen over pa
piret mellem hvert ord eller tegning.
LØSNING: Du har glemt at sænke penneholder
en inden du satte pennen i. 

PROBLEM: AxiDraw skriver hvert bogstav 2 
gange oven i hinanden.
LØSNING: Din tekst er ikke singlestroke. Se 
afsnittet Hvad er en single-stroke skrifttype, og 
hvorfor skal vi bruge dem?

PROBLEM: AxiDraw arbejder, men der kommer 
intet på papiret.
LØSNING: Pennen kan være sat for højt, eller 
den er simpelthen løbet tør for blæk.

PROBLEM: Der kommer ikke noget på det halve 
af papiret, eller kun tynde streger.
LØSNING 1: AxiDraw skal helst stå i vater for at 
arbejde korrekt. Hvis skrivepladen ikke ligger helt 
plant, kan det få indflydelse på udskriftens kval
itet.
LØSNING 2: Din pen kan være løbet tør. Det 
er muligt at standse udskriften midlertidigt med 
nødstop knappen, og forsigtigt udskifte pennen. 
Læs om nødstop i afsnittet KOM HURTIGT I 
GANG.

PROBLEM: Det tager for lang tid at udskrive en 
side.
LØSNING: Har du tjekket at al tekst på siden er 
singlestroke? Hvis teksten er almindelig comput
erskrifttype eller håndskrift, som er konverteret 
til vektorgrafik, vil AxiDraw tegne et omrids i ste
det for at udskrive normalt, og det tager dobbelt 
så lang tid. Se afsnittet Hvad er en single-stroke 
skrifttype, og hvorfor skal vi bruge dem?
Er dette ikke problemet, se afsnittet “Skriv hurti
gere”.

PROBLEM: Teksten vender forkert eller står et 
forkert sted på siden.
LØSNING: Hvordan tekst og billeder bliver ud
skrevet af AxiDraw afhænger af hvordan du har 
pla ceret dem på din side i Inkscape. I hvis du f.eks. 
vil have udskrevet et A4 ark i vandret format, skal 
du vende teksten, IKKE siden i Inkscape. Skal du 
udskrive noget, der er mindre end et A4 ark, skal 
du altid beregne størrelse og placering fra sidens 
øverste højre hjørne.

PROBLEMLØSNINGLav “fejl” i teksten
For at et brev skal se mest autentisk håndskrevet 
ud, skal der være små uregelmæssigheder i tek
sten, f.eks. variationer i linieafstand eller bogstav
ernes størrelse. I Hershey Advanced, under fanen 
Options, kan du eksperimentere med forskellige 
indstillinger, der laver sådanne variationer i din 
tekst.

Skriv hurtigere
I AxiDraw Control, under fanen Timing kan du ind
stille udskriftshastighed. En medium indstilling på 
ca. 30 % for Writing/Drawing speed og 75 % for 
Pen-up movement er anbefalet til de fleste formål, 
men du kan med fordel sætte hastigheden op til 
75/90, hvis du f.eks. udskriver skilte med en bred 
tuschpen el. lign.
OBS: Pen-up movement er den hastighed, 
hvormed penneholderen bevæger sig hen over 
papiret med løftet pen. Hvis du vil indstille has
tigheden hvormed pennen løftes og sænkes, brug 
Pen raising speed og Pen lowering speed.

Brug din egen håndskrift
Hvis du har en tegnepen, f.eks. en Wacom, til din 
computer, kan du skrive med blyantsværktøjet 
direkte i Inkscape eller et andet vektorgrafik pro
gram, f.eks. Adobe Illustrator.
Du kan også bruge en underskriftsscanner, f.eks. 
fra www.rddata.dk
Har du ikke et sådant værktøj til rådighed, kan du 
scanne et stykke håndskrevet papir og konver
tere med Path - Trace Bitmap - Centerline tracing 
i Inkscape. Se afsnittet Mere om konvertering 
af billede og tekst i Inkscape. Husk at bruge et 
stykke blankt papir uden linier eller tern, da dis
se ellers vil blive betragtet som en del af billedet. 
Brug et tydeligt skriveredskab, som f.eks. sort 
tusch.
Konverteringen lykkes bedst hvis din håndskrift 
ikke har for mange linier, der overlapper hinanden, 
men hvis det lykkes dig at få en perfekt eller 
næsten perfekt vektorisering af din håndskrift, er 
mulighederne uendelige. Du kan variere brevet 
med forskellige typer papir og skriveredskaber.
Endelig er der, som tidligere nævnt, muligheden 
for at få din egen håndskrift lavet som single 
stroke skrifttype, men der er selvfølgelig en vis 
udgift forbundet med dette.


