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Eigen unieke fotokoorden, die groot en klein bevallen

Fotokoord met zelfgemaakte magneten

Dieren

Vorige Kerst heb ik voor elke familielid
een fotokoord gemaakt, waaraan men
foto's, notities, kerstkaarten enz. kan
ophangen. Daarbij heb ik verschillende
kleine voorwerpen gezocht, die bij de
persoonlijkheid of de persoonlijke
smaak van de ontvanger passen en deze
met jullie supermagneten in decoratieve
magneten getransformeerd.

Benodigd materiaal 

 • staaldraad * (bijv. gaskabel voor
brommers)

 • kleine persoonlijke voorwerpen zoals
schelpen, dierenfiguren, stenen enz.

 • neodymium schijfmagneten (www.
supermagnete.it/dut/group/discs) **

 • lijm UHU MAX REPAIR (www.
supermagnete.it/dut/WS-ADH-01)

 • mooie gewichtjes

* Tip voor de aanschaf van het staaldraad: Een kleine magneet naar de bouwmarkt
meenemen en het draad op zijn magnetische eigenschappen testen!

** Al naar gelang de grootte van de objecten schijfmagneten van verschillend
grootte en dikte gebruiken. Bijzonder aan te raden: schijven 10x3 mm (www.
supermagnete.it/dut/S-10-03-N).
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Fotokoorden maken

1. Staalkabel op de gewenste lengte
knippen.

2. Aan eén uiteinde van de kabel een lus
vormen, zodat de kabel aan de muur
of aan het plafond kan worden
bevestigd.

3. Aan het andere einde een decoratief
gewicht bevestigen, zodat de draad
verticaal blijft hangen.

4. De magneten met UHU-lijm aan de achterkant van de kleine voorwerpjes
bevestigen en goed laten drogen.

Het knutselen van deze cadeautjes deed me erg veel plezier en ze waren echte
voltreffers bij de ontvangers!

Opmerking van het supermagnete-team: Indien u de koorden niet zelf wilt
vervaardigen, kunt u eenvoudige fotokoorden ook bij ons in de shop bestellen en
de meegeleverde magneten elk afzonderlijk versieren. Of nog makkelijker: U kiest
voor een kant-en-klaar fotokoord met grappige siermagneetjes.

Naar de fotokoorden (www.supermagnete.it/dut/group/photoropes)

Gebruikte artikelen
S-06-02-N: Schijfmagneet Ø 6 mm, hoogte 2 mm (www.supermagnete.it/dut/
S-06-02-N)
S-08-03-N: Schijfmagneet Ø 8 mm, hoogte 3 mm (www.supermagnete.it/dut/
S-08-03-N)
S-10-03-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 3 mm (www.supermagnete.it/dut/
S-10-03-N)
S-10-05-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.it/dut/
S-10-05-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/dut/WS-ADH-01)
W-05-N: Kubusmagneet 5 mm (www.supermagnete.it/dut/W-05-N)
S-04-10-AN: Staafmagneet Ø 4 mm, hoogte 10 mm (www.supermagnete.it/dut/
S-04-10-AN)
K-08-C: Kogelmagneet Ø 8 mm (www.supermagnete.it/dut/K-08-C)

Online sinds: 27.11.2007

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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