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Den lilla grafikerhandboken – Polygonbaserad modellering och texturering av 

miljöbaserade 3D-objekt för datorspel  

 

Mathias Szanto 

Sammanfattning 

Uppsatsen är en reflekterande text som behandlar verket Den lilla grafikerhandboken 

- Polygonbaserad modellering och texturering av miljöbaserade 3D-objekt för datorspel.  

Genom att ha studerat tutorials, har ett effektivt presentationssätt genererats, där 

verket representerar resultatet. Den lilla grafikerhandboken är skapad så att personer 

med liten kunskap av modellering och texturering skall kunna ta del av ett effektivt 

arbetsflöde. Personerna kommer dessutom utvecklas i sina modellerings- och 

textureringskunskaper. Genom att tidigt kunna ta lärdom av de arbetssätt som annars 

kan ta år att utveckla, kan kvalitén höjas på arbetet som utförs av varje student. Boken 

kan även vara till nytta för de som redan har en god kunskap inom berörda områdena. 

Boken erbjuder effektiviseringsmetoder som även den invigde kan ta del av. 

 

Nyckelord: handbok, lågpolygon, lågpolygonmodellering, högpolygon, 

högpolygonmodellering, texturering, props, datorspel, grafik
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1 Inledning 

När jag började Grafikerprogrammet på Högskolan i Skövde var mina kunskaper 

inom modellering samt texturering obefintliga. Jag fick arbeta mig från ruta ett till där 

jag är idag. På vägen har jag fått testa på program så som Crazybump (Crazybump, 

2008), Zaplink (Pixologic, 2008), Maya (Autodesk, 2009) och Photoshop CS3 

(Adobe, 2008) samt dess arbetssätt. En del av dessa har varit fördelaktiga och andra 

inte.  Under min tid har jag fått många förfrågningar på hur jag skapat mina modeller 

och vilka arbetssätt jag tillämpat. Jag har vid flera tillfällen ställt samma fråga till 

andra som jag sett producera material av hög klass. Man vet många gånger vad man 

vill skapa, men inte hur man når detta mål. 

Mitt arbete syftar till att ”djupdyka” i modelleringens och textureringens värld, samt 

försöka samla alla de värdefulla metoder i Den lilla grafikerhandboken. Boken 

kommer därefter att bli en kunskapskälla för de studenter som läser till grafiker på 

högskolan. 

1.1 Syfte 

Syftet är att utforska metoder för polygonbaserad modellering och texturering för 

modeller som kommer att representeras i datorspel.  Dessa kommer sedan att 

sammanställas i bokform. Mitt verk är alltså en bok med titeln: Den lilla 

grafikerhandboken. 

1.2 Frågeställningar 

Mina frågeställningar för detta arbete har varit: 

 Hur modelleras och textureras modeller som skall användas i datorspel 

 Vad bör man som grafiker tänka på då man skall skapa en lågpolygonbaserad 

modell för datorspel 

 Vad bör man som grafiker tänka på då man skall skapa en högpolygonbaserad 

modell för datorspel 

1.3 Mål 

Målet är att modellera och texturera environment props
1
 till hög- samt 

lågpolygonbaserade datorspel. De kunskaper jag erhåller kommer sedan att samlas i 

form av en liten grafikerhandbok.  

                                                 
1 Environment props är ett miljöbaserat objekt i den värld där spelet utspelar sig. 
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1.4 Avgränsningar 

Eftersom arbetstiden är begränsad har jag fått avgränsa mitt examensarbete till 

modeller och texturer som är avsedda för spelutveckling inom området environment 

props. Jag har dessutom fått avstå från att utforska metoder så som UV-mappning, 

bumpmaps, skulptering samt displacementmaps. 

1.5 Begreppsförklaringar 

När jag nämner högpolygonmodellering, syftar jag till den nivå av högpolygonantal 

som finns i krävande spel. Ett exempel är spelen Crysis (Electronic Arts, 2007), och 

M.I.F.O. (Ludosity Interactive, 2009), där skillnaderna är väldigt stora. Den typ av 

modellering som används i skapandeprocessen hos M.I.F.O. kategoriserar jag som 

lågpolygonmodellering. Den modelleringsprocess som används till det mer grafiskt 

krävande spelet Crysis, kategoriseras som högpolygonmodellering. När jag talar om 

modeller och deras polygonantal, syftar jag till de modeller som finns i spel. Alltså 

inte de högpolygonmodeller som används i film och annan media. 
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2 Metod 

Den metod jag använt mig utav vid insamlandet av data för lågpolygonmodellering, 

har varit det arbete jag producerat på Ludosity Interactive. På detta företag arbetade 

jag som grafiker på spelet M.I.F.O. som står för My Identified Flying Object 

(Ludosity Interactive, 2009). Under detta projekt har fokus legat på att modellera och 

texturera miljöbaserade lågpolygonobjekt. Under projektets gång har jag gått tillbaka 

och granskat mina modeller ytterligare. Detta för att optimera dess geometri och att 

försäkra mig om att inga polygoner gått till spillo. 

“Just remember, being smart about how you choose and use polys allows a 

great deal of apparent detail with a low number of polygons” (Omernick, 

2004, s. 24). 

Texturerna skulle byggas på ett sådant sätt att en enkel 3D-geometri såg ut att ha mer 

detaljer än den egentligen bestod av. Allt jag lärde mig under denna tid kom att 

antecknas i en loggbok, vilken sedan stått till grund för skapandet av mitt verk. 

Vid insamlingen av data inom högpolygonmodellering och texturering så lade jag stor 

vikt vid att studera tutorials
2
 från företag som The Gnomonoworkshop 

(www.thegnomonworkshop.com), Simply Maya (www.simplymaya.com), samt Ben 

Mathis (www.poopinmymouth.com). Internetsidor som CGSociety 

(www.cgsociety.org) har även granskats på grund av dess webb-baserade 

tutorialsektion. Här släpper erkända grafiker världen över sina tutorials för 

allmänheten. CGSociety har många intresseorganisationer så som de större spel- och 

filmbolagen vilka ständigt annonserar på sidan. Under denna sektion finns tutorials 

från Jeroen Maton, Marek Denko med flera.  

Vid texturering så använde jag mig utav Adobe Photoshop CS3 (Adobe, 2007).  

De texturer som jag använt vid textureringen av mina modeller, har jag erhållit från 

cgtextures (www.cgtextures.com). 

Litteratur rörande arbetssätt för modellering och texturering har studerats för att 

komplettera mitt arbete på Ludosity Interactives samt för mina studier av 

tutorialvideos. Böckerna The Game Artist´s Guide to Maya (Omernick, 2005) och 

Creating the ART of the GAME (Mckinley, 2004) är den litteratur som varit mest 

relevant för mitt arbete. Efter att ha studerat tutorialvideos samt litteratur som är 

skapade för att just lära ut, så gav detta mig god insikt i hur jag lade upp min bok för 

att förmedla mina kunskaper vidare på effektivaste sätt. 

Jag har även studerat ett antal olika datorspel för att få information om modellernas 

texturer och polygonbudgetar. Med hjälp av programmet 3D Ripper DX
3
 har jag 

                                                 
2 Tutorial är en text eller film som illustrerar hur skapande processen för ett objekt går till.  
3 http://www.deep-shadows.com/hax/3DRipperDX.htm 

http://www.thegnomonworkshop.com/
http://www.simplymaya.com/
http://www.poopinmymouth.com/
http://www.cgsociety.org/
http://www.cgtextures.com/
http://www.deep-shadows.com/hax/3DRipperDX.htm
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plockat ut ett par modeller och tillhörande texturer (se Figur 1). Programmet fungerar 

på så sätt att det tar en skärmdump i 3D och sparar informationen på datorn. Därefter 

kan användaren studera modellerna i valfritt 3D-program som exempelvis Maya eller 

3D Studio Max. 3D Ripper DX kan dock endast ta skärmdumpar i DirectX 8 samt 9 

vilket begränsar vilka spel man kan utnyttja dess funktioner på. Programmet har även 

en del andra dåliga sidor. Dessa fel gjorde att geometrin man tog ut ur spelen blev 

hoptryckt i Z-led
4
. Detta kunde dock rättas till genom att modellen skalas till sin sånär 

korrekta ursprungliga form.  

Jag har även sett exempel på hur man inte bör göra och har tagit lärdom av detta så att 

jag själv inte begår samma misstag. För att visa läsaren att mina kunskaper är goda 

inom de områden jag behandlar, har jag lagt stor tyngd på att illustrera boken på ett 

grafisk tilltalande sätt, med attraktiv och passande layout.  

De miljöbaserade 3D-objekt som jag skrivit tutorials om i boken, har jag skapat två 

gånger. Detta för att få skapandeprocessen av modellerna samt texturerna så bra som 

möjligt samt för att eliminera eventuella fel. I Den lilla grafikerhandboken valde jag 

att hålla mig till de engelska termologin som programmen använder, istället för att 

översätta ord till svenska. Detta gäller även vid namngivning av lager i 

textureringskapitlet (Kapitel 3). Här använder jag mig av engelska namn eftersom 

Photoshop är en engelsk version. 

När de tutorials jag skapat var färdiga, läste jag igenom boken för att försäkra mig om 

att allt var i sin ordning. Jag skickade även runt boken till kunniga inom området för 

att eliminera eventuella fel som kan ha smitit förbi min egen granskning. 

Den var en stor uppgift att gå in på fler områden än bara ett, men jag behövde göra 

detta för att kunna peka på hur viktigt varje steg i arbetsprocessen är och hur dessa är 

sammanlänkade. 

 

                                                 
4 I spelens värld finns höjd, bredd och djup. Dessa representeras av axlar varav Z-ledet representerar 

den axel som står för djup.  
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3 Bakgrund 

Polygoner är byggstenarna för dagens 3D-spelgrafik. I princip all grafik som syns på 

skärmen är uppbyggda av polygoner (med undantag av sprites
5
). I takt med att spelen 

blir mer avancerade, höjs även ribban för vad datorerna måste prestera. Detta generar 

i sin tur att mer polygoner kan visas på skärmen samtidigt. Detta gör att modellernas 

geometri blir allt mer komplex och att verkligare resultat kan återskapas. Även om vi 

idag har kommit en bra bit mot verklighetstrogen spelgrafik, så finns det ändå 

begränsningar som vi måste tänka på och anpassa oss till. Verklighetstrogen grafik är 

något som även utnyttjas i marknadsföringen av datorspel. Exempel på detta är Crysis 

(Electronic Arts, 2007). Verklighetstrogen grafik har även under de senaste åren 

kommit att blandas med andra stilar så som manga, vilket vi kan bevittna i spelet 

Mirrors Edge (Electronic Arts, 2008). 

Alla spel ämnar kanske inte till att innehålla realistisk grafik, men att få kunna 

utforma modeller med bättre slutresultat är således att föredra i de flesta spel. För att 

få ett bra flyt i spelen som produceras så är det viktigt att inte ha mer polygoner än 

den budget man blivit tilldelad. Det är således mycket viktigt att behärska konsten att 

modellera på ett effektivt sätt. Michael McKinley beskriver detta mycket bra i sin bok 

The game Artist´s Guide to Maya (2005). 

“Even if given a high polycount, you should always strive for efficient 

modelling. Make sure that every polygon in a model is there for a real reason 

and not there just to meet a quota. Does that polygon add detail, definition, or 

articulation to the model? Does it serve any real purpose? If not, delete it or 

put it someplace it will” (McKinley, 2005, s. 24). 

Även om vi idag har mycket potenta maskiner att spela våra spel på, är 

polygonbegränsningar, shaders
6
 samt animationer

7
 något som belastar datorns 

beräkningskapacitet. Så det är hela tiden en mycket fin balans i var man bör lägga sin 

geometri för att den skall vara till nytta, hur texturerna
8
 skall se ut och vilken storlek 

dessa skall vara för att framhäva detaljerna. Särskilt viktigt är det att tänka på just 

dessa saker i spel som MMO-titlar
9
 där många spelare syns på skärmen samtidigt. En 

kompromiss får även tas i bejaktandet då stora mängder data skickas över nätverk, 

eftersom spelen spelas över Internet. 

 

                                                 
5 Sprite, en datorgrafisk bild som kan flyttas runt på skärmen oberoende av annan grafik. 

6 Shader är en grafisk medel som kan ge illusionen  av material och effekter på skärmen. 

7 Animationer är rörelser skapade för spelrelaterade objekt eller figurer. 
8 Textur är en fil som bestämmer en ytas utseende och beskaffenhet. 
9 MMO står för Massively Multiplayer Online och är ett spel som spelas över internet av ett stor antal 

spelare. 



10 

 

3.1 Modeller och texturer i dagens spel 

Det finns ingen specifik definition för hur många polygoner en modell eller hur stor 

en textur skall vara. Detta är något som typen av spel får avgöra samt vilken plattform 

det skapas till. Matthew Omernick ger ett bra exempel på hur man bör tänka i två 

olika fall i sin bok; 

“Let’s compare two games, Medal of Honor and a fighting game like Soul 

Calibur 2. Medal of Honor has large-scale environments and sometimes up to 

15 characters on screen at one time. A fighting game has one small 

environment that you never leave (the ring or arena) and two characters. 

Needless to say, the fighting game can look more detailed because you can 

use all your polygons and textures in one small place as opposed to spreading 

them out across a large world and dozens of characters. Both types of games 

will have the same memory limitations and amount of polygons on the 

screen, they just differ in how and where they use them” 

(Omernick, 2004, s. 23). 

Om datorspelet man skapar är i en mindre och begränsad miljö, kan större tyngd 

läggas på varje objekt i scenen. Skulle dock spelaren ha möjligheten att röra sig fritt i 

ett större område där denne stöter på flera datorspelare eller motståndare, finns det 

helt enkelt mindre resurser att tillgå för varje enskilt objekt i scenen; 

“How many polygons should the character be? How many characters will 

there be? How large do the environments need to be? With these educated 

guesses in place, you begin to model and texture, pushing the limits until the 

game engine slows down. Then you go back for a poly reduction pass and 

clean everything up” (Omernick, 2004, s. 24). 

Även om man har en rimlig idé om hur många polygoner en karaktär eller ett objekt 

bör vara, är det fördelaktigt att gå tillbaka och rensa upp för att få optimal prestanda. 

Dock är det värt att nämna att man arbetar oftast utifrån spelmotorns kapacitet, då det 

handlar om en specifik plattform så som en konsol. Att man arbetar på detta sätt, 

beror på att man har en och samma beräkningskraft på samtliga maskiner på 

marknaden. Man vet då att alla kommer prestera likvärdigt. I de fall då man arbetar 

mot en plattform som PC så finns det fler faktorer man måste ha i åtanke. Detta på 

grund av att PC-datorer i stor grad är olika då det kommer till prestanda och 

beräkningskapacitet. 

För att visa vilka polygonbudgetar samt texturstorlekar dagens mer grafiskt krävande 

datorspel använder, har jag valt att plocka ut modeller ur några av dessa. Med hjälp 

av ovannämnda program (se kapitel 2 Metod) har jag lyckats ta ut modeller och 

granska dessa i en 3D-miljö. För att se den mer genomgående metod jag använt mig 

utav, finns denna att läsa i kapitel 2 Metod. I Figur 1 kan polygonantalet ses för några 
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objekt tagna ur Crysis Warhead (Electronic Arts, 2008) och Devil May Cry 4 

(Capcom, 2008). 

 

Figur 1 
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4 Modelleringsteori 

Trianglar samt polygoner är grundläggande komponenter som återfinns i all form av 

modellering. Till modelleringsteorin ingår dessutom flera andra termer som bör vara 

klara innan jag går vidare. Därför kommer jag i detta avsnitt att gå in lite djupare på 

just dessa termer. 

 

4.1 Polygoner 

Ordet polygon betyder flersidig (Omernick, 2004, s. 20). En polygon är en yta i en 

3D-geometri med flera antal sidor i olika former. Då man pratar om polygoner brukar 

man oftast prata om trianglar eller s.k. tris. Man pratar även om fyrhörniga polygoner 

s.k. quads. Spelmotorer brukar omvandla alla ytor till trianglar för att inga fel skall 

uppstå när de beräknas, medans skulpteringsprogram så som Zbrush (Pixologic Inc., 

2007) samt Mudbox 2009 (Autodesk, 2008) vill behandla fyrhörningar.  

”Avoiding triangles and five sides polys when possible will help prevent 

kinks in the mesh that will occur when sculpting” (Wade & Hellard, 2007, s. 

26). 

Man skall alltid tänka framåt i arbetsprocessen. Detta gör att allt kommer flyta på och 

att problem kan undvikas, vilket sparar tid i det långa loppet. Ett bra sätt att slippa 

just femsidiga polygoner är att använda funktionen cleanup i Maya.   

När modellen är kontrollerad och fri från polygoner med mer än 4 sidor så är det 

fördelaktigt att triangulera sin modell; 

“While the game engine will usually triangulate a model upon export, 

previewing the result in Maya can be beneficial. Using the Triangulate 

command (…), it will convert your geometry into three-sided faces” 

(McKinley, 2005, s. 20). 

 

4.2 Komponenter 

En polygon består av flera komponenter så som vertecies, edges, triangles samt faces. 

Dessa komponenter kan väljas och modifieras på diverse sätt (som kommer att 

beskrivas här nedan). Termologin på dessa komponenter varierar dock mellan vissa 

programvaror, varför jag därför kommer att utgå från Autodesk Maya’s sätt att 

namnge komponenter. För att ge en bättre förståelse om vad varje komponent 

egentligen representerar så skall jag ge en kort beskrivning av just detta:  

Vertex är en punkt i 3D-rymden som har ett numeriskt XYZ-värde (där XYZ 

representeras av bredd, höjd och djup). Jag har valt att översätta vertex till svenska 
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och kommer därav att använda ordet vertexpunkt i resten av uppsatsen. För att skapa 

en polygon i 3D-rymden så krävs det tre eller fler vertexpunker. Som exempel består 

en kub (Figur 2) utav åtta vertexpunkter (varav 4 kan ses i Figur 2). 

Edge är en linje som binder samman två vertexpunkter. Denna linje har jag valt att 

översätta till polygonkant. En kub (Figur 2) består av tolv polygonkanter om 

geometrin visas i fyrhörningar. Skulle geometrin visas i trianglar så består kuben av 

18 polygonkanter.  

Triangle som jag valt att översätta till triangel, kallas i Autodesk Maya för tris. 

Denna tris har formen av en triangel och kan ses i Figur 2. En kub i Figur 2 består 

utav 12 trianglar. 

Face har jag valt att översätta till yta. För att en yta skall existera så krävs det 3 eller 

mer vertexpunkter. En kub i Figur 2 består utav sex ytor, vilket resulterar i 12 

trianglar. 

 

Figur 2 

4.3 Primitiver 

Primitiver är enkla former som ofta används som grunder vid modellering. Dessa 

primitiver är likadana i samtliga av dagens 3D-program och är följande; plane (plan), 

kub (cube), cylinder (cylinder) och sfär (sphere). Dessa primitiver kan ses i Figur 3.  
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Figur 3 

 

Primitiver är en mycket bra bas att grunda sin modellering på och allteftersom byggs 

detaljer in i primitiven för att sedan nå sin slutgiltiga form (Figur 4). 

“Starting your model with primitives is also advantageous because you are 

starting with a clean, structured object, and building from that gives you 

more reliable and solid framework with which to build your model. As you 

begin to model with this in mind, you’ll find you start to see the world 

around you in more clear and intuitive way” (Omernick, 2004, s 19). 

I exemplet (Figur 4) nedan kan en illustration ses av hur en kub kan arbetas till sin 

slutgiltiga form och hur detaljer arbetas in under arbetets gång. 

