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Magneet als insteekhulpje

Een goeie tip
Ik ben verbaasd dat ik deze tip niet al
eerder bij jullie heb gevonden:
Door de holle zoom van een zeil moest
ik een draad leiden, waarvoor ik een
grote, niet al te spitse naald gebruikte.
Maar hoe de naald door de zoom te
trekken? Vroeger lukte me dat met
behoorlijk veel moeite en geduld, door
de stof telkens handig in elkaar te schuiven.

Magneet als hulpje bij het rijgen
Nu kreeg ik echter een veel beter idee:
Waarom de naald niet met een magneet
door de zoom trekken? Aangezien ik aan
de muur van mijn werkplaats altijd een
paar supermagneten opberg, had ik de
juiste magneet snel bij de hand: De
schijfmagneet S-15-08-N (www.
supermagnete.it/dut/S-15-08-N). Het
werkte meteen.

Andere
toepassingsmogelijkheden
Deze slimme truc werkt niet alleen bij
zeilen, maar ook bijvoorbeeld bij
kledingstukken waaruit men per
ongeluk een koord of band heeft
getrokken.
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            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.it/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Gebruikte artikelen
1 x S-15-08-N: Schijfmagneet Ø 15 mm, hoogte 8 mm (www.supermagnete.it/dut/
S-15-08-N)

Online sinds: 18.12.2012

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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