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Handig pennenbakje voor op het (kinder-)bureau met magneetfolie

Naast over een eerste schooltas en veel zoetigheden zijn beginnende scholieren
gegarandeerd ook blij met iets, dat ze voor hun huiswerk motiveert!

Ik heb hiervoor kleine "rijtjeshuizen" als pennenbakjes voor op het bureau
geknutseld. De huisjes hebben twee functionele zijkanten. Ze kunnen met de ene
zijkant magnetisch tot een rijtje aaneen worden gevoegd. Een ander zijvlak kan vrij
met krijt worden beschrijven.

Zo is het bureau al spelend en vrijwel vanzelf goed georganiseerd.

Ik heb twee varianten geknutseld, een voor jongens of voor alle heelal fans en een
voor meisjes, of al diegenen, die een voorkeur hebben voor subtielere en lichtere
kleuren.

Benodigd knutselmateriaal

 • Grijs karton
 • Onverdunde Planatol BB

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

 • Stanley mes
 • Lineaal met staalrand
 • Snijdondergrond
 • Acrylsprays in de gewenste kleuren
 • Gekleurd papier en/of kurkplaten
 • Gekleurd magneetfolie MS-A4 (www.

supermagnete.it/dut/MS-A4) en/of
zelfklevend magneetfolie MS-A4-STIC
(www.supermagnete.it/dut/MS-A4-
STIC)

 • Schoolbordfolie CB-4040 (www.
supermagnete.it/dut/CB-4040)

 • Versieringselementen en bordkrijt
(www.supermagnete.it/dut/BA-008)

Opmerking van het supermagnete team: De vormgevingsmogelijkheden en de
verschillende te gebruiken materialen zijn vrijwel onbegrensd. Of u nu met
gekleurd magneetfolie (www.supermagnete.it/dut/MS-A4) of zelfklevend
magneetfolie (www.supermagnete.it/dut/MS-A4-STIC) wilt werken, het is allebei
mogelijk. Beslist u geheel naar uw vrije idee, hoe u uw pennenbakje wilt
vormgeven.
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Bouwhandleiding
Alle huiswanden worden van 2 mm grijs
karton gemaakt en de wanden met
onverdunde Planatol BB
boekbinderslijm onderling verbonden.
Lijmresten zijn geen probleem, want het
huisje wordt aan de binnen en
buitenkant noch bekleed.

Afmetingen van de kant en klare
bouwelementen

 • 1 x 8 x 8 cm
 • 2 x 8 x 13 cm gevelwanden
 • 2 x 7,6 x 8 cm zijwanden

Opmerking van het supermagnete team: 
In plaats van boekbinderslijm zou ook
onze lijm UHU MAX REPAIR (www.
supermagnete.it/dut/WS-ADH-01)
kunnen worden gebruikt.

De vierkante basis van het huisje is bij
mijn project 8 x 8 cm groot.

De gevelvorm heb ik daarom vanaf 8 cm
hoogte ingetekend. U kunt de dakvorm
zo kiezen, als hij u bevalt.

Tip:> Met het stanley mes en een lineaal
met staalkant kunnen de gevelwanden
heel eenvoudig precies uit het karton
worden gesneden.
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Zodra het huisje staat en is opgedroogd,
kunnen de wanden worden afgewerkt.
Voor de binnenkanten heb ik acryl spray
gebruikt.

Het aangesprayde huisje het beste een
paar dagen laten opdrogen, zodat het
niet meer te sterk ruikt (vastpakken kunt
u het al eerder). Dan kan ook de
buitenkant worden vormgegeven. Ik
begin met de gevelzijden en ga dan
verder met de zijkanten verder. De
afdekplaat voor de vloer maak ik op het
laatst.

De gevelzijden van het huisje bekleed ik,
door de zijde op het papier of het kurk
te leggen en met een dun potlood na te
tekenen. Hierbij laat ik bij de "niet
scheve" zijdes afgeschuinde lijmflapjes
staan om om te kunnen slaan.

De gevelzijdes bedek ik met
dispersielijm en lijm het papier of de
kurk er op vast.
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De magneetfolie kan niet worden
geknikt, daar heb ik de lijm lipjes
weggelaten en gewoon het passende
vierkant opgeplakt. bij de
schoolbordfolie heb ik aan de onderkant
een lijm lipje laten staan.

Tip: Ook al zijn de schoolbord folie
CB-4040 (www.supermagnete.it/dut/
CB-4040) of de magneetfolie MS-A4-
STIC (www.supermagnete.it/dut/MS-A4-
STIC) zelfklevend, is het extra gebruik
van dispersie lijm aan te bevelen. Dat
blijft beter zitten, vooral bij niet geheel
gladde, maar iets ruwere ondergronden.

Nu ontbreekt nog een bodemplaat van
bijv. kurk en dan is uw huisje klaar. Nu
kan het geheel naar eigen smaak
worden versierd, vormgegeven en
gevuld worden.

Voor meer creatieve ideëen bezoekt u
de blog en shop van Angela Wetzel onder www.schnipselschnecke.com of haar
Instagram account onder @angi_schnipselschnecke (www.instagram.com/
angi_schnipselschnecke).

Gebruikte artikelen
MS-A4-STIC: Zelfklevend magneetfolie (www.supermagnete.it/dut/MS-A4-STIC)
MS-A4: Gekleurde magneetfolie (www.supermagnete.it/dut/MS-A4)
CB-4040: Krijtbordfolie 40 x 40 cm zelfklevend ferromagnetisch (www.
supermagnete.it/dut/CB-4040)
BA-008: Wandbordenkrijt gekleurd (www.supermagnete.it/dut/BA-008)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/dut/WS-ADH-01)

Online sinds: 12.09.2022

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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