 

Figur 4 

4.4 Förändringsverktyg 

Extrude som jag valt att översätta till extrahera, är det verktyg som används ofta vid 

modellering. När man extraherar en komponent så som en yta, triangel eller 

polygonkant, skapar man och ger den befintliga geometrin ytterligare en dimension. 

(Från början finns bara värden för t ex längd och bredd men djup saknas. Den 
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extraherade ytan kan skalas, vridas och förflyttas i XYZ-led. Kuben (Figur 5) har fått 

en yta (representerad i blå färg) extraherad, flyttad (i de ljusgröna pilarnas riktning) 

samt skalad ned i storlek. Den extra geometrin som skapats i detta fall representeras i 

lila färg. 

 

Figur 5 

Merge som översatt betyder sammanfoga är ett annat verktyg som ständigt används 

vid modellering. Detta verktyg sammanfogar vertexpunkter på två olika sätt. 

Beroende på hur sammanfogningsinställningarna i den programvara man använder är 

konfigurerad, kommer vertexpunkterna man markerat att sammanfogas till en 

centrerad punkt i 3D-rymden. Alternativt sammanfogas närliggande vertexpunkter 

med varandra inom den area inställningarna påverkar. I vissa fall försvinner 

geometrin då sammanfogning används vilket illustreras i Figur 6. 

Kuben (Figur 6) har fått de fyra vertexpunkter som representerar en yta på kuben att 

bli sammanfogade till en centrerad vertexpunkt, eftersom inställningarna arbetar mot 

ett större värde (stort värde är desamma som stor arbetsarea). Den yta som är 

representerad i lila färg är den som försvinner vid sammanfogningen. 

 

Figur 6 
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Objektet i Figur 7 har vertexpunkter som är markerade, men dessa sammanfogas inte 

till en enda punkt utan endast till de närliggande vertexpunkter (som i Figur 7 

befinner sig inom den blå arean). Detta är möjligt tack vare ett lägre värde i 

sammanfogningsinställningen. 

 

Figur 7 

Combine som jag valt att översätta till förena, är ett verktyg som tar flera lösa objekt 

och förenar dem till ett enda objekt. 

Separate som översatt betyder separera. Detta verktyg har motsatta effekten mot 

förena. Separera är ett verktyg vilket separerar en modell från ett objekt till flera lösa 

objekt. Detta förutsätter dock att delarna vid ett tidigare tillfälle har skapats för sig 

och sedan förenats. 

 

4.5 Ytnormaler 

Facenormals som jag valt att översätta till ytnormaler, är viktig information 

spelmotorn och/eller modelleringsprogrammet behöver för att kunna rita ut en yta, 

samt veta hur ytan skall reflektera ljus. Varje yta har en normal som pekar utåt med 

en 90-gradersvinkel, sett från själva ytan. Dessa ytnormaler kommer till stor nytta då 

geometri skall ritas upp. Pekar normalen bort från kameran så vet spelmotorn att ytan 

inte skall ritas upp på skärmen. Det är därför viktigt att hålla koll på hur ytnormalerna 

pekar, på modellen man skapar. Pekar ytnormalerna åt fel håll ritas inte modellen ut 

på skärmen. I Figur 8 ser vi hur ytnormalerna pekar ut från ytorna på en kub. 
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Figur 8 

 

4.6 Vertexnormaler 

Vertexnormals som jag valt att översätta till vertexnormaler, är likt ytnormaler ett 

medel för att klargöra för spelmotorn hur ljus skall reflekteras (och påverkar därav 

inte geometrin på något sätt). I vertexnormalernas fall innehåller denna information 

om vertexpunktens position och riktning. Där två polygonkanter möts vid en 

vertexpunkt kan de antingen ha varsin eller en gemensam vertexnormal (Figur 9). Vid 

de fall där vertexnormalen är gemensam, ses ytan som mjukare och rundare. Motsatt 

effekt ges om vertexnormalen istället har varsin normal per yta vilken då ger en 

kantigare effekt. 

Figur 9 

Normaler är ett bra sätt att definiera kanter på, men kan även hjälpa till med att dölja 

dessa om så önskas, vilket Omernick tar upp i sin bok; 

“Vertex normals are an important part of polygonal modeling because, along 

with texture, they help establish the surface characteristics of your geometry. 

Oftentimes you’ll find it is to your advantage to have a mixture of soft and 
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hard areas in your model to help define the detail of the surface” (Omernick, 

2004, s. 148). 

 

4.7 Topologi 

En god topologi är alltid något att sträva efter, men är desto viktigare om modellen 

skall exporteras till ett skulpteringsprogram så som Zbrush (Pixologic Inc., 2007) 

samt Mudbox 2009 (Autodesk, 2008). Om objektet man modellerar är organiskt och 

skall animeras är det mycket viktigt att följa muskeluppbyggnaden på modellen. 

Detta så att deformationer blir så bra och realistiska som möjligt vid animering; 

“Make sure the polygons in the mesh are evenly distributed throughout the 

mesh; doing so will supply the resolution needed when dividing the mesh for 

sculpting” (Wade & Hellard, 2007, s. 26). 

Om området som skulpteringen skall utföras på inte har tillräckligt med polygoner, 

kommer inte de detaljer som skulpteras att synas. Detta i sin tur gör att själva 

delmomentet (skulptering) i arbetsprocessen inte fyller någon funktion. 
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5 Arbetsprocessen 

Arbetsprocessen har varit av både experimentell- samt strukturerad art.  

Jag har jobbat med skapandet av modeller och texturer på Ludosity Interactive. Detta 

har gjort att jag fått testa olika steg och sett vilka metoder som fungerat. Även vilka 

som misslyckats. Jag har vid flera tillfällen gjort klart ett objekt och sedan fått gå in 

och rensa upp dess geometri, för att få ner polygonbudgeten till en acceptabel nivå. 

Vid texturering har jag gjort en grundtextur som sedan modifierats med olika 

färgteman och logotyper. Detta för att snabbt kunna producera ett stort antal objekt 

som kan användas och ge mer variation till spelet M.I.F.O. (Ludosity Interactive, 

2009). 

Jag har följt ett antal tutorialvideos vilka har gett mig insikt i vad som kan göras och 

vilka medel som krävs för detta. Detta är den strukturerade delen av arbetsprocessen. 

Videon tar arbetsprocessen från en enkel primitiv till ett färdig modellerat och 

texturerat objekt.  

Jag har sedan med hjälp av alla dessa olika arbetssätt kunnat skapa min egen 

arbetsgång, vilken jag sedan kunnat förmedla i den bok jag skapat. 

Jag har valt att dela upp boken i tre delar; Lågpolygonmodellering, 

Högpolygonmodellering och Texturering. Anledningen till att jag valde att skriva om 

just alla dessa delar, är på grund av att samtliga är arbetssätt är relevanta för varandra. 

Om jag skall kunna peka på varför en modell bör skapas på ett specifikt sätt, måste 

jag även visa slutresultatet med texturkartor applicerade på modellen. Utan dessa tre 

delar skulle helheten och varje del i arbetsprocessen gå förlorad. Dessutom skulle 

processen och dess planering gå till spillo. 

Vid modellering så skall referensbilder användas i så stor utsträckning som möjligt. 

Detta för att resultatet skall bli så likt verkligheten, alternativt representera designerns 

krav. 

“I cannot stress enough the importance of good references. In nearly every 

project that I have been involved in or have witnessed, the ones that have 

good reference images (whether they be hand-drawn or photographs) have 

always been of higher quality then those without. The internet is your one-

stop shop for practically anything you could ever want in regard to 

photographs, blueprints, and schematics. I also highly recommend a digital 

camera for taking your own photographs to use as reference or texture 

sources” (McKinley, 2005, s. 26). 
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Även om referensbilden inte är korrekt i alla vyer, fyller den sin funktion som stöd, 

vilket gör att man har en bestämd form att arbeta emot. Detta istället för att 

experimentera sig fram till ett resultat. 

För att få ett bra upplägg i Den lilla grafikerhandboken, tog jag tillvara på 

användandet av bilder och det överskådliga upplägget i de tutorials och den litteratur 

jag gick igenom.  Allt som jag går igenom i boken, försöker jag göra på ett så 

pedagogiskt och följsamt sätt som möjligt.  
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6 Programvaror för skapandeprocessen av 

spelgrafik 

 

6.1 Rekommenderad mjukvara (eller programvara) 

I spelutvecklingssyfte finns flera programvaror att välja mellan då man vill skapa sina 

modeller och texturer. Det finns inget enskilt program som är det självklara valet. Allt 

beror på vad man som person är van vid sedan tidigare och vilket arbetssätt man 

föredrar. Saker som kostnad för programvaran samt vilka ändamål det skall täcka är 

något man måste tar i beaktande.  Det finns paket som är effektiva på en stor del 

områden medan vissa är specifikt inriktade på något enstaka område. Därav är de 

specialiserade på just sitt ändamål. Något jag kommer att ta upp i kommande kapitel. 

Om man är nybörjare inom området är det att föredra ett program som är väl 

dokumenterat. Programmen har även olika prestandakrav för att kunna användas. 

Detta gör att man bör ha i åtanke vilket program som är bäst lämpat för just den dator 

som arbetet skall utföras på. 

Enligt en undersökning som gjorts på CGenie
10

, är de vanligaste programvarorna hos 

användarna enlig Figur 10 följande:  

 

Figur 10 

                                                 
10 http://www.cgenie.com/cgenie-content/104-cg-community-survey-upgrades-09.html Hämtad; 2009-

03-19 

http://www.cgenie.com/cgenie-content/104-cg-community-survey-upgrades-09.html
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Det som även kom fram under denna undersökning var vad användarna tyckte om 

funktioner som lades till i de nysläppta programversionerna. Resultatet ses i Figur 11 

(skala 1-50 där högre är bättre). 

 

Figur 11 

 

6.2 3D-modelleringsprogram 

Modelleringsprogrammen är startpunkten för utvecklingen av ett objekt i 3D-spel. 

Här skapar man den geometri som visualiserar objektet man vill skapa. I dessa 

program använder man sig av funktioner så som extrude, bevel, append m.fl. för att 

forma sin geometri till önskat utseende. De flesta modelleringsprogramvaror  

inkluderar en hel del funktioner, utöver ren modellering, och kan därför göra flera 

saker. Exempel på detta är möjligheten att skapa UV-kartor, rendera samt animera.  

Genom att lära sig ett modelleringsprogram så kan man utan några större problem 

arbeta med andra liknande programvaror. Namngivningen på funktionerna skiljer sig 

dock lite mellan programmen, men funktionerna är desamma. Exempel på detta är en 

funktion i 3D Studio Max som heter chamfer och samma funktion i Maya heter bevel.  

6.2.1 Maya 

Maya är en stor aktör på marknaden för spelutvecklare och ingår i Autodesk 

koncernen. Programmet har stöd för modellering, UV-mapping, animering, rendering, 

visuella effekter samt är kompatibelt med plug-ins. Det finns möjlighet att texturera, 

men denna funktion är inte så välutvecklad i skrivande stund (våren 2009) . En 

uppdaterad version kommer en gång per år och dokumentationen för just detta 

program är oerhört omfattande och överskådlig. Tutorialvideos finns det gott om och 

är hela tiden under utveckling hos företag som The Gnomom Workshop 

(www.thegnomonworkshop.com). 

Programmet finns både till PC samt Mac i både 32- samt 64-bits versioner. Maya är 

baserad på en öppen arkitektur, vilket gör att allt arbete kan skriptas eller 

programmeras med hjälp av ett väldokumenterat och omfattande 

http://www.thegnomonworkshop.com/
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applikationsprogramgränssnitt (API). De två skript språken som stöds är Maya 

Embedded Language (MEL) och Python. En intressant funktion som få användare vet 

om är att Maya har stöd för Stereoscopic Filmmaking. Detta betyder att man kan 

skapa renderingar och filmer, som kan ses i just 3D av betraktaren med hjälp av 3D-

glasögon. Maya har använts i spel som; Resistance 2: Fall of Man (Insomniac Games, 

2008), Uncharted: Drake’s Fortune (Naughty Dog, 2007), Stranglehold (Midway, 

2007) och Gears of War 2 (Epic Games, 2008). En skärmdump från programmet kan 

ses i Figur 12 och systemkraven kan ses i Figur 13 

Figur 12 

Figur 13 

 

6.2.2 3D Studio Max  

Även detta program ingår i Autodesk koncernen. Det har i stort samma funktioner 

som Maya, men är lite mer inriktat på just modellering. Programmet har stöd för 

modellering, UV-mapping, animering, rendering samt visuella effekter. Det har även 
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ett stort utbud av plug-ins. Utbudet av renderingsplug-ins är lite större till 3D Studio 

Max än till andra programvaror. Några av de renderingsplug-ins som finns är Brazil 

(SplutterFish, 2009), V-ray (Chaosgroup, 2009) samt Mental Ray (Mental Images, 

2008).  3D Studio Max har sedan länge varit ett val för arkitekturrenderingar. Företag 

som Evermotion (www.evermotion.org) släpper färdiga arkitekturlösningar. 3D 

Studio Max är också lite mer lättdrivet än Maya, vilket kan vara fördelaktigt om 

datorn som programmet skall användas på inte är så kraftfull. Instruktionsfilmer finns 

det även här gott om och är hela tiden under utveckling hos företag så som The 

Gnomom Workshop (www.thegnomonworkshop.com). 

3D Studio Max har använts i spel som; Assasin’s Creed (Ubisoft, 2007), Jade Empire 

(Bioware corp, 2005), Prince of Persia: Sands of Time (Ubisoft, 2003), Fallout 3 

(Bethesda, 2008), Far Cry 2 (Ubisoft, 2008). En skärmdump från programmet kan 

ses i Figur 14 och systemkraven kan ses i Figur 15.  

Figur 14 

http://www.evermotion.org/
http://www.thegnomonworkshop.com/
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Figur 15 

 

6.3 Textureringsprogram 

Textureringsprogram ger färg och mönster till en 3D-modell. Man kan göra detta på 

två olika sätt: antingen genom att texturera på en platt bild (UV-map) eller genom att 

texturera direkt på modellen i 3D. 

Att skapa texturer genom att måla direkt på modellen i 3D är ett relativt nytt koncept 

och håller på att utvecklas i stor utsträckning. Programmen stödjer olika penslar och 

effekter vilket ger grafikern stort kreativt utrymme att skapa det som krävs för arbetet 

ifråga.  

 

6.3.1 Photoshop 

Photoshop är ett frekvent förekommande program inom spelindustrin och är skapade 

av Adobe. Programmet uppdateras ständigt och är nu uppe i version 11 (Photoshop 

CS4). I Photoshop finns det ett stort antal effekter som ger användaren möjlighet att 

manipulera sina bilder/texturer i hög grad. Det inbyggda stödet för plug-ins gör att det 

finns gott om funktioner utöver de inbyggda som artister/spelutvecklare kan dra nytta 

utav. Programmet har dessutom stöd för texturering i 3D. Denna funktion är dock helt 

ny sedan Photoshop CS4 och därför ännu inte fullt utvecklad. Photoshop har en stor 

mängd penslar att välja på, redan inbyggda i programvaran, men det finns ett stort 

utbud av gratispenslar att ladda ner och installera från sidor på Internet. Det går även 

att skapa egna penslar om så önskas. 

Tidigare versioner av programvaran är lättdriven och kan köras på en konventionell 

dator. Dock är den nya versionen (CS4) väldigt krävande eftersom den arbetar med 

3D samt grafikkortsacceleration för vissa arbetsmoment. En skärmdump från 

programmet kan ses i Figur 16 och systemkraven kan ses i Figur 17. 
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Figur 16 

Figur 17 

 

6.3.2 Zbrush 

Zbrush (Pixologic, 2008) är i grunden ett skulpteringsprogram men det kan även 

användas vid texturering. Fördelen med detta är att man kan texturera i 3D. Detta gör 

att skarvar
11

 i UV-mappen kan undvikas på ett effektivt sätt. I Zbrush kan man 

texturera på modellen direkt i 3D-vyn, dock med begränsade penslar och effekter. En 

skärmdump från programmet kan ses i Figur 18 och systemkraven kan ses i Figur 19. 

                                                 
11 Skarv är en del i en 3D-modell som klippts upp för att kunna existera på den 2dimensionella bild 

man texturerar på. En skarv tillhör två delar av en modell och i dessa skarvar kan ibland övergångar i 

texturen synas. 
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Figur 18 

Figur 19 

 

6.3.3 Zaplink 

Ett annat alternativ vid texturering är att använda sig av plug-inet Zaplink (Pixologic, 

2008). Detta kräver att man har Zbrush och Photoshop installerade. Zaplink sparar 

bilder på modellen i Zbrush i de vyer man önskar och skickar sedan ut dessa bilder 

med nödvändig information till Photoshop. I Photoshop textureras modellen med 

hjälp av de perspektivbilder man skapat vilka sedan projiceras på modellen när den 

kommer tillbaka in i Zbrush. Detta gör att man har en bra överblick på modellen man 

målar på och får utnyttja alla de fördelar som Photoshop har att erbjuda. 

Systemkraven kan ses i Figur 20. 
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Figur 20 

 

6.4 Andra program/plug-in/midware 

 

6.4.1 Crazybump 

Crazybump (Crazybump, 2008) är ett program som hanterar texturer och låter 

användaren skapa flera typer av filer så som normalmaps, occlutionmaps, 

specularmaps från en colormap (vilka kan ses i Figur 21). Att skapa normalmaps i 

skulpteringsprogram är många gånger en tidskrävande uppgift. Ett liknande resultat 

kan skapas på en bråkdel av tiden med detta program. Med hjälp av en colormap 

skapas en normalmap (eller annan filtyp) och ett synligt resultat generas direkt i 

viewporten. Som standard visas en sfär med resultatet på, men man kan även 

importera sin egen modell i OBJ-format
12

 om man vill se hur resultatet ser ut på just 

den. Styrkan på den skapade normalmapen kan justeras i önskad grad och man kan 

tack vare detta få det resultat man är ute efter väldigt fort.  

Programmet är lätthanterat och har ett väl överskådligt interface och går fort att lära 

sig. Det kan införskaffas för en låg summa i relation med vad det sparar i arbetstid.  

Programvaran är lättdriven och kan köras på konventionella datorer. En skärmdump 

från programmet kan ses i Figur 22 och systemkraven kan ses i Figur 23. 

 
Figur 21 

                                                 
12 OBJ ett filformat som definierar geometri och är igenkännligt av de flesta av dagens 3D-program. 
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Figur 22 

Figur 23 
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6.4.2 Nvidia normalmap plug-in 

Nvidias normalmap plug-in är gratis och kan skapa normalmaps från colormaps 

liknande de i Crazybump. Plug-in:et kräver att man har Photoshop CS eller senare för 

att kunna användas. Man har många inställningsmöjligheter men ingen direkt 

feedback på hur resultatet blir förrän man applicerat normalmappfilen på sin modell. 

En skärmdump från programmet kan ses i Figur 24 och systemkraven kan ses i Figur 

25. 

Figur 24 

Figur 25 
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7 Resultat 

Resultatet av detta arbete kom till en början att resultera i ett 40-tal miljöbaserade 

modeller för spel. De kunskaper och tips jag ville utforska inom 

lågpolygonmodellering samt texturering fick jag av min vistelse på Ludosity 

Interactive och mitt arbete på spelet M.I.F.O. (Ludosity Interactive, 2009). Bilden i 

Figur 26 visar några av de objekt som skapades för spelet.  

