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Technisch tekenen is het ambacht van het
maken van tekeningen volgens de geldende
normen en voorschriften. Technisch tekenen
staat in tegenstelling tot 'vrij tekenen', dat
een kunstvorm is. Het uiteindelijke doel van
technisch tekenen is het bouwen van het
getekende ontwerp.Op de tekening moet alle
informatie voorkomen om het getekende te
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