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Magneetwand met regenboogeffect

Diskettes als magneetwand
Ik vond toevallig een berg oude 3,5"-
diskettes, die niemand meer nodig had.
Wegwerpen wilde ik ze niet, zodat ik een
decoratieve toepassing voor ze zocht.
Wat begin je dus met de ondertussen
compleet verouderde 3.5"-diskettes?
Bijvoorbeeld magneetwanden voor het
blaadjesmanagement vervaardigen. De
ronde lagers van de diskettes zijn
magnetisch, de beschermhulzen helaas
niet. Maar ook deze kunnen worden
gebruikt inden men er bijv. briefjes
onder klemt. De magneetwand is
bijzonder geschikt voor het ophangen
van klein spul zoals entree- of visitekaartjes, kassabonnen en afspraakkaartjes erop.
Tot nu toe heb ik er uitsluitend complimenten en al veel verjaardags- en
kerstkaarten voor gekregen.

Het prepareren van de diskettes
Dit zijn de stappen, die ik heb genomen
om de magneetwand te maken:

1. Diskettes in onderdelen uit elkaar
halen (De veer en de floppydisk
kunnen worden weggeworpen of
voor andere doeleinden worden
gebruikt)

2. Achter alle gaten gekleurd papier
leggen

3. Diskettes weer in elkaar zetten zonder
de kleine veer en zonder de
floppydisk

4. Diskettes aan de hoeken met secondenlijm aan elkaar lijmen
5. Met dubbelzijdig plakband op dik karton opplakken
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Magnetische glazen nuggets
Toen de magneetwand klaar was,
ontbraken alleen nog de passende
magneten. Dus heb ik 25 glazen
nuggets aan de achterzijde met
gekleurd papier beplakt en met UHU
MAX REPAIR (www.supermagnete.it/
dut/WS-ADH-01) op kleine magneten
bevestigd. Hiervoor zijn de kleine
schijfmagneten S-06-02-N (www.
supermagnete.it/dut/S-06-02-N)
bijzonder geschikt.

Opmerking van het supermagnete team:
Op onze website vindt u diverse projecten, die ook betrekking heben op het
thema magneetwand. Interessant zijn bijvoorbeeld de volgende projecten:

 • "Individuele magneetwand" (www.supermagnete.it/dut/project556)
 • "Familie-prikbord" (www.supermagnete.it/dut/project467)
 • "Opgeschilderd magneetbord" (www.supermagnete.it/dut/project770)

Gebruikte artikelen
25 x S-06-02-N: Schijfmagneet Ø 6 mm, hoogte 2 mm (www.supermagnete.it/dut/
S-06-02-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/dut/WS-ADH-01)
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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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