Figur 26 

Dessa modeller skapades med en låg polygonbudget i åtanke. Inga direkta siffror gavs 

för hur många polygoner varje objekt fick ha. Målet var istället att formen av objektet 

skulle vara så pass definierad att man kunde urskilja vad modellen representerade – 

utan några svårigheter. Geometri skulle även sparas i så stor uträckning som möjligt. 

Utöver de miljöbaserade objekt som ses i Figur 26 så skapades ytterligare ca 30-tal 

(Figur 27).  
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Figur 27 

Dessa kom endast att modelleras eftersom de inte hade samma prioritet, tackvare att 

de är skapade för en bana som kommer att prioriteras senare i projektet. Kunskapen 

från detta projekt dokumenterade jag i en loggbok. De effektiva arbetssätt som jag 

upptäckte under modelleringsstadiet, kom jag att baka in i den del av boken som 

tillhör Kapitel 1 Lågpolygonmodellering.  

I Kapitel 2 Högpolygonmodellering samt delar ur Kapitel 3 Texturering, studerade 

jag diverse tutorials (de flesta i videoformat). Något jag direkt tog till mig av de 

videotutorials innehållande modellering, från Schoeni (2008), Mathis (2006), var det 

att alla hade ett gemensamt arbetssätt. Det var att alltid börja med en enkel primitiv 

och arbeta utifrån denna. I en videotutorial av Davis (2008) ges det goda tips om hur 

slitage bör skapas och att man bör tänka på att göra slitaget oregelbundet, men ändå 

på strategiska placeringar. Dessa placeringar (som kanter på objekt) borde rent logiskt 

vara slitna p.g.a. användning.  

Maton (2008) tar upp en intressant diskusson i sin webbaserade tutorial; 

“Something a lot of people tend to forget in their textures are subtle details. 

These are things you don't notice at first glance, but make a texture or object 

interesting to look at… A sticker, some worn paint, rivets, bolts, someone 

that wrote something with a black marker, mud, oil, anything. But the key is 
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to keep it subtle. If you go overboard with this, it'll lose it's power”
13

 (Maton, 

2008). 

Ett annat värdefullt tips som Lou (2005) går igenom är att man bör hjälpa modellen 

på vägen, genom att måla in högdagar och skuggor i texturerna. Jag valde dock att 

istället för att måla skuggor på förhand, istället använda Mayas 

skuggbakningsfunktion för ett mer precist resultat. I Kapitel 3 där jag tar upp hur man 

gör en skuggenererad textur med hjälp av Mental Ray och Maya, undersökte jag olika 

inställningar. Jag dokumenterade även hur lång tid varje inställning tog och hur dess 

resultat blev. Detta för att sedan kunna påvisa och styrka varför jag tyckte att vissa 

inställningsval var bättre än andra. 

I helhet så erhöll jag diverse kunskaper hur modeller och texturer skapades genom de 

tutorials som jag gick igenom. Dessa kunskaper antecknades i en loggbok för att 

sedan kunna arbetas in i boken jag skapade. Jag valde även att studera ett antal 

modeller som jag plockade ut ur några av dagens spel, för att se att hur de var 

uppbyggda. 

Jag började skapa mina objekt (som kom att beskrivas i boken) och testade mig fram 

till bästa och effektivaste resultat rent modelleringsmässigt och textureringsmässigt. 

Jag antecknade de saker jag kom på under arbetets gång i loggboken. När objekten 

var skapade (för Kapitel 1 se 28, Kapitel 2 se Figur 29) och jag var nöjd, gjorde jag 

modellerna och texturerna från grunden ännu en gång för att beskriva varje steg jag 

utfört. Jag gjorde detta för att på ett så noggrant och korrekt sätt som möjligt beskriva 

detaljerna i arbetsprocessen. 

                                                 
13 http://features.cgsociety.org/story_custom.php?story_id=4678 Hämtad; 2009-04-08 

http://features.cgsociety.org/story_custom.php?story_id=4678
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Figur 28                   Figur 29 

Tack vara loggboken kunde jag få in de effektiva arbetssätt och tips jag funnit under 

arbetets gång, i de tutorials som boken har att erbjuda. Jag har även försökt att vara 

extra noggrann då det kommer till vissa verktyg för att påvisa vad som kan hända om 

man gör fel, eller om något bör tänkas på vid användande av ett speciellt verktyg.  

För att visa vilka fotoreferenser som använts i de texturer jag skapat, valde jag att visa 

dessa i sen helhet (se bilaga 1 Figur 223, 224, 225). Därefter visades varje steg som 

dessa arbetas in i texturen (se bilaga 1 Figur 226, 227, 228). Jag valde även att visa en 

före- och efter bild för att påvisa vilken betydelse verktyget i fråga haft (se bilaga 1 

Figur 265, 266). 

För att kunna hjälpa de som läser boken att arbeta effektivare vid modellering- och 

textureringsfaserna, valde jag att lägga till Kapitel 4 Hotkeys. I detta kapitel tar jag 

upp de mest använda snabbknapparna inom Maya och Photoshop. 

För att göra boken lite mer intressant att läsa, utförde jag även två intervjuer med 

personer som arbetar inom spelbranschen för att visa hur de arbetar och har för syn på 

spel i allmänhet. 

När Den lilla grafikerhandboken var färdigproducerad skickade jag runt den till 

kunniga inom området. Dessa korrekturläste boken och såg till att inga fel var 

närvarande i de tutorials jag skrivit.  
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8 Slutdiskussion/Slutsats 

Under arbetes gång har jag utvecklat och fördjupat mina kunskaper inom både 

modellering och texturering. Jag har framförallt fått en god insikt i hur viktigt det är 

att utnyttja alla arbetsområden (så som modellering och texturering) till fullo, och att 

hela tiden tänka framåt på kommande arbetsmoment och hur dessa kan utnyttjas.  

En sak som jag funnit viktigt vid alla former av modellering är just besparandet av 

polygoner. Gör inte geometrin nytta där den sitter, så sätt den där den verkligen 

definierar en form och gör nytta till modellen i helhet. 

Då lågpolygonmodeller skapas till spel, som inte skall ha för höga krav på datorn, är 

det viktigt att ta vara på polygonerna. Är det ytor som inte kommer att synas så skall 

dessa tas bort. Detta gäller även högpolygonmodeller för mer krävande spel, men i 

dessa händer det ofta att man kan välta objekt och därför kan inte geometri tas bort i 

samma utsträckning. Då texturer görs till lågpolygonmodeller där en tecknad stil 

används, är det viktigt att inte blanda in massa fototexturer då detta kan göra att 

objektet ser för verkligt ut. Därför är det fördelaktigt att använda de inbyggda effekter 

som Photoshop har att bidra med.  

Något man behöver tänka på extra mycket då man skapat texturer till 

högpolygonmodeller och spel som skall ha detaljer, är att vara noggrann när man 

skapar just texturen. Detta är för att texturen många gånger används som grund då en 

normalmap och en specularmap skapas.  

Vid texturering är det mycket viktigt att utnyttja ytan på UV-mappen så att varje del i 

texturen får så stor plats som möjligt. Detta gör att modellen ser skarpare ut eftersom 

varje textur får mer pixlar att visas på. 

För att få det lilla extra ur texturen fick jag ett bra tips från en tutorial skriven av 

Maton; 

“Some people like sharp and crisp textures, others like to leave a little bit of 

blur in them. Personally I prefer the sharp and crisp textures, so I always do a 

sharpen pass on my entire texture”
14

 (Maton, 2008). 

Något jag kom att upptäcka relativt snabbt var att skillnaden mellan antal lager som 

användes då jag arbetade med tecknade- kontra verklighetstrogna texturer. I de 

texturer där en tecknad stil användes kom lagerantalet att sluta på ca 15 stycken. 

Denna tillskillnad från de fall då jag försökt återskapa verklighetstrogna texturer, då 

detta antal nästan tredubblades. Detta för att få mer djup i texturen samt ett 

smutsigare utseende genom att blanda flera olika fototexturer. Jag såg dessutom att 

antalet lagereffekter kom i de verklighetstrogna texturerna att vara många fler än i de 

                                                 
14 http://features.cgsociety.org/story_custom.php?story_id=4678 Hämtad; 2009-04-10 

http://features.cgsociety.org/story_custom.php?story_id=4678%20
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tecknade. Detta p.g.a. att jag ville skapa djup i texturen samt för att blanda ihop flera 

olika texturer i justeringslager.    

Jag har under mitt arbete på Ludosity Interactive fått se mina modeller och texturer 

komma till liv i ett blivande spel som beräknas lanseras någon gång under 2009. 

Denna erfarenhet har bidragit med god insikt i vad man bör tänka på vid skapande 

processen av just spel grafik. Vid några tillfällen har modeller fått förfinas för att 

prestandan i spelet skall bibehållas, även då flera objekt syns på skärmen samtidigt. 

Jag har även fått prova på olika arbetssätt och har under examensarbetets gång fått 

testa på ett stort urval av program. Jag har därav blivit bekväm i vilka program jag 

bör arbeta i för att få ett gott resultat, samt vilka program som kan spara mig mycket 

tid i arbetsprocessen. 

Jag har inte fördjupat mig i alla de program som förekommer i denna reflexiva 

rapport. Jag trots det valt att belysa dess existens, då de är relevanta i sammanhanget. 

De som läser till grafiker kan tackvare dessa korta introduktioner av programmen se 

vad som finns att tillgå då en spelmodell skall skapas. I slutändan kommer ofta valet 

av programvara att bestämmas av prestandakrav samt kostnader för användaren. Alla 

har olika budgetar och kunskapsnivåer och därför hoppas jag att jag visat vägen för 

vad marknaden har att erbjuda idag. Jag hoppas även att dessa programintroduktioner 

leder till det individuella valet som passar bäst.  

Något värt att notera är att även om min uppgift på Ludosity Interactive var att 

modellera samt texturera miljöbaserade objekt, kom jag att få rycka in på 

karaktärsmodellering och texturering, för att en deadline skulle klaras av (Figur 30). 

Jag är glad att denna uppgift erbjöds eftersom man utvecklas på fler plan om man får 

en utmaning i arbetet. 
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Figur 30 

Min förhoppning är att Den lilla grafikerhandboken jag skapat skall kunna användas 

som en del av kursmaterialet i de 3D-kurser som ges på Högskolan i Skövde samt ge 

värdefulla råd till samtliga som läser den. 

För att kunna bli informerad om möjliga fel som kan förekomma i den bok jag nu 

skapat, har jag valt att i den skriva min e-mail adress. Detta gör att boken ständigt kan 

uppdateras och förfinas till dess att inga fel kvarstår.  
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Introduktion 
 

Välkommen till Den lilla grafikerhandboken. Denna bok är skapad för både nya grafiker samt 

de som besitter god kunskap inom modellering, skulptering samt textureringsområdet. 

Boken inriktar sig på att lära ut tillvägagångssätt samt effektiva tekniker för att uppnå 

högkvalitativa resultat  Jag hoppas att ni som läser detta finner denna bok givande. 

Vad kommer ni att lära er från denna bok 

Den lilla grafikerhandboken: Polygonbaserad modellering och texturering av miljöbaserade 

3D-objekt för datorspel kommer att ta dig igenom de olika steg som krävs för att skapa en 

kvalitativ modell för ett tv-spel. Boken kommer att börja på modelleringsstadiet och ge de 

grundläggande tips om hur man bör distrubera sina polygoner för att få en god topologi, 

utan att slösa på den polygonbudget man är tilldelad. Under textureringsdelen så ges det 

tips om hur den skapade texturen kan göras mer intressant och hur lager samt effekter i 

program som Photoshop bör användas. 

Vem bör läsa denna bok 

Alla de som är intresserade av att jobba inom spelbranschen och har ett intresse för grafik.    

I boken finns tips att hämta för både nya samt redan kunniga inom området.  

Hur man bör använda boken 

Boken är uppdelad i kapitel och går igenom arbetsprocessen för olika miljöbaserade objekt. 

För att se helheten i de exempel som ges så bör kapitlen läsas i rätt ordning. Innan 

förståelsen för de saker som tas upp i denna bok så bör grundläggande kunskap inom Maya 

besittas. 

Hur boken är uppdelad 

Kapitel 1 Lågpolygonmodellering. Modellering är det första steget i att skapa en spelmodell. 

Det börjar på en grundläggande nivå, men försöker hjälpa till att effektivisera ditt sätt att 

arbeta på. Detta görs genom snabbikoner som skapas i shelfen samt genom 

snabbkommandon. Kapitlet kommer sedan ta upp hur man bör tänka och arbeta då 

lågpolygonmodeller skapas. Kapitlet kommer att gå igenom vad man bör tänka på för att 

inte överskriva sin polygonbudget. Det kommer även gå igenom hur man bör tänka framåt 

på kommande steg för att kunna spara geometri i modellen. 
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Kapitel 2 Högpolygonmodellering. I detta kapitel så kommer det att beskrivas om hur man 

utgår från inspirationsbilder för att skapa sin modell. Vi kommer även gå igenom flera 

verktyg som kommer att hjälpa modelleringsarbetet att fortskrida på ett effektivt sätt. Detta 

kapitel är något mer komplicerat än det tidigare Kapitel 1 Lågpolygonmodellering men 

kommer då att ta modelleringskunskaperna till en högre nivå. 

Kapitel 3 Texturering. I detta kapitel så är det genomgång av textureringsprocessen som står 

i rampljuset. Vi kommer gå igenom hur vi kan skapa en god grund som vi sedan kan arbeta in 

detaljer i och sedan använda oss av skuggor som vi får ut ur Maya. Vi kommer även att 

arbeta mycket med lager och försöka namnge dessa på ett sådant sätt, att vi vid ett senare 

tillfälle kan gå tillbaka och urskilja vad lagret använts till.   

Kapitel 4 Hotkeys. För att snabbt kunna producera saker i de program man använder, så 

kommer jag här ge en lista med snabbknappar till program så som Maya samt Photoshop. 

Kapitel 5 Intervjuer. För att ge en liten insikt i hur en grafiker som arbetar inom 

spelbranschen har det, så kan detta kapitel vara intressant läsning. Det ger lite insikt i vilka 

program som föredras och lite hur dessa används. 

Kontakta författaren 

Om något i denna bok skulle behöva uppdateras eller om något rent av fattas så kan 

författaren nås på mathias@szanto.se. Alternativt så kan lärare inom området på Högskolan 

i Skövde kontaktas. Kontakta då Ulf Wilhelmsson ulf.wilhelmsson@his.se  alt Fredrik Eriksson 

fredrik.eriksson@his.se.  

mailto:mathias@szanto.se
mailto:ulf.wilhelmsson@his.se
mailto:fredrik.eriksson@his.se
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Kapitel 1 Förberedelser inför modellering 

För att göra sitt arbete så smidigt som möjligt så skall vi börja med att gå igenom hur man 

skapar en egen shelf i Maya. Detta görs på följande sätt: 

1. Gå till den vänstra delen av maya fönstret och tryck ned den ifyllda svarta pilen som 

pekar nedåt enligt Figur 1.  

 

 
Figur 1 

 

2. I menyn som kommer upp välj New Shelf. När detta är gjort så visas en ruta där 

namnet i på den shelf man skapat kan fyllas i. När detta är gjort så kommer shelfen vi 

skapat att skapas längst ut till höger längs de befintliga flikarna. I detta exempel så 

döptes shelfen till snabbkommandon (Figur 2). 

 

 
Figur 2 

 

 

3. För att nu skapa de verktyg vi vill använda i vår nyskapade shelf så får vi använda oss 

av Mayas Ctrl + Shift kommando. Jag rekommenderar att vi väljer Delete All by Type 

History som första ikon på shelfen. Detta görs genom att gå in under Edit > Delete All 

by Type > History men istället för att klicka på valet (History) som vanligt så skall vi nu 

hålla inne Ctrl + Shift och samtidigt trycka på vänster musknapp. Detta gör att 

funktionen (Delete All by Type History) inte utförs, utan det snabbflyttas nu till vår 

shelf för att där kunna utnyttjas då vi klickar på dess ikon. Din nyskapade shelf bör nu 

ha sin första ikon så som Figur 3 visar. 

 



 

6 

 

 
Figur 3 

 

4. För att fylla shelfen med de funktioner som man önskar, upprepa bara steg 3 och gå 

till funktionen du vill ha och använd Ctrl + Shift kommandot för att lägga till det i 

shelfen. 

 

5. Då alla önskade funktionsgenvägar är skapade så kan det vara fördelaktigt att 

namnge vissa av dem (pga. av ikonerna är väldigt lika eller rent av desamma). I Figur 

4 så är de två sista ikonerna desamma fastän de står för två olika funktioner, 

nämligen Soften Edge och Harden Edge (Figur 4). 

 

 
Figur 4 

 

6. För att lägga till en text på ikonen, gå in på Den ifyllda pilen nedåt (som beskrivs i 

punkt 1). Välj här Shelf Editor och i Shelves rutan som kommer upp se till att Shelf 

Contents filken är vald och markera därefter Soften Edge i menyn. Under Icon name 

så fyll i t.ex. soft. Glöm inte att trycka på Save All Shelves för att ändringen skall 

sparas (Figur 5).  

 

 
Figur 5 
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7. Ikonen skall nu ha ett namn ifyllt framför ikonen på shelfen så som i Figur 6. Upprepa 

punkt 6 om fler ikoner önskas namnges. 

 

 
Figur 6 

 

8. Om ikonerna och texten syns dåligt i shelfen så kan detta justeras genom att gå in i 

Shelf Editorn och när shelves fönstret kommer så upp välj Options > Icon/Text 

Below. Ikonerna kommer nu att ta mer plats vilket gör att man inte kan ha lika 

många snabbfunktioner i sin shelf, men det är nu lättare att urskilja vad de utför för 

funktion (Figur 7). 

 

 
Figur 7 
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Kapitel 1 Lågpolygonmodellering 

Då modeller skapas för spel som har stora krav på att polygonantalet inte skall bli för 

stort, så är det mycket effektivt att dela upp modellen i olika delar (dock ej att 

föredra på organiska saker om de skall animeras). Detta kan göra att antalet 

polygoner minskar en hel del på slutmodellen. För att demonstrera detta har jag valt 

att gå igenom skapandeprocessen på följande modell som är en kontorsstol som 

producerats till spelet M.I.F.O (Ludosity Interactive, 2009). Vi kommer att gå in på lite 

arbetssätt som kan spara tid till projektet. Stolen som vi ser i Figur 8 kommer även att 

behandlas i Kapitel 4 där vi kommer att gå igenom textureringsprocessen. 

 

  
 

Processen börjar genom att skapa en enkel kub i viewporten. Detta görs effektivast 

genom att trycka och hålla ner Shift och sedan trycka på höger musknapp samtidigt 

(om du vid ett senare tillfälle använder detta kommando, men redan har geometri i 

scenen så, tänk på att klicka på en tom plats i viewporten ->egen mening??). Välj Poly 

Cube och skapa kuben som allt kommer utgå ifrån. Tips: Detta snabbkommando kan i 

långa loppet spara tid eftersom du slipper gå in i menyer för att skapa diverse 

polygon objekt.  
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Från kuben så har följande form skapats som motsvarar sittdynan (Figur 9). För att 

inte ödsla tid på att modellera ryggstöder så dupliceras sittdynan (Ctrl + D) och flyttas 

till korrekt plats och därefter skalas den till önskad form (snabbtangent R) och för att 

inte se alltför kantig ut så används två Insert Mesh > Insert Edge Loop Tool på 

geometrin vilka representeras i rött och kan ses i Figur 10.  

Tips: Tänkt alltid på att göra geometrin mer intressant genom former. 

