
Tekenen met AUTOCAD 
 
COPY (copieren) 
 
Met COPY wordt van een tekening of een deel van een tekening een exact dubbel gemaakt op 
een andere plaats in je tekening.. 
 
 
Hoe werkt COPY? 
 
Na het ingeven van het commando COPY vraagt autocad : “Select object” Dus door aanprikken 
met de muis of met een window of een crossing (1) selecteren het te copieren deel. Het einde van 
de selectie is een lege ↵ 
 
Daarna vraagt autocad het “base point” dit is een referentiepunt van waaruit het dubbel dient 
geplaatst. Dit kan zijn een vrij punt in de tekening (vrij aan te duiden met de muis) of een punt of 
plaats in de tekening. 
 
Daarna vraagt Autocad het “second point of displacement”, dus een punt op een bepaalde afstand 
of een ander referentiepunt in de tkening, ofwel in te typen (relatieve coördinaten) ofwel aan te 
duiden met de muis.  
 
Aansluitend staat er dan een dubbel in de tekening. 
 
Dit wordt duidelijk aan de hand van de twee voorbeelden hieronder 
VOORBEELD 1 
   Origineel      het dubbel (copie) 
 
 
 
 
 
 
    a   500 
 
Command:    copy  ↵ 
Select object:   selecteer de twee lijnen 
Select object:   ↵ 
Base point:    selecteer met muis en osnap uiteinde a van de lijn 
Second point of displacement: @500>0 ↵ 
 
 Autocad maakt een dubbel aan op een afstand van 500 in de richting van nul graden. 
 
VOORBEELD 2 
 
      a 
 
              b 
 
 
 
 
 
 
 



 
Command:    copy  ↵ 
Select object:   selecteer de twee lijnen 
Select object:   ↵ 
Base point:    selecteer met muis en osnap uiteinde a van de lijn 
Second point of displacement: selecteer met muis en osnap uiteinde b van de rode lijn 
 
 Autocad maakt een dubbel aan vast aan het eindpunt b van de rode lijn. 
 
BELANGRIJK (Multiple) 
Eenzelfde tekening of deel ervan kan ook meerdere keren gecopieerd worden, zonder iedere keer 
het volledige commando te doorlopen. Bij het einde van “select object” wordt door de optie 
“Multiple” aangegeven dat de selectie meerdere keren dient gecopieerd. Dit door “m↵” in te typen 
bij het beëindigen van de selectie 
 
 
 
 
 
(1) zie ook selecteren 
 
Aanverwant commando: 
MOVE: de werking van dit commando is gelijkaardig maar je verplaatst het origineel. (zie verder) 
 