 

 
Figur 9                     Figur 10 

 

Tips: Insert Edge Loop Tool är ett effektivt sätt att snabbt bygga ut med ny geometri I 

sin modell. Ett armstöd skapas nu ifrån en kub och formas till önskad form (Figur 11), 

men för att spara geometri så tas botten bort (Figur 12). 

 

 
Figur 11                     Figur 12 
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Armen till armstödet skapas även detta utifrån en kub (Figur 13)och placeras därefter 

på korrekt ställe i modellen (Figur 14).  

 

 
Figur 13                     Figur 14 

 

För att spara tid så skall armstödet dupliceras och flyttas till den vänstra sidan på 

bilden. Detta utförs på smidigast sätt genom att se till att armstödet samt den 

tillhörande armen har sin pivå punkt i origo. Se till att flyttverktyget är förvalt 

(snabbtangent W) och därefter markera de två objekten och trycka på Insert. För att 

visa detta på ett mer överskådligt sätt så har jag valt att dölja sittdynan och 

ryggstödet genom att lägga dessa i ett lager och sedan ta bort synligheten på lagret. 

Två gula punkter syns nu i viewporten som representerar var objekts pivot punkt är 

(Figur 15). För att flytta dessa båda pivot punkter till den exakta mittpunkten (origo) i 

3D-rymden så tryck ner och håll inne X (som aktiverar Grid-Snap) vilket hjälper till att 

sätta punkterna precis i mitten då man flyttar dem dit med muspekaren (Figur 16). 

 

 
Figur 15                    Figur 16 
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När de båda punkterna är placerade i mitten så tryck åter igen Insert, vilket avslutar 

funktionen som gav möjligheten att flytta objektens pivot punkt. Det är nu dags att 

kombinera armstödet och armen som detta sitter på genom att använda Mesh > 

Combine, vilket sammanfogar de två objekten till ett. Använd sedan Delete All by 

Type > History för att se till att all historik som finns kvar inte stör modellen på något 

vis. Tips: Tänk på att regelbundet använda Delete All by Type > History (såvida du inte 

skinnat eller riggat modellen för då försvinner denna information). 

 

Använd dupliceringsfunktionen (Ctrl + D) och gå därefter till channelboxen (menyn till 

höger sida i bild). Här skall vi se till att ändra den duplicerade biten till ett negativ 

värde på den axel vi vill flytta den. I detta fall så är det X-axeln som skall få ett minus i 

det värde som ses i channelboxen. Ändra Scale X som har värde 1 till det negativa 

värdet -1 (Figur 17). Detta gör att armstödet flyttas till andra sidan stolen precis där vi 

vill ha det (Figur 18). 

 

 
Figur 17                      Figur 18 

 

En separat ryggstödshållare skapas samt den del som sitter under själva sittdynan. På 

dessa geometrier så kan även lite polygoner sparas och i bilden på Figur 19 så kan 

följande markerade ytor tas bort. Delarna sätts sedan på plats i stolsmodellen (Figur 

20).  
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Figur 19                      Figur 20 

 

Som bas för foten på stolen så skapas en cylinder med 5 sidor. Detta ställs in under 

INPUTS > Subdivision Axis som finns i channelboxen till höger i Maya fönstret (Figur 

21). Se för säkerhetsskull till att Subdivisions Caps är satt till 1. Skala därefter 

cylindern så att den ser ut ungefär som Figur 22. 

 

 
Figur 21                      Figur 22 

 

Cylinderns yttersidor markeras och skall därefter extraheras. Innan detta görs så skall 

en inställning göras för att varje yta skall extraheras separat. Detta utförs genom att 

gå in under Edit Mesh > Keep Faces Together och se till att denna meny inte är 

”förbockad”. Nu markeras alla ytorna på sidorna av cylindern och extraheras med 

Edit Mesh > Extrude (Figur 23). Glöm inte att aktivera funktionen igen när du är klar.  
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För att snäva åt grunderna för benen vi nu skapar så använd skalningsverktyget 

(snabbtangent R) och resultatet bör se ut ungefär som i Figur 24.  

 

 
Figur 23                      Figur 24 

 

Om sidorna vi extraherat avmarkerats så markera dessa igen och gå in under Edit 

Mesh > Transform Component vilket gör att alla modifieringar som görs på ett av 

benen även utförs på de andra. Tips: Transform Component är ett effektivt verktyg 

som gör att man slipper modifiera varje yta för sig utan att alla de valda ytorna 

ändras likt den man arbetar på.  

 

Upprepa extrahera kommandot ett par gånger så att resultatet ser ut som i Figur 25. 

Tips: Genom att använda snabbknappen G så utförs senaste använda funktion, vilket 

gör arbetsflödet mycket effektivare istället för att behöva gå in under varje meny för 

att välja funktionen eller använda snabbikonerna i shelfen.  Glöm inte att runda till 

formen så att modellen ser mer intressant ut så som i Figur 26. 

 
Figur 25                   Figur 26 
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En separat stång som kommer att gå mellan överdelen av stolen (i detta fall 

sittdynan) och benen den står på. Den övre geometrin samt den i botten på stången 

kan tas bort eftersom den inte kommer att synas (Figur 27). Flytta den därefter till 

rätt plats på modellen (Figur 28). 

 

 
Figur 27                      Figur 28 

 

I detta fall är det mycket enkelt att se varför vi sparar på att just göra separata ytor. 

Genom att göra stången separat så behöver man inte tänka på att olika geometrier (i 

detta fall stången och foten) måste sitta ihop och geometrin följa med från stången 

ned i fot delen. För att göra en jämförelse och visa skillnaden i antalet polygoner så 

ser vi den modell vi nu har i Figur 29, där foten och stången blir totalt 121 trianglar. 

  

Skulle däremot stången samt foten varit en enda geometri (där foten och stången 

utgick från varandra), så hade resultatet sett ut något som i Figur 30. Detta hade i sin 

tur resulterat i runt 130 polygoner. Det kan kännas som en liten och obetydlig siffra 

men i långa loppet så kommer det totala bortslösade polygonantalet vara betydligt 

högre då modellen är färdig. 

 

 
Figur 29                  Figur 30 
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Nu är det hjulen som skapas och dessa görs med en cylinder (Figur 31). På 

cylindergeometrier så finns det ett knep där man kan spara på lite geometri genom 

att ta bort alla edges som går mot stjärnpunkten (Figur 32). Gör därefter likadant på 

baksidan av cylindern. När alla edges nu är borta så dras nya med hjälp av Edit Mesh 

> Split Polygon Tool. Cylindern ser nu ut som i Figur 33 (glöm inte att göra detta på 

baksidan med).  

 

 
Figur 31                 Figur 32                     Figur 33 

 

Vi har tack vare detta sparat 4 trianglar. Detta ger mer till helheten då vi nu skall 

kopiera upp detta hjul 4 gånger och sparar då hela 20 trianglar. Kopiera hjulet 4 

gånger och flytta det till rätt plats på modellen (Figur 34). Glöm inte att rotera hjulen 

något så att modellen ser lite intressantare ut (Figur 35). 

 

 
Figur 34                      Figur 35 
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Stolen är nu klar (Figur 36), men vi skall se över den så att inga onödiga polygoner 

fortfarande finns kvar. Tips: Gå alltid igenom modellen och försök hitta onödiga 

polygoner som inte kommer att synas i den slutgiltiga betraktningsvinkeln. I detta fall 

så ser vi att botten av stolen samt foten har onödig geometri som vi kan ta bort (Figur 

37). 

 

 
Figur 36                     Figur 37 

 

Under delen av sittdynan kunde tas bort om den gjorts plattare, men i detta fall så är 

geometrin så pass formad att den kommer ses i vissa vinklar så den får i detta fall 

vara kvar. Hjulens undre del är också något som kunde tas bort, men kommer då göra 

att stolens hjul ser väldigt platta ut då den står på golvet. 

  

Självklart går det att skapa stolen i lägre polygonantal än den som representeras i 

kapitel 1, men i detta fall så gick jag efter de vägledningar som min leadgrafiker gett 

mig vid våra dagliga möten.  

 

Tips: Lyssna på din leadgrafiker….. 

 

Något som är värt att nämna i denna genomgång är att jag inte använt mig av någon 

referensbild. Detta gjordes ej, eftersom jag hade en verklig referensmodell i rummet 

jag befann mig i. 
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Kapitel 1 Lågpolygonmodellering del 2 

I denna del så kommer vi gå in lite mer på specifika besparingstips som kan spara 

geometri på de modeller man skapar. Tips: En tumregel man alltid bör arbeta utifrån 

är att om inte geometrin definierar en form eller gör nytta där den sitter, så sätt den 

på ett ställe där den gör detta. I det första exemplet som vi ser i Figur 38 så har ett 

muffins modellerats och genom att ta den igenom en polygonbantningsprocess så 

kan vi spara en hel del geometri, vilket vi tydlig ser om man följer bantningsprocessen 

från vänster till höger.  

 

För att slippa ha en stor mängd polygoner på ett objekt för att det skall se runt och 

mjuk ut så kan vi använda oss av Normals > Soften Edge som gör att normalerna 

ändras och ger ett mjukare utseende till modellen. Detta syns tydligt i skillnaden på 

de färdiga muffinsmodellerna höger i bild i Figur 38. På muffinsen längst ut till höger 

så har Soften Edge kommandot använts, medans den innanför är oförändrad. 

 

 
Figur 38 

 

Bantningsprocessen kan göras på flera sätt men det som använts här är gjort på 

följande sätt (och kan ses i Figur 39 samt 40). Jag tar två vertexpunkter som sitter 

bredvid varandra och sammanfogar dessa med hjälp av Edit Mesh > Merge to 

Center. Denna funktion gör att vertexpunkterna sammanfogas till en vertexpunkt 

som skapas mellan de två valda.  

 

För att visa vilka vertexpunkter som fogar ihop så har jag använt färger för att visa 

processen. Det två Röda vertexpunkterna sammanfogas till den gula vertexpunkten 

och de två blå vertexpunkterna sammanfogas till den gröna vertexpunkten. Detta ses 

i bantingsprocessen i Figur 39 och i Figur 40. 
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Figur 39                      Figur 40 

 

I nästa exempel så har vi en läskburk. På denna finns det lite geometri att spara men 

man behöver se framåt i arbetsprocessen för att visualisera hur man kan kompensera 

texturen för de detaljer man avstår från i modellen. 

 

Maya har även en inbyggd funktion för polygonreducering som ligger under Mesh > 

Reduce. Dock fungerar inte denna alla gånger, men jag rekommenderar i alla fall att 

testa den. 

 

Här i det andra exemplet så ser vi en vanlig läskburk. I bilden till vänster i Figur 41 är 

burken ej genomgången och bantad på polygoner. Övre delen och botten har massa 

edges som går mot en ensam vertexpunkt. Genom att rensa dessa edges och dra nya 

med hjälp av Edit Mesh > Split Polygon Tool så kan vi spara totalt 4 trianglar i 

modellen (se högra burken i Figur 41). Glöm inte att rensa och bygga om botten med 

(Figur 42). 

 

 
Figur 41                      Figur 42 
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Tips: För att se hur många trianglar en modell består utav så gå in under Display > 

Head Up Display > Poly Count 

 

För att inte modellera onödiga detaljer när vi har en stram polygonbudget att gå på, 

så får man försöka tänka framåt i processen. Det gäller och se vilka detaljer man 

skulle kunna texturera istället för att modellera. Några detaljer i exempelbilden av en 

läskburk i Figur 43 skulle möjligtvis skapas i modellen om det var till ett detaljerat 

spel och man använde mig utav högpolygonmodellering. I detta fall då vi arbetar med 

lågpolygonmodellering så finns det inte plats för massa geometri på det sättet, så 

modellen i Figur 44 är helt utesluten. Vi får därför försöka tänka oss att vi sparar 

dessa detaljer som vi modellerat in i exempel Figur 44 till ett steg senare i processen 

nämligen texturering. 

 

 
Figur 43                      Figur 44 

 

För att göra en jämförelse hur en lågpolygonmodell ser ut i jämförelse med en 

högpolygonmodell som kan användas i tv-spel så har vi följande exempel i Figur 45 

och Figur 46. Den vänstra modellen (i båda figurerna) representerar en 

lågpolygonvariant av läskburken vi precis gick igenom. Den högra modellen (i båda 

bilderna) representerar hur läskburken kunde sett ut om den modellerats för ett 

detaljerat spel där högpolygonmodellering använts. 

 

 
Figur 45   Figur 46
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Kapitel 2 Högpolygonmodellering 

I detta kapitel ska vi gå igenom hur vi skapar en modell där vi har en relativt hög 
polygonbudget att utgå ifrån. Målet är att skapa en förvaringslåda som skall vara en väl 
synlig del av ett spel och behöver därför utrustas med detaljer och intressanta texturer.  
 
 

 
 
 
Textureringsfasen för detta objekt kommer att gås igenom i Kapitel 4, där vi även kommer 
att skapa en normalmap samt en specularmap för just detta objekt. Dessa extra ”texturfiler” 
gör att objektet kommer se mer verkligt ut i spelen den visas i. 
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Vi kommer att ha en inspirationsbild som vi hela tiden kan återblicka till när vi arbetar, för 
att se vilka detaljer eller former vi behöver skapa. Denna bild är skapad av en person vid 
namn Sascha Herfort år 2008 och mer om denna bild vet jag inte eftersom sidan den kom 
ifrån inte längre existerar. Modellen kommer dock inte att följa denna inspirationsbild till 
100% utan vissa saker kommer att skapas i lite annorlunda proportioner. 
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Vi börjar med att skapa en kub i viewporten. Detta görs effektivast genom att trycka och 
hålla ner Shift och sedan trycka på höger musknapp samtidigt. Välj Poly Cube och skapa 
kuben som allt kommer utgå ifrån (Figur 47). För att smidigt arbeta in lite geometri som är 
symetrisk i kuben så går vi in i channelboxen (menyn till höger sida i bild). Här skall vi se till 
att ändra Subdivisions Width, - Height och –Depth till 3 (Figur 48). Skulle du inte se den 
meny som jag talar om så markera kuben och tryck Ctrl + A vilket byter mellan de olika 
channelboxarna som Maya har att erbjuda för verktyget. Tips: Skulle du inte se den info du 
förväntar dig i channelboxen till höger i bild så tryck Ctrl + A för att byta mellan de 
channelboxmenyer som finns för det förvalda verktyget. 
 

 
Figur 47     Figur 48 
 
När följande ändringar gjorts så har vi nu fått ny geometri jämt fördelat i kuben (Figur 49). 
Dessa nya edges skall vi nu justera så vi får likt en ram på varje sida av kuben. Detta görs på 
ett smidigt sätt genom att välja de rödmarkerade linjerna i Figur 50 och sedan använda 
skalningsverktyget (snabbtangent R).  
 

 
Figur 49                    Figur 50 
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Tips: Du kan enkelt välja en samling edges genom att gå in i edge-mode och dubbel-klicka på 
edgen. 
 
Skala sedan i X-led så att formen blir likt den i Figur 51. Markera sedan de två kvarstående 
edges som visas rödmarkerade i Figur 52. 
 

 
Figur 51                    Figur 52 
 
Skala sedan dessa så att ramen vi försöker efterlikna blir så symetrisk som möjligt (se Figur 
53). Nu är det bara två samlingar edges vi behöver flytta för att bli klar med grunderna. De 
som skall skallflyttas är rödmarkerade i Figur 54. Se till att byta mellan alla vyer och granska 
så att formen blir korrekt. 

 
Figur 53                    Figur 54 
 
Skala sedan de rödmarkerade edges likt de tidigare så att de ser ut som i Figur 55. Markera 
sedan alla vertexpunkter till väster på Figur 56 och flytta dessa i X-led så att lådan får en mer 
rektangulär form. Obs markera inte hela objektet och använd skalningsverktyget för det 
kommer att förstöra proportionerna som vi nu försöker bibehålla. 
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Figur 55                    Figur 56 
 
Flytta de markerade vertexpunkterna något till vänster så att önskad form fås (Figur 57). Välj 
därefter de vertexpunkter som befinner sig på den övre delen av lådan (Figur 58). 
 

 
Figur 57                  Figur 58 
 
Flytta nu dessa vertexpunkter något uppåt i Y-led, varav lådan nu ser ut som i Figur 59. 
Lådans grundformer är nu klara och det är dags att skapa fästena som sitter i varje hörn på 
lådan (se inspirationsbilden). Vi kommer behöva göra en kopia att klippa ut dessa ur, så tryck 
Ctrl + D och skapa kopian av lådan vi just modellerat och flytta den åt sidan (så att den inte 
är i vägen). Vi kan nu börja klippa upp lådan utan att oroa oss för att vi behöver göra en ny 
igen. Gå nu in i Top-vyn och använd Edit Mesh > Split Polygon Tool.  
 
Börja med att klippa det sträcket som är markerat i blått, därefter det som är markerat i 
grönt och till sist det som är markerat i rött Figur 60. Denna ordning gör att man får en lite 
bättre översikt om formen är korrekt, för det vi är ute efter är något likt en fyrkant. Skulle 
det klippas fel så är det bara att markera edges och sedan använda Edit Mesh > Delete 
Edge/Vertex.  
 



 

25 

 

Tips: För att inte lämna kvar oönskade vertexpunkter då man tar bort edges så bör 
funktionen Edit Mesh > Delete Edge/Vertex användas. Denna funktion rensar smidigt bort 
alla kvarliggande vertexpunkter automatiskt.  
 

 
Figur 59                  Figur 60 
 
Gå nu i Front-vyn och klipp en liknande form vi just gjorde så att det ser ut som i Figur 61. Till 
sist skall detta även göras i Side-vyn, men denna vy kommer dock att visa fel sida av kuben. 
Ta därför tag i kuben som det nu står RIGHT på (uppe i högra hörnet på Side-vyn om du har 
Maya 2008 eller högre) och dra den runt så att det står LEFT. Klipp nu så att det ser ut som i 
Figur 62.  
 
Tips: Om du går in i Side-vyn och inte ser modellen från rätt sida, som exempel, säg att du 
för tillfället ser den högra sidan på modellen men vill se den vänstra. Dra då i kuben tills 
önskad vy ses i viewporten. 
 

 
Figur 61                  Figur 62 
 
Är nu allt korrekt klippt så kommer du ha en modell som ser ut som den i Figur 63. Ta nu och 
markera den form vi har klippt ut. Ett oerhört effektivt sätt att markera ytor(faces) snabbt är 
med hjälp av Poly Brush verktyget. Detta nås genom att trycka och hålla inne O (bokstaven) 
och sedan tryck in vänster mus samtidigt. I menyn som nu kommer upp så är det bara att 
klicka på det övre valet som är Poly Brush – Select Faces. 
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Tips: För att snabbt markera ytor(faces) så är Poly Brush ett mycket effektivt verktyg detta 
nås genom att trycka och hålla inne O (bokstaven) och sedan tryck in vänster musknapp 
samtidigt. Skulle man vilja markera andra saker än ytor (faces) så kan detta ändras under 
Selection, som kommer upp nere till höger om muspekaren då man går in i Poly Brush 
vertyget. 
 
När ytorna är markerade så håll inne Shift och markera hela modellen. Nu markeras allt 
utom biten vi klippt till i modellen. Tryck Delete och vi får nu bara kvar den bit vi ville ha 
(Figur 64). 
 

 
Figur 63                  Figur 64 
 
Markera nu de edges som visas i Figur 65. Tänk på att bara trycka på Delete och inte 
använda Delete Edge/Vertex, för detta skulle i så fall förstöra formen på objektet vi precis 
skapat. När dessa edges är borttagna så bör objektet se ut som i Figur 66. 
 

 
Figur 65                  Figur 66 
 
Markera nu alla polygon ytor på objektet och ta Edit Mesh > Extrude (se till att Keep Faces 
Together är förbockad). Ta och extrahera ut ytorna (bör vara med den blå pilen), så att 
objektet ser ut som i Figur 67. De ytor som extraherats blev dock lite skeva och detta får vi ta 
och rätta till så som illustreras i Figur 68. 
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Figur 67                  Figur 68 
 
 
Rätta till edges i Perspektiv-vyn eller genom att gå in i de olika vyerna och flytta dessa tre så 
att resultatet blir som i Figur 69. Markera sedan de polygonytor som sitter på baksidan av 
objektet och ta bort dem, för dessa kommer ändå inte att ses då vi satt ihop detta objekt 
med lådan (Figur 70). 
 

 
Figur 69                  Figur 70 
 
Nu är det dags att runda till formerna på objektet. Markera de kanter som visas i rött på 
Figur 71. Runda dessa edges kan man enkelt göra med hjälp av funktionen Edit Mesh > 
Bevel, sedan trycka på den lilla boxen som gör att man kommer in i Bevel Option fönstret. 
Se till att segment är satt på 2 och att de andra inställningarna ser ut som i Figur 72 och tryck 
på Bevel eller Apply. Det kan dock behöva justeras under Width, beroende på vilket storlek 
som arbetat i. 
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Figur 71    Figur 72 
 
När Beveln är skapad så bör objektet se ut som Figur 73 och det är nu endast små 
finjusteringar kvar innan objektet är färdigt. När Bevel-funktionen används så händer det 
ofta att oönskad geometri skapas under processen. I detta objekt så skapades den oönskade 
geometrin i vecken som syns på Figur 74. Ta bort dessa så att ingen geometri går till spillo. 
 

 
Figur 73                   Figur 74 
 
Nu är fästet färdigmodellerat och vi kan se hur det ser ut då det sitter på lådan som vi 
tidigare gjorde en duplicering av. Välj lådan och för att få den precis i origo i rutnätet så skall 
vi använda funktionen Modify > Center Pivot. Detta gör att pivotpunkten sätt precis i mitten 
av lådan, men vi måste nu även se till att lådan kommer på rätt plats. Gå till Top-vyn, 
markera lådan med flyttverktyget (snabbknapp W). Tryck sedan och håll inne X för att 
aktivera Grid-Snap och flytta lådan så den sitter i origo som p å Figur 75. Om inte Fästet som 
vi precis modellerat sitter där det borde på lådan så ta och flytta detta till rätt position som 
ses i Figur 76. 
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Figur 75                   Figur 76 
 
Nu skall vi se till att fästet vi gjort kan kopieras runt hela modellen korrekt. Ta och markera 
fästet med flyttverktyget (snabbknapp W) och tryck sedan in Insert. En gul punkt syns nu i 
viewporten som representerar var objekts pivot punkt är (Figur 77). För att flytta pivot 
punkten till den exakta mittpunkten (origo) i 3D-rymden så tryck ner och håll inne X (som 
aktiverar Grid-Snap) vilket hjälper till att sätta punkten precis i mitten då man flyttar den dit 
med muspekaren (Figur 78). För att se modellen som genomskinlig tryck i 4 och för att se den 
som vanligt tryck 5. 
 
Tips: Glöm inte att regelbundet rensa historiken i modellen för att inte filen skall bli korrupt 
eller andra ohyggliga saker händer med vår kära modell. Spara även lite då och då så inte 
flera timmars jobb försvinner vid en program krasch. 
 

 
Figur 77                   Figur 78 
 
Innan vi är helt klara med förberedelserna för fästet så måste vi nu gå in och klicka på 
Modify > Freeze Transformations, så att all onödigt positionsdata försvinner från objektet. Vi 
kan nu smidigt kopiera upp fästet så att det sitter på korrekt plats på de övre delarna av 
lådan men på de undre delarna kommer det dock inte gå lika bra. För att testa detta så tar vi 
och duplicerar fästet med Ctrl + D och går sedan in i Channelboxen (till höger i Maya 
fönstret). Skulle du inte se den meny som jag talar om så markera kuben och tryck Ctrl + A 
vilket byter mellan de olika channelboxarna som Maya har att erbjuda för verktyget.  
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Tips: Skulle du inte se den info du förväntar dig i channelboxen till höger i bild så tryck Ctrl + 
A för att byta mellan de channelboxmenyer som finns för det förvalda verktyget. 
 
Här kan vi ändra värden som gör att fästet kommer flyttas till motsatt värde på samtliga X, Y 
och Z-led mot vad det för tillfället befinner sig. I detta exempel så testar vi och ändra värdet 
på Scale X till -1 (Figur 79). När detta värde är ändrat så skall fästet ha flyttats till den plats 
som ses i Figur 80. 
 

 
Figur 79                   Figur 80 
 
Skulle vi dock ta och duplicera (Ctrl + D) det första fästet samt försöka flytta det nedåt så att 
de är i underkant på lådan, så kommer följande att hända om vi ändrar på Scale Y till -1 
(Figur 81).  

 
Figur 81 
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För att se till att det smidigt kan kopieras runt modellen vid botten av lådan så får vi ta biten 
vi precis duplicerade och sätta den på korrekt plats. När detta är gjort så får vi ta och ställa in 
så att pivot punkten för fästet sitter i mitten på lådan. Ta och markera fästet med 
flyttverktyget (snabbknapp W) och tryck sedan in Insert. Den gula punkten syns nu i 
viewporten (Figur 82). För att flytta pivot punkten tryck ner och håll inne X (som aktiverar 
Grid-Snap) och flytta punkten till origo i 3D-rymden som i Figur 83. 
 

 
Figur 82                 Figur 83 
 
Dubbelkolla att normalerna är korrekt vända på de tre fästena genom att välja ett utav dem 
och sedan gå in under Display > Polygons > Face Normals. Pekar normalerna korrekt så 
pekar de tydligt ut ur fästet så som i Figur 84. Skulle dock normalerna vara felvända så 
kommer de se ut som i det undre fästet på Figur 85. 
 

 
Figur 84                 Figur 85 
 
De felvända normalerna I Figur 85 kan enkelt vändas med Normals > Reverse. För att fylla 
lådan med fästen på samtliga ställen så hade det nu gått att utföra, men tre fästen kommer 
att vara lagom för tillfället. Detta gör att vi kommer ha tre olika varianter rent texturmässigt, 
som ger lite variation till utseendet. 
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Tips: Dubbelkolla ofta hur normalerna är vända för att inte få problem då modellen förs in i 
spel. Alternativt så kan funktionen Shading > Backface Culling som finns i viewportfönstret 
användas. 
 
Tips: Om normalerna inte syns så bra så kan längden på dessa justeras under Display > 
Polygons > Normals Size. 
 
Nu är det dags att skapa lite djup i lådan och detta görs genom att välja samtliga stora sidor 
på lådan så som i Figur 86. Ta sedan och Extrahera dessa kanter inåt så att lådan nu ser ut 
som i Figur 87. 
 

 
Figur 86                 Figur 87 
 
Nu är det äntligen dags att börja skapa de smådetaljer som syns i inspirationsbilden, så som 
hänglåset och hantaget som skall finnas överst på lådan. Vi börjar med hänglåset och skapar 
därav en kub som startpunkt. När denna är skapad så gå vi in i channelboxen och ändrar 
Subdivisions Width till 3 (Figur 88).  Skala sedan kuben och justera vertexpunkterna till en 
sådan form som ses i Figur 89. 
 

 
Figur 88                 Figur 89 
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Skapa grunden till låsöglan med hjälp av en cylinder. Gå och ställ in Subdivisions Axis till 6, 
Subdivisions Heigt till 1 och Subdivisions Caps till 1 (Figur 90). Extrahera sedan den övre 
ytan på cylindern och rotera varje extraherad sektion lite granna så att objektet liknar det i 
Figur 91. 
 

 
Figur 90                 Figur 91 
 
För att spara tid skall vi nu duplicera den del vi precis skapat. Innan detta görs så måste 
objektet vara placerat emot mittlinjen. Gå in i Side-vyn placera objektet så att det nästan 
ligger mot linjen så som i Figur 92. Markera nu de vertexpunkter som är väldigt nära 
mittlinjen och ses i Figur 93.  
 

 
Figur 92                 Figur 93 
 
För att snappa dessa i mittlinjen så håll inne X (som aktiverar Grid-Snap) och flytta alla 
vertexpunkter. Skulle inte alla punkter sätta sig exakt på linjen så är det för att Grid-Snap 
funktionen inte är korrekt inställd. Detta kan göras genom att trycka och hålla inne W och 
samtidigt vänster musknapp. I menyerna som nu kommer upp så skall Keep Spacing inte 
vara valt medans World skall vara detta. Detta gör att alla punkter sätter sig i samma led 
oberoende av hur de var placerade tidigare. När detta är korrekt inställt bör vertexpunkterna 
flyttats till den linje som ses i Figur 94. För att kunna flytta halvan vi skapat till motsatt sida 
så är det bara att flytta pivotpunkten till mittlinjen och sedan ta Modify > Frezze 
Transformations (Figur 95).  
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Figur 94                 Figur 95 
 
Därefter så duplicerar vi objektet och ändrar Scale X till -1 så att objektet flyttas till motsatt 
sida som i Figur 96. För säkerhets skull så se till att normalerna pekar åt rätt håll med Display 
> Polygons > Face Normals. Markera sedan de två delarna till vi precis gjort och förena dessa 
med Mesh > Combine. För att se till att de två objekten är kombinerade till ett enda stort 
sammansatt objekt så behöver vi sammanfoga vertexpunkterna i mitten. Markera de som 
syns i Figur 97 och använd sedan sammanfogningsfunktionen Edit Mesh > Merge. 
 

 
Figur 96                    Figur 97 
 
Vi behöver nu rensa lite ytor som inte behövs och dessa befinner sig inuti låsbygeln i kant 
med mittlinjen. För att visa vilka ytor jag pratar om så visas detta mer översiktligt i Figur 98 
(som var innan vi duplicerade över halva bygeln) eller i Figur 99 som vi för tillfället har. 
 
 
Tips: Du har väll inte glömt inte att regelbundet rensa historiken i modellen för att inte filen 
skall bli korrupt eller andra ohyggliga saker händer med vår kära modell. Spara även lite då 
och då så inte flera timmars jobb försvinner vid en programkrasch. 
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Figur 98                    Figur 99 
 
Ta bort de onödiga ytorna så att ingen geometri går till spillo. Ta nu även bort de edges som 
går jäms med mittlinjen eftersom dessa inte definierar någon form och är därav inte till 
någon nytta Figur 100. För att vi skall kunna öppna låset om vi så vill så skall vi ta och göra så 
att bygeln är lite längre. Förläng därför den vänstra sidan så att det ser ut som i Figur 101.  
 

 
Figur 100                    Figur 101 
 
Vi kan nu rensa bort ytterligare geometri som inte fyller någon funktion. Denna geometri 
befinner sig under den delen av låsbygeln som vi precis förlängde. Denna del kommer alltid 
att sitta fast i låset och kommer därav inte ses Figur 102. Nu är det dags att flytta ihop bygeln 
med låset. För att göra det enkelt för oss i senare skeden så rekommenderar jag att flytta 
själva låsbasen till mittlinjen så som vi gjort med låsbygeln, för att få allt centrerat och sedan 
flytta låsbygeln på plats. Det kan hända att låsbygeln behöver ändras i skala för att passa in i 
låset. När allt är gjort så bör det se ut som i Figur 103. 
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Figur 102                    Figur 103 
 
För att göra låset lite mer intressant så ger vi det lite mer geometri genom att använda Edit 
Mesh > Split Polygon Tool och skära enligt de röda sträcken i Figur 104. Ta sedan den 
rödmarkerade edge som ses i Figur 105 och flytta den lite i pilarnas riktning. Om detta är 
korrekt utfört så bör resultatet bli som i Figur 106. 
 

 
Figur 104          Figur 105                 Figur 106 
 
Det är nu dags att skapa de delar som låset skall sitta vid. Vi skapar en kub och ändrar i 
channelboxen så den får Subdivisions Height 3 (Figur 107). Vi skalar sedan den så att den får 
formen som ses i Figur 108. 
 

 
Figur 107                 Figur 108 
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Ta nu de rödmarkerade edges i Figur 109 och använd skalningsverktyget (snabbknapp R) och 
skala kanterna så de ser ut som i Figur 110. 
 

 
Figur 109                    Figur 110 
 
Skala nu djupet på objektet och ta sedan de rödmarkerade edges i Figur 111 och flytta dessa 
inåt så objektet ser ut som i Figur 112. 
 

 
Figur 111                    Figur 112 
 
Ta sedan bort geometrin på baksidan av detta objekt eftersom den inte kommer att synas 
Figur 113. Vi duplicerar nu objektet vi precis skapat och flyttar detta uppåt (Figur 114). 
 

 
Figur 113                    Figur 114 
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Nu så fattas det bara en länk mellan dessa två objekt och detta löses med en enkel kub 
(Figur 115). Tänk på att ta bort den onödiga geometrin baktill på kuben (Figur 116). 
 

 
Figur 115                    Figur 116 
 
När gångjärnen vi precis skapade samt de andra tillbehören för låset är klara så är det dags 
att placera dessa på plats. Innan detta görs så är det tid för de sista finjusteringarna på 
lådan. För att ge plats till detaljerna vi nu skall få in så behöver vi göra lådan något högre. För 
att placeringen på fästena som sitter på toppen av lådan inte skall förstöras, så behöver vi 
förena dessa. Markera de två fästena och sedan lådan och använd förena funktion under 
Mesh > Combine. Om nu lådan markeras så bör även fästena markeras eftersom dessa nu är 
ett objekt.  
 
Markera nu samtliga vertexpunkter på ovandelen av lådan (Figur 117). Flytta dessa något 
uppåt så att lådan ser ut som i Figur 118. 
 

 
Figur 117                    Figur 118 
 
 
Tips: Combine (Mesh > Combine) är en väldigt bra funktion om man vill flytta flera delar på 
en gång eller helt enkelt flera vertexpunkter men ur olika delar. Man helt enkelt kombinerar 
de delar man vill flytta och sedan separerar dem med Separate (Mesh > Separate) för att få 
dem till enskilda objekt igen. 
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För att nu göra fästena och lådan till separata objekt igen så använder vi funktionen Mesh > 
Separate. Vi behöver nu snabbt se över fästena och se till att de har tillräckligt med geometri 
och att geometrin på dem är korrekt. För tillfället så finns det några femkantiga polygoner på 
varje fäste och detta är inte att rekommendera (Figur 119). Vi behöver därför fixa detta 
genom att lägga till en skärning med Edit Mesh > Split Polygon Tool enligt de 
rödamarkerade strecken i Figur 120. 
 

 
Figur 119                    Figur 120 
 
Vi behöver nu dessutom tillföra lite geometri till fästet för att få det och se lite mer 
intressant och inte så ”fyrkantigt”. Gör detta genom att lägga ytterligare några skärningar i 
fästena på de ställen som syns rödmarkerade i Figur 121. Glöm inte och följa varje skärning 
ända ut till änden på fästet (Figur 122). 
 

 
Figur 121                    Figur 122 
 
Flytta sedan de yttre vertexpunkterna som syns i Figur 123 (obs glöm inte de som sitter lite 
gömda mot lådan). Flytta dessa till de ställen som syns i Figur 124. 
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Figur 123                    Figur 124 
 
Nu är det dags för sista finjusteringen på fästet och detta innebär att vi skall flytta några 
edges som är markerade i rött i Figur 125. Dessa skall flyttas så de går ända in i lådan som i 
Figur 126. Utför även detta på de andra flikarna på fästet (Figur 127). 
 

 
Figur 125          Figur 126                 Figur 127 
 
Gör nu likadant på de andra två fästena alternativt duplicera upp dem så som vi gick igenom 
tidigare under övningen, om så önskas. Om du väljer att duplicera upp fästena så glöm inte 
att se till att normalerna pekar åt rätt håll. 
 
Glöm inte att rensa historiken eller att spara lite om vartannat. 
 
Nu är det dags att flytta in gångjärnen samt hänglåset till sin rätta plats i modellen. Flytta 
dessa till de platser som syns i Figur 128. Hänglåset är dock lite stort i förhållande till 
gångjärnen så det behöver förminskas något. För att förminska de båda delarna som 
hänglåset består av på ett korrekt sätt så rekommenderar jag att förena dessa med Mesh > 
Combine och därefter använda Modify > Center Pivot. När föreningen är gjord så minskas 
låset ned till storleken som ses i Figur 129. Vi kan låta hänglåset vara ett enda förenat objekt 
eftersom vi inte behöver justera det mer just nu.  
 
Storleken på hänglåset är mindre än det i inspirationsbilden men i detta fall så tycker jag att 
det passar bättre för att inte ta för mycket uppmärksamhet av själva lådan. 
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Figur 128                    Figur 129 
 
Den sista biten som hänglåset skall sitta fast i skall nu skapas. Som grund skall vi nu utgå från 
en cylinder. Ställ in Subdivisions Axis till 6 och Subdivisions Caps till 2 (Figur 130). Vi skall nu 
använda den inre ringen i (objektet vi skapade) som hål där hänglåset kommer att sitta. Vi 
flyttar därför cylindern upp till hänglåset roterar det och skalar den så att den inre ringen har 
nästan samma storlek (bara något större) som hänglåsbygeln (Figur 131). 
 

 
Figur 130                    Figur 131 
 
För att få ett genomgående hål igenom cylindern där hänglåsbygeln skall gå, så tar vi helt 
enkelt bort geometrin i mittenhålet på cylindern (glöm inte att göra detta på båda sidor) 
enligt Figur 132. Vi behöver nu fylla igen hålet eftersom man skall kunna ta bort hänglåset 
om så önskas. Detta görs med hjälp av Edit Mesh > Append to Polygon Tool. Genom att ha 
detta verktyg valt och sedan klicka på en edge (som i Figur 133 är markerad med blått) och 
därefter klicka på en annan edge rakt över (som i Figur 133 är markerad med grönt) så 
bygger man samman en yta mellan dessa.  
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Figur 132                    Figur 133 
 
Tryck sedan på G (som talar om för Maya att använda senaste verktyget igen). Tryck mellan 
det två motsatta edges i cylinderhålet och där efter G för varje fylld yta till cylinderns hål är 
helt ifyllt Figur 134.  
 
Tips: Markera ett objekt och tryck F för att centrera detta objekt i vyn. Detta gör det mycket 
enklare att rotera runt saker.  
 
Objektet vi nu skapat kommer få lite konstiga skuggningar på sig men detta är inget att oroa 
sig för. För att lösa problemet så är det bara att använda Normals > Harden Edge (Figur 135). 
 

 
Figur 134                    Figur 135 
 
För att inte gå in för mycket på detaljer så tänker jag inte gå igenom hur jag skapade resten 
av själva låshållaren, utan detta utförs på valfritt sätt, men när objektet är klart så bör det se 
ut som i Figur 136. Glöm inte att ta bort geometrin som i detta fall inte kommer att synas 
(Figur 137). 
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Figur 136                    Figur 137 
 
Flytta nu allt på plats för att se hur det hela ser ut (Figur 138). Allt ser ut att vara i sin ordning 
och vi ger oss nu på handtaget som skall sitta på toppen av lådan. 
 

 
Figur 138 
 
På inspirationsbilden ser vi ett stort handtag på toppen av lådan. Som bas till där detta 
handtag skall sitta så kan vi använda oss av en redan befintlig bit från låssektionen, nämligen 
den som ses i Figur 139. Vi modifierar om den lite bara så att den liknar den i Figur 140. 
 
Tips: Återanvänd så mycket som möjligt för att spara tid till modellering. 



 

44 

 

 
Figur 139                    Figur 140 
 
Vi skapar nu en cylinder och sätter Subdivisions Axis till 12 och Subdivisions Caps till 1 och 
därefter duplicerar den (Ctrl + D). Vi tar sedan bort den undre halvan av den duplicerade 
cylindern och gör den lite bredare med skalningsverktyget (snabbknapp R) så att geometrin 
som finns kvar ser ut som i Figur 141. Vi flyttas sedan dessa så att de sitter på plats i lådan 
(Figur 142). 
 

 
Figur 141                    Figur 142 
 
Vi ska nu skapa den böjda delen av hantaget och som grund till detta så tar vi en cylinder och 
sätter Subdivisions Axis till 6 och Subdivisions Caps till 1 (Figur 143). Arbeta sedan ut 
cylindern genom att extrahera samt rotera den så som i Figur 144. Fortsätt arbeta till det ser 
ut som i Figur 145. 
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Figur 143          Figur 144                 Figur 145 
 
Ta nu som vanligt bort den onödiga geometri som inte kommer att synas (Figur 146). Flytta 
sedan det böjda hantaget på plats enligt Figur 147. 
 

 
Figur 146                    Figur 147 
 
Vi ser dock att i Figur 147 så räcker inte cylindern ända ut till den böjda delen vi precis 
spakade så vi får därför ordna detta genom att använda skalningsverktyget (snabbknapp R) 
så att det förlängs lika mycket på båda sidor (Figur 148). Det är nu dags att duplicera över 
den böjda handtags del vi nyligen skapat till andra sidan av handtaget. För att göra detta 
korrekt så flytta pivotpunkten till mitten, använda Freeze Transformations, duplicera, ändra 
Scale X till -1 och se att normalerna fortfarande pekar utåt. Är detta korrekt gjort så skall det 
se ut som i Figur 149. 
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Figur 148                    Figur 149 
 
En sak som ni som läsare kanske redan reflekterat över, är att handtaget sitter lite i modellen 
vid fästet (Figur 150). Detta gör inget i vårt fall eftersom tanken inte är att man skall kunna 
lyfta lådan utan att den skall vara fast placerad på marken. Så länge modellen ser bra nog ut 
att lura ögat så är medlen vi använt oss utav klart godkända. Vi har även i detta fall gjort 
handtaget mindre än i inspirationsbilden för att inte ta för mycket uppmärksamhet från 
själva lådan. 
 

 
Figur 150 
 
Det sista vi nu skall göra på lådan innan den är färdigmodellerad är att fasa kanterna samt 
lägga in en skåra där den skall se ut att kunna öppnas. 
 
Vi börjar med att markera samtliga edges som syns i Figur 151. För att visa detta bättre så 
har jag valt att gömma fästena i ett lager och göra detta osynligt. De edges som är 
markerade ska nu fasas med Edit Mesh > Bevel och i inställningarna för Bevel Options sätter 
vi Segments till 1 och ett ganska lågt Width-värde. Beroende på hur stor låda man 
modellerat, så får man testa sig fram med värdet i Width . Resultatet skall se ut som i Figur 
152. 
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Figur 151                    Figur 152 
 
Vi skall nu lägga till skåran där det skall se ut som lådan öppnas. Gör tre stycken snitt i lådan 
med hjälp av Insert Mesh > Insert Edge Loop Tool. Snitten skall sättas så att de är mellan de 
övre och undre låsdelarna som i Figur 153. En större bild av detta kan ses i Figur 154. 
 

 
Figur 153                    Figur 154 
 
För att ge djup till skåran vi precis skapat så markerar vi den mellersta edgen som löper runt 
lådan och skalar (snabbknapp R) denna in mot lådans centrum (Figur 155). En större bild av 
detta kan ses i Figur 156. 
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Figur 155                    Figur 156 
 
Skalningen vi precis gjorde har dock strulat till det på vissa ställen i modellen, nämligen 
insidan av stommarna som ses i Figur 157. Markera därför edgen flytta den (Figur 158) till 
korrekt position som ses i Figur 159. 
 

 
Figur 157          Figur 158                 Figur 159 
 
Gör nu likadant med samtliga edges vid insidan av stommarna. När detta är klart så är vi helt 
färdiga med modelleringen av lådan (Figur 160). 
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Figur 160 
 
Nu är det tid för granskning och vi skall se om vi kan spara ytterligare någon geometri. Vi kan 
börja med att ta bort hela undersidan av lådan eftersom denna inte kommer att ses (Figur 
161). Vi kan sedan ta bort geometrin där fästena sitter eftersom själva fästena döljer dessa 
ytor (Figur 162). 
 

 
Figur 161                    Figur 162 
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Den sista rensningen som kan göras rent geometri mässigt är på det undre fästet. Eftersom 
detta kommer att dupliceras runt vid ett senare tillfälle så är det viktigt att det är optimerat. 
I Figur 163 ser vi vilka ytor vi kan ta bort. 
 

 
Figur 163 
 
Nu när geometrin är genomgången och rensad så är det dags att testa modellen och se så att 
inga fel finns i geometrin. För att snabbt kunna testa hela geometrin på en gång så är det 
fördelaktigt att förena hela modellen med Mesh > Combine. Genom att använda en smart 
funktion som heter Cleanup och ligger under Mesh > Cleanup, kan vi nu testa den förenade 
modellen efter fel i geometrin. I Cleanup Options som kommer upp så rekommenderar jag 
att välja följande inställningar som ses i Figur 164. När dessa är valda så tryck på Apply. 
 

 
Figur 164 



 

51 

 

 
Om modellen markeras så har något fel uppstått och vi kan se det område som felet finns i 
eftersom vertexpunkter bör vara markerade där. Om inget område markerats så har vi gjort 
en felfri modell. 
 
För att illustrera det slutgiltiga resultatet med fästena duplicerade runt hela modellen så 
kommer här Figur 165. 
 

 
Figur 165
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Kapitel 3 Förberedelser inför texturering 

 

Till att börja med så är det viktigt att se till att bildskärmen man arbetar på är korrekt 

kalibrerad. Detta är en mycket viktig del i arbetet eftersom texturerna man skapar kan 

komma att representeras fel på andras skärmar. För att inställningarna man gör skall bli så 

korrekta som möjligt så är ett bra bildvisningsprogram att föredra. Till detta skulle jag 

rekommendera ACDsee (www.acdsee.com) som är ett mycket respektabelt bildvisningsprogram.  

 

Figur 166 

Mönstret ovan (Figur 166) är jämt fördelat mellan 0 och 255 i Brightness (ljusstyrka). Om din 

monitor är korrekt inställd så bör du kunna urskilja varje steg som finns i mönstret. Varje steg 

bör skilja sig mellan sina närstående grannar med samma styrka hela vägen mönstret 

igenom bortsett från de första samt sista delarna. De mörka bitarna (längst till vänster) skall 

skilja sig lika mycket mellan varandra som de ljusa bitarna (längst till höger). Slutgiltligen så 

skall det första steget, lägst till vänster i bilden vara totalt svart. Om allt detta stämmer så är 

bildskärmen så gott som kalibrerad. 

 

 

 

http://www.acdsee.com/
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Kapitel 3 Texturering 

Med hjälp av texturer som är genomtänka så kan vi spara geometri åt modellen som vi inte 

behöver modellera. Detta skall man alltid ha i åtanke då man skapar en textur. Vi börjar med 

att se på hur vi skall gå tillväga med texturen åt stolen som vi gick igenom i Kapitel 1 

Lågpolygonmodellering. För att kunna utföra något av de saker som detta kapitel går igenom 

så krävs det att modellen har blivit UV-mappad.  

En bra UV-mapp ger även ett bra resultat vid texturering, så slarva inte med UV-arbetet. 

 

Vi börjar med att gå in i Maya och öppna upp modellen på stolen. Vi skall nu göra en 

simulerad skugga som Maya beräknar ut åt oss på stolsobjektet. Detta heter i Maya 

Occlution men jag kommer hädanefter att kalla detta för skuggbakning. 

Gå först och främst in i Rendering tabben som finns i rullgardinen som finns uppe till vänster 

i bild (Figur 167) 

 

Figur 167 

För att vi skall vara säkra på att vi nu kommer in i menyn som vi söker, så skall vi först se till 

att Mental Ray pluginet är aktiverat. Detta kan vi se under Window > Settings/Preferences > 

Plug-in Manager. I fönstret som nu kommer upp så kommer vi hitta Mayatomr.mll i mitten 

av listan. Aktivera både Loaded samt Auto load. Loaded gör att pluginet laddas nu direkt och 

Auto load gör att det kommer sättas igång automatiskt varje gång Maya startas (så vi slipper 

gå in här varje gång vi vill använda Mental Ray). 

Nu kan vi gå in i Lightning/Shading > Batch Bake (mental ray) och klicka på boxen till höger 

som tar oss in i inställningarna för verktyget.  
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För att visa skillnaden mellan olika samplelevels så ser vi resultaten av dessa i följande 

figurer (som är en rendering av sittdynan på stolen).  

Figur 168 visar Number of samples = 1 och tog ca 6 minuter och 30 sekunder att rendera. I 

Figur 169 ser vi Number of samples = 2 som tog ca 12 minuter och 10 sekunder att rendera. I 

Figur 170 har vi Number of samples = 3 som tog ca 20 minuter att rendera. 

Figur 168           Figur 169                    Figur 170 

Med andra ord så är det klart bästa valet vid Skuggbakning Number of samples = 1. 

Upplösning på skuggbakningen har också stor betydelse. Om man tänkt arbeta i 

texturupplösning 1024x1024 så är det ett bra val att göra skuggbakningen i en upplösning 

under den tänka arbetsstorleken. Därav så skulle vi i detta fall välja att baka ut skuggorna i 

512x512. 

För att visa ytterligare en inställning som kan påverka prestandan i skuggbakningen samt 

tiden det tar att rendera ut detta så har vi Occlution rays. Här ser vi resultaten av dessa i 

följande figurer. Figur 171 visar Occlution rays = 128 och tog ca 3 minuter 40 sekunder att 

rendera. I Figur 172 ser vi Occlution rays = 256 som tog ca 6 minuter 30 sekunder att 

rendera. I Figur 173 har vi Occlution rays = 512 som tog ca 12 minuter 40 sekunder att 

rendera. 

Figur 171           Figur 172                    Figur 173 
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I detta fall skulle jag inte säga att något är det klart bästa valet men resultat kontra tid så 

skulle jag säga att en inställning på Occlution rays = 256 är att föredra. 

I Figur 174 ses de inställningar som enligt mig ger ett bra resultat på en bra renderingstid. En 

sak att notera är att för att ens kunna utföra en skuggbakning så måste Bake shadows vara 

valt, och för att komma åt inställningarna för skuggbakningen så behöver Use bake set 

override vara valt. Det är också rekommenderat att välja Bake to one map så att allt bakas 

till en textur. Detta är speciellt fördelaktigt om objektet man skall baka skuggorna på består 

av flera lösa delar. 

 

Figur 174 
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En annan sak som är viktig att tänka på vid skuggbakning är att vi har gjort de edges mjuka 

med Normals > Soften Edge som vi vill ha mjuka. Annars kommer vi få en skarp övergång i 

skuggbakningstexturen, vilket inte ser så snyggt ut. För att illustrera detta så ser vi Figur 175 

där inga kanter är mjuka kontra Figur 176 där vissa kanter gjorts mjuka. 

Figur 175                     Figur 176 

Även om det kommer att användas ett Blurfilter i Photoshop vid ett senare tillfälle så bör 

ändå skuggningen ha en bra övergång vilket Figur 176 visar ett bättre resultat på. 

Efter att ha sett lite vad skuggbakningen har att erbjuda så har jag fått ut en textur med 

skuggor från de inställningar som ses i Figur 174. För att få ut UV-mappen ur Maya så vi har 

en grund att arbeta på, så går vi in under Window > Uv Texture Editor, sedan Polygons > UV 

Snapshot. I fönstret som nu kommer upp så får vi ställa in var vi vill att filen skall heta samt 

var den skall sparas. Vi får även ställa upplösning och för denna modell så räcker det med 

1024x1024 eftersom texturen skall vara för ett lågpolygonspel (Figur 177). 
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Figur 177 

Notera att vi kommer att arbeta i 1024x1024 men när texturen skall exporteras till spelet så 

kommer den förminskas till 512x512 eller till och med 256x256, så lägg inte för mycket tid på 

detaljer. 

UV-mappen jag skapat till modellen kan ses i Figur 178 och resultatet av skuggbakningen kan 

ses i Figur 179. 

Figur 178                 Figur 179 
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Vi kommer nu att arbeta utifrån vår UV-mapp som ses i Figur 178. Vi börjar med att öppna 

UV-mappsbilden i Photoshop. På högra sidan i bild så ses lagerfönstret och i detta ett lager 

som för tillfället heter Layer 0. Döp om det befintliga lagret till UV (Figur 179). Detta för att vi 

lättare skall kunna urskilja vad lagren gör i lagerfönstret vid senare anblick. Eftersom vi 

sparat UV-mappsbilden i png format så kommer det vara massa genomskinlig information 

som gör det svårt att se alla linjer och därför behöver vi göra en bakgrund som är svart. 

Skapa nytt lager genom att trycka på Create new layer ikonen längst ner i lagerfönstret (Figur 

180). Döp sedan om det till Background och lägg det under UV-lagret och till sist fyll lagret 

helt med svart färg (Figur 181).   

Figur 179            Figur 180                     Figur181 

Skapa nu ett lager ovanför UV-lagret som vi döper till Base. Markera nu UV lagret och välj 

Magic Wand Tool verktyget (snabbknapp W). Tryck på en tom yta (som i Figur 182 

representeras av ett rött X) som ligger utanför de objekt som UV-mappen innehåller. Detta 

markerar nu all tom yta i bilden. Vi vill dock markera alla objekt och får därför invertera vår 

valda yta under Select > Inverse (eller snabbknapp Ctrl + Shift + i). Nu är alla objekt valda 

istället för den tomma ytan men vi kommer att förstora denna markerade yta lite genom att 

gå in under Select > Modify > Expand och ställa in 2 pixlar och därefter OK. Detta görs för att 

UV-mappen inte alltid är så exakt. Dessa extra pixlar kan därför vara bra att ha till godo då 

man texturerar (Figur 183). 

Tips: Tänk på att namnge lagren med igenkännande text så att de lättare kan identifieras vid 

behov. 
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Figur 182                Figur 183 

Genom att nu välja lagret vi döpte till Base (och fortfarande ha markeringen från Figur 183 

aktiv) så kan vi nu fylla alla objekten i detta lager med grå färg. Detta görs genom att välja 

Paint Bucket Tool (snabbknapp G) och nu klicka i en av formerna (som i Figur 184 

representeras av ett rött X). Resultatet ses nu i Figur 185. 

Tips: Genom att markera en tom yta i UV-bilden med Magic Wand Tool verktyget och sedan 

omvandla markeringen, så kan vi smidigt välja alla delar för fyllning av färg istället för att 

behöva markera dem var och en för hand. 

Figur 184                 Figur 185 
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Nu är det dags att dela upp texturen i logiska mappar. Jag föreslår att vi delar upp delarna i 

texturen efter vilket material de består av.  Eftersom detta är en relativt simpel textur till ett 

lågpolygonobjekt så kommer det inte att bli särskilt många mappar. Vissa delar är av plast, 

andra av metall och till sist några av tyg.  

Vi börjar med att markera de delar som är gjorda av metall. Markeringen görs med Magic 

Wand Tool och efter det första objektet är valt så behöver man hålla inne Shift samtidigt 

som man väljer nästa objekt med vänster musknapp. Detta gör att alla val man gör 

summeras och när vi är klara så har vi en enda stor samlig av markerade objekt. För att 

illustrera vilka delar vi markerat så ses de i Figur 186 som gulmarkerade på själva modellen 

och i Figur 187 ses de som gulmarkerade i texturen. 

Figur 186                 Figur 187 

Dessa markerade delar skall vi nu lägga i en lagermapp som vi döper till Metal. Att skapa en 

lagermapp görs genom att klicka på Create a new group ikonen som syns i Figur 188. En 

mapp skapas nu i lager fönstret och medans vi nu har denna markerad så byter vi nu namn 

på från Group 1 till Metal (Figur 189). Se till att mappen fortfarande är makerad och skapa 

nu ett nytt lager. Om Metal mappen var markerad så kommer nu lagret vi skapade att 

komma direkt under mappen. På det nya lagret byter vi nu namn till Metal_base (Figur 190). 

Se till att Metal mappen ligger överst i lagerfönstret, om den inte gör detta så flytta den dit. 

 

Tips: För att ångra en utförd handling i Photoshop så tryck Ctrl + Z. För att ångra flera 

utförda handlingar så tryck Crtl + Alt + Z upprepande antal gånger. 
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Figur 188            Figur 189                     Figur190 

Markeringarna bör fortfarande vara aktiva såvida vi inte råkat klicka någonstans i bilden. Se 

till att Metal_base lagret är valt i lagerfönstret och fyll markeringarna med någon mörkgrå 

färg. Vi har nu grunderna för metalldetaljerna ifyllda i lagret vi döpte till Metal_base (Figur 

191). Om markeringen fortfarande är aktiv så kan vi direkt gå tillbaka och markera lagret 

som heter Base och där ta bort (med Delete) de detaljer vi nu flyttat till ett eget lager (Figur 

192).  

Skulle nu markeringarna försvunnit kan vi enkelt få tillbaka dem genom att hålla nere Ctrl 

och trycka med vänster musknapp på lagret som heter Metal_base. Genom att Ctrl klicka på 

detta sätt så talar vi om för programmet att skapa en markering på allt som befinner sig i det 

lagret vi klickar på. 

Tips: För att markera allt som befinner sig i ett lager så kan vi hålla nere Ctrl och klicka på 

lagret med vänster musknapp. Genom att Ctrl klicka på detta sätt så talar vi om programmet 

att skapa en markering på allt som befinner sig i det lagret vi klickar på. 
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Figur 191            Figur 192  

De steg som vi precis gick igenom kanske känns väldigt simpla men är faktiskt ett väldigt 

smidigt sätt att fort plocka ur delar av texturen som tillhör ett speciellt material. 

Vi fortsätter på samma sätt att plocka ut de delar som är gjorda av plast. Vi fortsätter att 

använda Magic Wand Tool och efter det första objektet är valt så håller vi inne Shift 

samtidigt som vi väljer nästa objekt med vänster musknapp. För att illustrera vilka delar vi 

bör ha markerat så ses de i Figur 193 som gulmarkerade på själva modellen och i Figur 194 

ses de som gulmarkerade i texturen. 

Figur 193                 Figur 194 

Dessa markerade delar skall vi nu lägga i en lagermapp som vi döper till Plastic. Skapa nu en 

lager mapp, döp om den till Plastic och skapa ett lager i denna mapp som heter Plastic_base 

(Figur 195). Eftersom markeringarna fortfarande är aktiva så ser vi till att Plastic_base lagret 
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är valt i lagerfönstret. Fyll sedan markeringarna med någon mörkgrå färg (dock ej samma 

färg som vi fyllde Metal-lagret med).  

Vi har nu grunderna för plastdetaljerna ifyllda i lagret vi döpte till Plastic_base (Figur 196). 

Om markeringen fortfarande är aktiv så kan vi direkt gå tillbaka och markera lagret som 

heter Base och där ta bort (med Delete) de detaljer vi nu flyttat till ett eget lager (Figur 197). 

 
Figur 195            Figur 196                     Figur197 

De sista bitarna som nu finns kvar i Base-lagret är redan ensamma så dessa behöver vi inte 

markera. Vi behöver dock skapa en mapp till dessa som vi döper till Cloth (eftersom 

stolsdynorna som är kvar är gjorda av tyg) (Figur 198). Lagret som för tillfället heter Base 

skall vi döpa om till Cloth_base och genom att ha detta lager markerat och dra det till 

mappen som vi döpt till Cloth, så kommer lagret att flyttas in i denna mapp (Figur 199). 

 
Figur 198            Figur 199  
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Nu har vi plockat ut de olika delarna som skall vara av olika material och lagt dessa i olika 

lager, samt strukturerat dessa i mappar. Vi har namngett lager och mappar så vi enklare kan 

hitta rätt texturdel vid behov. För att se hur stolen ser ut med vår grundtextur på så ser vi 

detta i Figur 200 (strecken som syns i denna figur existerar enbart eftersom jag har valt 

Wireframe on Shaded). I Figur 201 ser vi hur texturen ser ut just nu. 

 
Figur 200                 Figur 201 

Det är nu dags för själva textureringsarbetet att börja. För att ha en liten koll på var UV-

mappen och dess streck går så tar vi och flyttar det lager vi döpt till UV, högst upp på lager 

listan (Figur 202). 

 
Figur 202            Figur 203                     Figur204 
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För att smidigt kunna måla på varje lager utan att vara orolig för att man råkar måla på en 

yta som tillhör ett annat lager, så kommer vi nu att använda en smart lagerfunktion som 

heter Lock transparent pixels. Markera lagret som heter Plastic_base och tryck sedan på 

ikonen i lagerfönstret som ses i Figur 205. När detta är utfört så kommer en ikon att ses i 

lagret som symboliserar att lagret är låst (Figur 206). Utför nu lagerfunktionen Lock 

transparent pixels på Metal_base och Cloth_base lagren (Figur 207). 

 
Figur 205            Figur 206                     Figur207 

Vi skall nu göra en kopia av samtliga lager vi precis låst, för om vi skulle ångra något vi gör på 

dessa lager så är det bra att ha en backupkopia av lagret. Att göra en kopia är enkelt, man 

drar bara ner lagret man vill kopiera till samma ikon som man skapar ett nytt lager med och 

släpper det. Gör nu en kopia på samtliga lager som vi kan ha om vi ångrar något.  

Detta sätt är bra att arbeta på då man inte har för komplexa ytor att arbeta med. Då man 

har flera material och slitage mm, så är det att föredra flera lager som man kan ställa in 

individuellt men i detta fall är det en väldigt enkel textur vi arbetar med. 

 

Tips: För att låsa ett lager så att man inte kan måla utanför de objekt som finns i lagret så 

använd funktionen Lock transparent pixels som finns i lagerfönstret. 

 

Vi börjar med att arbeta på Plastic_base (kom ihåg att ta det övre av de två lager som heter 

detta, för det undre är vår backupkopia). Vi börjar med att välja penselverktyget 

(snabbknapp B). Välj därefter en pensel som är mycket mjuk i kanterna. Vi skall nu ta och 

plocka ut den färg som finns i lagret vi skall måla i. Detta görs genom att klicka på Alt 
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knappen och hålla inne denna och sedan klicka med vänster musknapp på något objekt i 

Plastic_base-lagret. Vi plockar nu upp den färg som finns i detta lager och väljer därefter en 

färg som är något ljusare i skalan bland färginställningar för penseln.  

Måla sedan jämsmed de vita streck som representerar UV-mappen så att en mjuk highlight 

skapas. Ljusa även upp stolsruggen och hjulen för att göra texturen lite mer intressant så 

som i Figur 208. Vi skall nu även skapa en textur som ser ut som lite skrovlig plast. Gör 

ytterligare en kopia av lagret vi nu arbetat med och välj detta lager. Vi går nu in i Filter > 

Filter Gallery och här går vi ner till Sketch fliken och väljer Reticulation Figur 209.  

Figur 208                Figur 209 

Detta filter vi precis använt får en effekt som vi nu kan ha nytta utav. Vi ändrar nu Blending 

mode för detta lager till Multiply och sänker Opacity till runt 18% (Figur 210). 

Figur 210 

Tack vare Reticulationfiltret och lagereffekten Multiply så har vi nu enkelt skapat en illusion 

av att materialet i texturen ser ut som skrovlig plast. Vi ger oss nu på Metal_base lagret och 

arbetar även här in lite highlights med en lite ljusare färg än den lagret har för tillfället. 

Highlightsen målas efter kanterna som UV-mappen visar, resultatet ses i Figur 211. Vi 
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kopierar sedan lagret och letar upp en effekt som liknar metall.  

Denna effekt kan vi finna i Filter > Filter Gallery och här går vi sedan ner till Sketch och väljer 

här Graphic Pen (Figur 212).  

 

Tips: Underskatta inte Photoshops inbyggda filtereffekter. 

 

 
Figur 211                Figur 212 

Detta filter vi precis använt ger oss effekten av metall om vi ändrar Blendig mode för detta 

lager till Multiply och sänker Opacity till runt 10% (Figur 213). 

Figur 213 

I det sista lagret som vi nu skall ge oss på finns stolsryggen och dynan som är av tyg. Vi börjar 

med att fylla lagret med röd färg istället för den gråa nyans som nu används. Vi tar sedan och 

målar längs kanterna runt stolen som UV-mappen visar oss med en något ljusare röd färg än 

den vi fyllde lagret med. Jag försöker att fylla i lite extra på sittdynan för att den skall se lite 

utsliten ut Figur 214.  



 

68 

 

Eftersom vi i detta lager kommer att arbeta in lite mer effekter än vi gjort i de tidigare 

lagren, så kommer vi kopiera upp Cloth_base-lagret 2 gånger. Det första filtret som används 

ligger under Sketch och heter Water Paper. Det andra filtret ligger under Texture och heter 

Texurizer (glöm nu inte att byta lager när du applicerar ett nytt filter). När dessa 2 filter är 

valda är det dags att sätta ihop dem till något som liknar tyg. Sätt lagren som screen och 

testa olika lägen med opaciteten för att få ett bra resultat. I mitt fall så blev 15 % och 50 % 

opacitet, de värden som tog fram båda texturerna mest. Figur 215. 

Figur214                 Figur 215 

Nu är det dags att använda skuggbakningen som vi skapade vid ett tidigare skede. Eftersom 

texturen vi arbetar med för tillfället är 1024x1024 och skuggbakningen är på 512x512, så får 

vi ta och förstora skuggbakningsbilden innan vi flyttar in den i texturen. Detta görs genom att 

ha bilden vald och sedan gå till Image > Image Size och här ändra till 1024x1024. 

Den förstorade bild tas och nu läggs in högst upp av alla lager. Sedan så används Blending 

Mode Multiply med en Opacity på runt 50 %. Texturen är nu klar och resultatet kan ses på 

modellen i Figur 216 och själva texturen i Figur 217.  I vissa fall kan resultatet bli bättre om 

skuggbakningen mjukas till lite. Detta kan göras under Filter > Blur > Gaussian Blur om så 

önskas. Tänk bara på att göra det enbart på skuggbakningslagret. 
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Figur 216               Figur 217 
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Kapitel 3 Texturering del 2 

Det är nu dags att skapa texturen till lådan vi tillverkade i Kapitel 2 Högpolygonmodellering. 

Vi kommer i denna del av textureringsavsnittet att använda oss av bildreferenser som vi 

blandar med handmålat material. Vi kommer här att arbeta i 2048x2048 upplösning till 

skillnad från tidigare textureringstutorial. Detta för att kunna få mer kontroll på detaljerna i 

texturen som vi så gärna vill framhäva.  

Vi börjar med att ta ut en Occlution som jag hädanefter även här kommer att kalla för 

skuggbakning. Vi använder samma inställningar som vi gjorde i textureringsexemplet för 

stolen, fast här kommer vi att ta ut skuggbakningen i 1024x1024, som är hälften av den 

upplösning som vi tänk att arbeta i. För att få ut skuggbakningen så går vi in i 

Renderingsläget och här under Lightning/Shading > Batch Bake (mental ray) och klicka på 

boxen till höger som tar oss in i inställningarna för verktyget.  

Tips: Om vi inte kommer in i Mental Ray verktyg, så är inte mayatomr.mll aktiverat i 

Window > Settings/Preferences > Plug-in Manager 

Vi väljer här de inställningar som ses i Figur 218 och skapar skuggbakningstexturen.  

 

Figur 218 
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För att få ut UV-mappen ur Maya så vi har en grund att arbeta på, så går vi in under Window 

> Uv Texture Editor, sedan Polygons > UV Snapshot och ställer här in upplösningen 

2048x2048 som vi skall arbeta i. UV-mappen jag skapat till denna modell kan ses i Figur 219 

och resultatet av skuggbakningen kan ses i Figur 220. 

Figur 219                 Figur 220 

Vi öppnar nu UV-mappen som vi precis tog ut ur Maya och döper lagret som detta befinner 

sig på till UV. Vi skapar sedan ett lager under detta som vi kallar bakgrund och gör detta helt 

svart. Vi markerar nu en tom yta på UV lagret som ligger utanför de objekt som UV-mappen 

innehåller. Vi gör här en markering med Magic Wand Tool verktyget (snabbknapp W). Detta 

markerar nu all den tomma yta som finns i bilden. Vi vill dock markera alla objekt och får 

därför invertera vår valda yta under Select > Inverse (eller snabbknapp Ctrl + Shift + i).  

Nu är alla objekt valda istället för den tomma ytan men vi kommer att förstora denna 

markerade yta lite genom att gå in under Select > Modify > Expand och ställa in 2 pixlar och 

därefter OK. Detta görs för att UV-mappen inte alltid är så exakt. Vi skapar ett lager vi döper 

till Base och med markeringen aktiv så fyller vi detta lager med en grå färg Figur 221. 

Vi börjar nu flytta delar från Base-lagret till namngivna mappar som representerar de olika 

delar av lådan. Vi skapar 5 mappar som vi döper till Grip, Lock, Inner box, Outer box och det 

sista som döps till Outer box parts. I dessa mappar så flyttar vi som sagt in de delar som 

tillhör det namnet vi valde på mappen. I mappen så döper vi lagret samma namn som 

mappen fast lägger till texten _base efter. Alltså i mappen som heter Grip finns ett lager som 

heter Grip_base och i detta lager finns alla delar från UV-mappen som tillhör hantaget (vi 

färgar även om dessa saker något så de inte flyter ihop med resten av mapparna). De olika 
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färgerna vi skapar till delarna skall någorlunda representera det vi är ute efter i materialväg. 

När allt är klart bör det se ut som i Figur 222. 

Figur 221                 Figur 222 

Vi försöker nu finna bildreferenser som är av den art som vi vill att de olika delarna av lådan 

skall bestå utav. Jag rekommenderar att kolla upp sidor som www.cgtextures.com eller 

www.environment-textures.com. För varje del jag har i texturen så hag jag tagit hem 3-4 

olika bildreferenser som jag kan kombinera med olika lagereffekter för att få önskat 

slutresultat. Vi börjar med att skapa den del av texturen som jag kallar Inner box. Till denna 

del av texturen så tog jag hem följande bildreferenser; Figur 223 som är av metall och 

innehar lite rost, Figur 224 som är metall i rutnätsformat och Figur 225 som är en ganska 

grötig stentextur. 

Figur 223         Figur 224                Figur 225 

Vi ska börja med att lägga på metalltexturen med rost. Tack vare vårt Inner box_base-lager 

vi skapat så kan vi enkelt se till att texturen vi lägger in passar perfekt i området. Lägg in 

metalltexturen med rost överst i mappen som vi döpt till Inner box. Döp sedan detta nya 

lager till Metal och ta sedan och se till att det vi klistrade in täcker hela vårt Inner box_base-

lager som vi färgade i någon grå färg. Skulle inte hela det grå baslagret täckas av metallbilden 

http://www.cgtextures.com/
../Examensabertet%2014%20maj%20del%207/www.environment-textures.com
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vi lade in så får vi se till att den gör detta med hjälp av Clone stamp eller annat smidigt 

verktyg. Vi ska nu välja all yta som Inner box_base-lagret täcker. Detta utförs genom att 

hålla inne Ctrl och sedan klicka med vänster musknapp på lagret vi döpt till Inner box_base. 

Detta gör som sagt att allt som finns i detta lager markeras. Vi markerar nu Metal-lagret och 

trycker Crtl + Shift + i (vilket betyder omvänd markering) och trycker därefter Delete. Nu 

finns bildreferensen bara i de områden vi vill ha den (Figur226) och vi kan därav fortsätta på 

samma sätt med följande bildreferenser som vi skall klistra in. 

Vi tar nu Rutnätsbilden, klistrar in den och döper den till Mesh och ser till att den fyller hela 

Inner box_base-lagret. Vi tar sedan bort allt som finns utanför den yta som Inner box_base-

lagret täcker (Figur 227). De urklippta strecken som syns i rutnätet är där skåran för lådans 

öppning skall vara, så jag tog bort dessa direkt för att spara tid. Vi tar nu ändrar Blending 

Mode för Mesh-lagret till Exclusion vilket gör att det smälter ihop med det undre lagret och 

vi får helt plötsligt ”dubbelt” så mycket detaljer (Figur 228). 

Figur 226          Figur 227                  Figur 228 

För att framhäva metallen och rosten som syns i Figur 226 lite extra, så tar jag nu och 

kopierar upp Metal-lagret. Vi ser till att det är högst upp i lager fönstret under mappen som 

heter Inner box (Figur 229). Vi tar sedan och ändrar lagrets Blending Mode till Multiply och 

sätter Opacity till 50 % (Figur 230). 
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Figur 229         Figur 230 

Nu har vi skapat lite mer rost och metall lock tillsammans med rutnätet (Figur 231). Det är nu 

dags att lägga in den sista bildreferensen. Lägg in den så att den är högst upp i Inner box-

lagret och döpt det till Variation. Detta lager skall nu fungera som lite extra variation till ytan 

vi arbetar med. Vi ändrar därför Blending Mode till Luminosity. Vi ändrar sedan Opacityn till 

60 % och nu ser resultatet ut som i Figur 232. 

Tips: Beroende på vad för bildreferenser man använder så är det inte alltid säkert att något 

speciellt Blending Mode alltid fungerar, så testa därför igenom alla varianter i listan tills du 

hittar något som passar. Tänk därefter på att justera Opaciteten för lagret.   

Figur 231                 Figur 232 

Vi fortsätter nu med att arbeta på skåran som vi tydlig lämnade hål för i Figur 231 och Figur 

232. Lagret vi skapar för detta döper vi till Line och denna fylls i med en mycket mörkgrå 

färg. Tänk på att de nya lager vi skapar skapas alltid under samma mapp som vi arbetar mot 
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men högst upp i denna mapp. Vi tar sedan och väljer en pensel med lite oregelbundet 

mönster på och sänker storleken på denna pensel till ett så lågt värde som 3 pixlar (Figur 

233). Vi går sedan in under Brush Presets och sätter på Texture (Figur 234).  

Figur 233       Figur 234 

Nu kommer penseln vi använder att ge ett skarpt och oförutsägbart mönster som passar 

perfekt till att rita slitage med. Vi skapar nu ett till lager som vi döper till Detail väljer en 

ljusare grå och målar nu lite här och var längs med skårans övre och undre linjer så att ett 

slitet oregelbundet mönster fås. Vi går sedan och ändrar Blending Mode för detta lager till 

Overlay och låter Opacity vara på 100 % (Figur 235). För att få dessa små detaljer vi precis 

skapat att framträda ännu mer så tar vi bara och duplicerar Detail-lagret en gång. Vi ser 

sedan till att även detta är satt som Overlay och har en Opacity på 100 % (Figur 236). 

Figur 235                 Figur 236 

 

Tips: Om man vill att några detaljer man skapat skall framträda extra mycket, så se till att ett 

Blending Mode används och kopiera sedan upp lagret några gånger. Detta kommer göra att 

detaljen man vill framhäva växer med varje lager. Testa även att byta lager effekt för att se 

om detta gör effekten ännu bättre. 
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Vi ger oss nu på de delar i texturen som ligger under mappen Outer box. De bildreferenser 

som vi här kommer att använda oss av är följande. Figur 237 som är en bar metall med inslag 

av repor, Figur 238 som är metall med väldigt mycket slitage och en del rost samt Figur 239 

som är bar metall med lite färgskiftningar och lite mer repor.  

 
Figur 237         Figur 238                Figur 239 

Vi tar nu och lägger in metallen från Figur 237 först i Outer box mappen och döper detta 

lager till Metal 1. Vi använder Base-lagret som hjälp och klipper bort allt onödigt i 

bildreferensen, så att den sitter på plats som i Figur 240. Vi tar därefter bildreferensen från 

Figur 238 och lägger in ovanför Metal 1-lagret. Vi döper det nya lagret till Metal aged. Detta 

lager tar vi och sätter Blending Mode till Soft Light med en Opacity på 50 % (Figur 241). VI 

tar nu den sista bildreferensen och lägger denna överst i Outer box mappen och döper lagret 

till Metal 2. Vi tar bort den onödiga ytan som existerar på bilden, så att den passar in som de 

tidigare. Sedan ändrar vi Blending Mode till Vivid Light med en Opacity på 40 % (Figur 242). 

Figur 240          Figur 241                  Figur 242 

Vi skall nu ta och framhäva allt slitage i skarvar och hörn på vår låda. Vi skapar ett lager 

överst i Outer box mappen som vi döper till Detail. Vi börjar med att försiktigt måla längs 

med kanterna på lådan (vi använder UV-mappen som hjälp till detta). Vi gör detta med en 

mycket mjuk och relativt stor pensel (Figur 243). Vi skapar sedan ett till lager som vi döper 

till Medium Detail. Vi tar då en mindre pensel och målar lite kraftigare längs lådkanterna 

(Figur 244). Till sist skapar vi ett till lager som vi nu döper till Fine Detail. I detta lager så tar vi 

och använder en ytterst liten pensel med Texture funktionen aktiverad under Brush tip 

settings. Vi målar nu endast på vissa ställen där vi vill att texturen skall se extra sliten ut 

(Figur 245) 
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Figur 243          Figur 244                 Figur 245 

 

Tips: Om vi vill att slitaget vi skapat i texturen skall bli ännu mer oregelbundet så är det 

mycket effektivt att ta ett stor oregelbundet mönster som Eraser och ta bort lite här och var 

på den ytan man skapat.  

Vi hoppar nu till mappen Outer box parts och i denna ligger fästena som sitter runt hela 

lådan. Till dessa fästen behöver vi något som kan ge texturen en skrovlig yta. Därför tar vi 

bildreferensen i Figur246 som är av skrovligt stenmaterial. Bildreferensen i Figur 247 är för 

att ge fästet lite mera slitet metallutseende och variation till ytan. 

Figur 246                   Figur 247 

Vi tar nu och för in den skrovliga stentexturen i Outer box parts mappen så att den ligger 

högst upp bland alla lager. Vi döper sedan det nya lagret till Rough stone och sätter med en 

gång Blending Mode till Overlay med en Opacity på 40 % (Figur 248). Detta görs eftersom vi 

behöver en svart grund att fortsätta på och vårt grundlager i denna mapp är just svart. Vi tar 

sedan och lägger in den andra bildreferensen och döper denna till Metal variation och 

Blending Mode till Overlay med en Opacity på 70 % (Figur 249). Till sist så tar vi och gör ett 
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nytt lager som döpts till Detail och i detta lager så målar vi in lite slitage efter kanterna som 

UV-mappen visar (Figur 250). 

Figur 248          Figur 249                 Figur 250 

Det är nu dags att ge sig på hänglåset. Till detta har vi följande bildreferenser. I Figur 251 har 

vi en rostig metalltextur, i Figur 252 så är det smutsig metall med lite repor och i Figur 253 är 

det metall som är full med repor. 

 
Figur 251           Figur 252                 Figur 253 

Vi använder nu den mörkbrungula basfärgen som redan finns i textturen som grund och 

lägger sedan på bildreferensen från Figur 251 högst upp i lager listan i Lock-mappen. Vi 

döper det nya lagret till Metal rust och sätter dess Blending Mode till Soft Light med en 

Opacity på 40 % (Figur 254). Vi tar därefter och lägger in bildreferensen från Figur 252, 

döper den till Scratches och ändrar nu dess Blending Mode till Multiply och sätter sedan 

Opacity på 40 % (Figur 255). Den sista bildreferensen i Figur 253 tar vi och lägger in och 

döper denna till Scratches 2, ändrar sedan dess Blending Mode till Soft Light och sätter 

sedan Opacity på 20 % (Figur 256). 
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Figur 254          Figur 255                Figur 256 

 

Vi tar nu och skapar ett lager som vi döper till Medium detail och i detta lager så målar vi lite 

slitage längs kanterna på hänglåset med en relativt stor och mjuk pensel (Figur 257). Vi 

skapar sedan ett lager vi döper till Logo. I detta lager gör vi en logga samt text som är i en 

något mörkare färg än själva hänglåset. Vi går sedan in i Layer style för lagret och sätter en 

svag Drop shadow samt en svag Outer glow för att skapa illusionen av att texten är infasad i 

hänglåset (Figur 258). Till sist skapar vi ett lager som vi döper till Fine detail. Här tar vi en 

pensel med lite oregelbundet mönster på och sänker storleken på denna pensel till ett lågt 

värde och sätter därefter på Texture under Brush Presets. Vi tar sedan en skarp tunn pensel 

och målar lite snabba drag som ser ut som repor på låset och resultatet ses i Figur 259. 

 
Figur 257          Figur 258                 Figur 259 

Vi tar nu och ger oss på de smådetaljer som finns kvar i texturen och använder som tidigare, 

2-3 bildreferenser per del i texturen. Vi gör sedan små detaljer och slitage i de olika delarna 

för att göra dem mer intressanta (Figur 260). Vi tar sedan skuggbakningen som vi tidigare 

skapat och förstorar denna till 2048x2048 så att den passar in i texturen vi arbetar med. Vi 

tar därefter och lägger skuggbakningen högst upp i lagerfönstret.  
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Vi tar nu och gör en lätt blur under Filter > Blur > Gaussian Blur. Vi ändrar sedan Blending 

Mode till Multiply med en Opacity på ca 60-70 % (Figur 261). Vi har nu en färdig textur med 

vår inbakade skugga som ger mycket gratis realism till modellen och texturen. 

Figur 260                 Figur 261 

Det är nu dags att skapa en normalmap till lådan vi skapat. Detta kommer vi att göra utifrån 

texturen vi nu skapat. Programmet vi använder för detta heter Crazybump och kan köpas 

från www.crazybump.com. Programmet är ett snabbt och effektivt sätt att få in detaljer i sin 

modell. 

Vi öppnar programmet och får här välja vår texturfil vi skapat som grund till den normalmap 

vi nu skapar. Vi får nu en uppmaning att välja den variant som bäst representerar det vi är 

ute efter att skapa. Detta är inte så viktigt eftersom vi kan ändra detta val när vi väl är inne i 

programmet, så välj bara någon av figurerna. Vi kommer nu in i själva programmet och vi ser 

den standard normalmap som programmet skapat till oss (Figur 262). 

 

Tips: Ibland kan det vara fördelaktigt att inte applicera skuggbakningen innan man tar in 

texturen till Crazybump eftersom skarpa skuggorna kan förvränga normalmappens utseende 

http://www.crazybump.com/
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Figur 262 

Vi ser även en sfär i programmet, som vår textur är applicerad på (Figur 263). Denna sfär är 

inte alltid så lätt att se de ändringar man gör på och därför så byter vi nu ut den mot vår 

modell. Tryck på Ball som står längst ner till höger i fönstret med sfären. Väl inne i menyn så 

ta Load mesh och välj modellen som vi skapade i Kapitel 2. Tänk på att Crazybump bara kan 

läsa Obj-filer, så modellen måste vara sparad som detta. När modellen är importerad så har 

vi en mycket bättre överblick än tidigare (Figur 264). 
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Figur 263         Figur 264 

Vi skall nu ta och göra normalmappen lite skarpare så att mer detaljer syns. Under Normal 

Map inställningarna så ändrar vi Sharpen till 50 och Fine Detail till 55. För att se skillnaden så 

har vi Figur 265 som är innan någon inställning gjordes och Figur 266 som är resultatet av 

justeringarna vi precis gjorde. 

Figur 265                 Figur 266 

 

Tips: Om modellen eller texturen ser konstiga ut i renderingsfönstret i Crazybump, så testa 

och tryck på F3 som stänger av och sätter på Parallax Displacement. 

Normalmappen är nu klar och vi kan exportera ut den i valfritt filformat via Save ikonen i 

programmet. 

Vi skall nu skapa en specularmap och även detta görs i Crazybump. Tack vare att vi kan se 

och generera alla möjliga texturkartor i Crazybump, så kan vi fort uppnå det resultatet vi är 

ute efter. Vi har fortfarande uppe vår fil som vi skapade en normalmap utifrån men trycker 

nu på tabben under bilden som det står Specularity på. Vi får nu en svartvit version av bilden 

som talar om vad som skall reflektera massa ljus och vad som inte skall göra detta (Figur 

267). Ju ljusare bilden är ju mer ljus kommer den att reflektera. Vår textur består av mycket 
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metall och kommer därför att vara relativt ljus för att få ett så realistiskt resultat som 

möjligt. Vi behöver nu justera bilden något. Under Specularity Map så ändrar vi Texture 

Influence till 9 och Brightness till 51. Detta gör att bilden blir mycket skarpare och något 

ljusare (Figur 268). 

Figur 267                 Figur 268 

Vi är nu klara med specularmapen och kan nu spara denna via Save ikonen. För att få ett så 

bra resultat som möjligt så gäller det att hela tiden betrakta renderingsfönstret i Crazybump. 

Detta fönster visar alla förändringar vi gör i inställningspanelen med texturen i realtid. 

 

Tips: Om texturen som vi skall skapa en Specularmap på består av flera olika material, så 

som metall och tyg, så är det oerhört svårt att få detta bra direkt. Det är därför bäst att ha 

skapat sin textur i lager så att man kan ta in tygmaterialet för sig och skapa en Specularmap 

på bara detta. Därefter så tar man in de saker som är av metall och skapar då en 

Specularmap på dessa. När allt är klart så kombineras dessa i Photoshop till en enda 

Specularmap fil.  

 

Vi är nu så gott som klara med vår texturering av vår låda. Vi skall bara göra några 

finjusteringar på lådans textur i Crazybump. Gå nu in under fliken Diffuse och ändra följande 

inställningar under Diffuse Map. Ändra 3D Crevices till 18 och 3D Highlights till 21.  Vi får nu 

lite mer högdagar på vår textur samt att de ljusa partierna nu blir lite jämnare. Den sista 

saken som vi nu skall göra är i Photoshop.  

Vi skall nu göra själva texturen av lådan lite skarpare. Detta görs under Filter > Sharpen > 

Unsharp Mask. Ställ här in Amount till 50 % och Radius till runt 3 pixels. Om extra skärpa 

skulle vara nödvändigt så ta bara och utför samma procedur igen, men sänk då Amount till 

mellan 30-40 %. Vi sparar sedan texturen som 1024x1024 och är nu helt klara och resultatet 

av vårt hårda arbete kan nu ses i Figur 269. 
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Figur 269
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Kapitel 4 Hotkeys 

Autodesk Maya 
 
Manipulators (QWERTY) 
 
Q Pick tool 
W Move tool 
E Rotate tool 
R Scale tool 
T Manipulator tool 
Y Selects the last tool used 
 
Snapping objects 
 
Holding X during manipulation snaps an object to grid units. 
Holding V during manipulation snaps an object to points such as locators, CVs, etc. 
Holding C during manipulation snaps an object to a curve or a NURBS isopram. 
 
Masks 
 
F9 Vertex  
F10 Edge  
F11 Face 
F12 UVs 
 
Manipulator size 
 
If you find the manipulators too big or too small, the + (plus) and - (minus) keys will 
change the manipulator drawing size. 
 
Hide 
 
Ctrl + H Hides all selected objects 
  

Modeling Operations 
 
1  Default polygon mesh display (no smoothing) 
2  Cage + smooth polygon mesh display 
3  Smooth polygon mesh display 
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Ctrl + 5  Display coarser subdivision surface level 
Ctrl + 6  Select/refine subdivision surface component 
Ctrl + F9  Convert polygon selection to Vertices 
Ctrl + F10  Convert polygon selection to Edges 
Ctrl + F11  Covert polygon selection to Faces 
Ctrl + F12  Covert polygon selection to UVs   
  

Display Settings 
 
0  Default quality display setting 
1  Rough quality display setting 
2  Medium quality display setting 
3  Smooth quality display setting 
4  Shading>Wireframe 
5  Shaded display 
6  Shaded and Textured display 
7  Lighting>Use All Lights     
  

Edit Operations 
 
z  Edit>Undo (also Ctrl+z/ +z) 
Shift + Z  Edit>Redo 
g  Edit>Repeat 
Ctrl + d  Edit>Duplicate 
Ctrl + Shift + D Edit>Duplicate Special 
Ctrl + g  Edit>Group 
p  Edit>Parent 
Shift + P  Edit>Unparent 
Ctrl + x  Edit>Cut 
Ctrl + c  Edit>Copy 
Ctrl + v  Edit>Paste 
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Window and View Operations 
 
Ctrl + a  Switches between Attribute Editor or Channel Box– 

displays the Attribute Editor if neither is shown 
 
a  Frame All in active panel, or with left mouse button 

for History Operations marking menu 
 
Shift + A  Frame All in all views 
f  Frame Selected in active panel 
Shift + F  Frame Selected in all views 
space  Switch between the active window 

in multi-pane display and single pane display 
Ctrl + space  Switch between the standard view and full-screen 

view of the current panels 
]  Redo view change 
[  Undo view change 
Alt + b  Changes the background color to light gray 

(standard), dark gray, or black 
Shift + {  View previous layout 
Shift + }  View next layout 
F1  Help>Maya Help 
  

 

Photoshop 
      
A  path/direct selection tool 
B  brush/pencil tool 
C  crop tool 
D  Resets the color palette to black/white 
E  eraser tool 
F  Toggles the window view from normal, full screen, black screen 
G  bucket/gradient tool 
H  hand tool 
I  eyedropper/color sampler/measure tool 
J  healing brush/patch tool 
K  slice/slice select tool 
L  lasso/polygonal lasso/magnetic lasso tool 
M  rectangular marquee/elliptical marquee tool 
N  notes/audio annotation tool 
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O  dodge/burn/sponge tool 
P  pen/freeform pen/add anchor point/delete anchor point/convert  
Q  Enters quick mask mode 
R  blur/sharpen/smudge tool 
S  clone stamp/pattern stamp tool 
T  horizontal type/vertical type/horizontal type mask/vertical type mask tool  
U  rectangle/rounded rectangle/ellipse/polygon/line/custom shape tool  
V  move tool 
W  wand tool 
X  Toggles the colors in the color palette 
Y  history brush/art history brush tool 
Z  zoom tool 
  

 
CTRL+A   Selects everything in the photo 
CTRL+B   Modify the color balance 
CTRL+E  Merges the selected layer with the layer below, or merges all linked layers  
CTRL+F  Applies last used Filter 
CTRL+G  Groups the selected layer with the layer below it 
CTRL+I  Inverts the layers colors 
CTRL+J  Duplicates the Selected Layer 
CTRL+K  "preferences" window 
CTRL+L  Let's you modify the levels 
CTRL+M  Let's you modify the curves 
CTRL+N  Opens a new document 
CTRL+O  "open document" window 
CTRL+P  "print options" window 
CTRL+Q  Quits PhotoShop 
CTRL+R  Toggles the Ruler 
CTRL+S  "save as" window 
CTRL+T  free transform the current layer 
CTRL+U  hue/saturation 
CTRL+V  Pastes what is in the clipboard 
CTRL+W  Closes the Current project window 
CTRL+X  Cuts the selection from the page 
CTRL+Y  Toggles the Color modes 
CTRL+Z  Un-does the last action 
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Kapitel 5 Intervjuer 

I detta kapitel så tänkte jag ta reda på lite intressant fakta om folk som jobbar inom 

branschen samt fråga lite saker om vilka program de använder och hur de använder dem. 

För att få en bättre inblick i hur saker och ting ligger till hos en grafiker som är anställd på ett 

svensk spelutvecklingsbolag så ger jag er följande intervjuer. 

 

Intervju 1 

Namn: Mikael Olsson 

Jobbtitel: 3D artist 

Studio: Paradox interactive (senaste), Lockpick Entertainment. 

Spel som arbetats på: Hearts of Iron 3, Europa Universalis: Rome, Dreamlords. 

 

Hur länge har du arbetat i branschen?  

 

1 år på Dreamlords och 1.5 år på Paradox Interactive. 

 

Använder du bildreferenser eller gör du texturerna från grunden?  

Handritat allt sen kör overlays med visa detaljer, men mest handritat för man vill överdriva 

kontrasten. 

Hur lyckades du komma in i branschen? 

Tack vare inkörsporten Lockpick Entertainment (som vi studenter startade på Gothia Science 

Park) samt att jag hade ett arbetsprov hos Paradox Interactive som jag gjorde bra ifrån mig 

på. 

Beskriv din roll på studion du arbetar på.  

Ensam 3D grafiker och gjorde karaktärer med mera. Var chef over mig själv fast det betyder 

inte att jag kunde gå crazy rent polygonmässigt…ha ha 

Vilken är din favoriserade artistiska stil? (tecknat, realistiskt...)? 
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Oldschool… näää vänta lite… roligt att helt enkelt rita sakerna själv I texturen. Det blir liksom 

som det ser ut. Inte super highpoly liksom. Har alltid dröm om att få göra ett Nintendo DS 

spel. 

 

Vilket är ditt favoritspel? 

 

Favorit spel är Company of Heroes singleplayer. 

 

Vilken är din favoritgenre?  

 

Definitivt strategispel. 

 

Vilket modelleringsprogram föredrar du och varför? 

 

Maya för jag vill inte sitta I 3D Studio Max…ha ha. 

 

Vilken funktion i det 3D-programmet du använder hade du inte kunna klara dig utan? 

 

Gillar mest Roadkill pluginet för det sparar mycket tid. Extrude gillar jag juh…eller Insert 

Edgde Loop….. hmmmm…. 

 

Vilket skulpteringsprogram föredrar du och varför? 

 

Zbrush om man bara kommer over interface saken. Det är ju en hög tröskel att komma över. 

 

Vilken funktion i det skulpteringsprogram du använder hade du inte kunna klara dig utan? 

 

Standard brush…….. 

 

Vilket textureringsprogram använder du och varför? 

 

Photoshop…varför….jag bara gör det. 

 

Vilken funktion i det textureringsprogram du använder hade du inte kunna klara dig utan? 

Patchtool för det är så jäkla bra. 

Vad gör du för att framhäva detaljer i texturer? 
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Rita skarp med mindre penslar. Arbeta med texturen och pusha texturen mer. Man kan ta 

sharpen om man resizar den. Man kan även testa att justera kontrast, eller faktiskt rita 

mycket i kontrast helt enkelt. 

Vad används för skuggning i texturerna? Occlution, egen handmålat…..? 

 

Både och… en kombination är bäst. 

 

Vilka tips hade du kunna ge till de blivande artister som vill in i spelbranschen? 

Var inte rädd att visa upp ditt arbete. Visa upp det och få kritik och feedback från folk för det 

är så man blir bättre. 

Vilket objekt/modell som du gjort är du mest stolt över? 

 

Den jag ska göra. För jag blir aldrig nöjd eftersom man blir ju alltid bättre. 

 

 

Intervju 2 

Namn: Martin Åkesson 

Jobbtitel: 3D artist 

Studio: Dice (nuvarande), Lockpick Entertainment. 

Spel som arbetats på: Battlefield Bad company 2 (nu), Battlefield Heroes, Dreamlords 

 

Hur länge har du arbetat i branschen? 

 

1 år dreamlords, 2 och ett halvt  år dice 

 

Använder du bildreferenser eller gör du texturerna från grunden? 

 

På Battlefield Bad Company 2 utgår man alltid från foton, så svaret är definitivt 

bildreferenser. 

 

Hur lyckades du komma in i branschen? 

 

Fick jobbet genom kontakter samt bra showreel. 
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Beskriv din roll på studion du arbetar på. 

 

Objekt modellerare samt texturerare. 

 

Vilken är din favoriserade artistiska stil? (tecknat, realistiskt...)? 

Superrealism… mer realistiskt än verkligheten. Överdrivet med överdrivna färger och 

skinande ytor. 

Vilket är ditt favoritspel? 

 

Bästa spelupplevelse är Final Fantasy 8 

 

Vilken är din favoritgenre? 

 

Genre är nog strategi singleplayer. 

 

Vilket modelleringsprogram föredrar du och varför? 

Maya, Det går snabbt att göra de enkla saker som man ofta behöver skapa. Samt för 

scriptningen. Melscriptningen då. 

Vilken funktion i det 3D-programmet du använder hade du inte kunna klara dig utan? 

Sanningsenligt Create Polygon. Annars det som används mest är fatiskt Split Polygon Tool. 

Vilket skulpteringsprogram föredrar du och varför? 

 

Använder ej detta =) 

 

Vilken funktion i det skulpteringsprogram du använder hade du inte kunna klara dig utan? 

 

Pass... 

 

Vilket textureringsprogram använder du och varför? 

 

Photoshop för att det helt enkelt är bäst. 

 

Vilken funktion i det textureringsprogram du använder hade du inte kunna klara dig utan? 
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Patchtool definitivt… det är riktigt bra. 

Vad gör du för att framhäva detaljer i texturer? 

Jag jobbar i dubbla upplösningen skalar ner och kör sharpen 50%. 

Vad används för skuggning i texturerna? Occlution, egen handmålat…..? 

Gör occlution men bakar in det i shadern så man kan byta tex träbord mot metall o använda 

samma occlution. 

Vilka tips hade du kunna ge till de blivande artister som vill in i spelbranschen? 

Kort och konsist, med det menar jag: gör många fast snabba saker till spel. Ta från början 

ända till mål och inte sitta i 2 veckor med en soptunna och att den är på 10 000 polys. Lär dig 

av misstagen då man gör något objekt och ta lärdom till nästa gång man modellerar något. 

Vilket objekt/modell som du gjort är du mest stolt över? 

 

Det senaste… och nu är jag ärlig. Eller det nästa jag kommer göra =).
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Högskolan i Skövde 

Ludosity Interactive 

Ulf Wilhelmsson 

Fredrik Eriksson 

Therese Bladh 

Malin Pettersson 

Maria-Dolores Quintana 

Frans André 

Mikael Olsson 

Martin Åkesson 


	Uppsatsen_rättad_2.pdf
	Bilaga1 Verket

