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Auteur: Familie Göhner, Regensdorf, Zwitserland

Zo ontstaat met teamwork een knalbont prikbord

De familie Göhner heeft met vereende krachten een magnetisch prikbord voor
haar "magneten met figuurtjes van modelleerklei" (www.supermagnete.de/dut/
project939) in elkaar gezet. Haar idee: Een schildersdoek met spieraam van
magneetverf voorzien en naar eigen smaak vormgeven. Met deze eenvoudige
handleiding kunt u in slechts een paar stappen zelf een magnetisch prikbord
maken.

Benodigd materiaal voor het
magnetische prikbord

 • een schildersdoek met spieraam
 • diverse kleuren acrylverf
 • 0,5 liter magneetverf (www.

supermagnete.de/dut/group/
magnetic_paint)

 • Penseel of verfroller

Canvas met magneetverf
beschilderen
Er zijn twee mogelijkheden, het
schildersdoek met spieraam van
magneetverf te voorzien:

Achterkant beschilderen: Wanneer u
het magnetische schildersdoek kunstig
wilt beschilderen of een kant-en-klaar
schilderij in een magnetisch prikbord wilt omtoveren, kunt u de achterkante van
het doek van magnetische verf voorzien. Bij deze variant heeft u meer lagen verf
en sterkere magneten nodig, aangezien deze dwars door de verf en het doek heen
op de magneetverf moeten hechten.
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Voorkant beschilderen: Wanneer u uw
magnetisch prikbord van een
eenkleurige basislaag wilt voorzien,
kunt u de voorkant met magnetische
verf beschilderen. Dit heeft als voordeel,
dat de magneten beter op het canvas
kunnen blijven vastzitten, dan wanneer
u de verf aan zijn achterkant aanbrengt.

Beschildert u het doek met behulp van
een roller of kwast met meerdere lagen magnetische verf. Wij raden u aan, vier of
vijf lagen aan te brengen. Hierbij dient elke laag drie à vier uur te drogen. Meer
informatie over het gebruik van magneetverf vindt u op onze FAQ pagina over
magneetverf (www.supermagnete.de/dut/faq/magpaint2).

Tip: Indien u de houdkracht later te zwak schijnt, kunt u nog meer lagen verf
toevoegen.

Schildersdoek met acrylverf
beschilderen
Geeft u uw magnetisch prikbord aan de
voorkant met acrylverf geheel naar
eigen smaak vorm. Past u hierbij op, dat
u de verf niet te dik aanbrengt. Onze tip:
Het is raadzaam, met de verfroller
bijvoorbeeld een éénkleurige basislaag
aan te brengen en het kunstwerk na het
drogen met kwasten af te werken of bij te werken.

Laat u het afgewerkte kunstwerk lang genoeg drogen. Daarna kunt u het
magnetische prikbord ophangen en van aantekeningen, ansichtkaarten en foto's
voorzien – klaar is uw magnetisch prikbord.

Opmerking van het supermagnete team: In plaats van een zelf vormgegeven doek
kunt u natuurlijk ook kant-en-klare schilderijen omtoveren tot magnetische
prikborden.
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Magneten die geschikt zijn om op het magnetisch prikbord te
gebruiken
Om ervoor te zorgen, dat uw foto's en ansichtkaarten op het magnetisch prikbord
blijven vastzitten, heeft u geschikte decoratieve magneten nodig. De magneten
dienen voor het gebruik op het magnetisch prikbord niet in te zwak formaat te
worden gekozen, aangezien ze door de acrylverf en het canvas heen op de
magneetverf moeten blijven vastzitten. Wanneer u zelf decoratieve magneten wilt
maken, moet u daarom iets sterkere neodymium schijfmagneten (www.
supermagnete.de/dut/group/discs) kiezen. De schijfmagneten in onderstaande
lijst zijn goed geschikt. Houdt u er echter rekening mee, dat de magneten te sterk
kunnen zijn voor gebruik op magneetborden en andere ferromagnetische
oppervlakken en daarom van het decoratieve element kunnen afscheuren. Hoe u
de hierboven getoonde glasmagneten kunt maken, kunt u nalezen in het
klantenproject "Zelf glasmagneten maken" (www.supermagnete.de/dut/
project934).

In de volgende klantentoepassingen vindt u bovendien andere geweldige ideeën
om zelf decoratieve magneten te maken:

 • "Magneten van in de oven uithardende modelleerklei" (www.supermagnete.de/
dut/project939)

 • "Strijkkralen magneten" (www.supermagnete.de/dut/project861)
 • "Knutselen met kroonkurken" (www.supermagnete.de/dut/project780)
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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.de/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Disclaimer: Dit klantenproject werd ons door de familie Göhner uit Regensdorf,
Zwitserland in 2008 toegestuurd. Nu werd deze geweldige toepassing door het
supermagnete team herzien en van nieuwe foto's voorzien. Hartelijk dank voor het
supergoede magneetproject!
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Opmerkingen van het supermagnete-team: 

 • Bekijkt u alstublieft ook onze andere "toepassingen met magneetverf" (www.
supermagnete.de/dut/projects/magnetic_paint) an.

 • Voor informatie over voor magneetverf geschikte magneten leest u alstublieft
ook onze FAQ-pagina Welke magneten zijn geschikt voor het gebruik op wanden
met magneetverf? (www.supermagnete.de/dut/faq/magpaint).

Gebruikte artikelen
S-15-03-N: Schijfmagneet Ø 15 mm, hoogte 3 mm (www.supermagnete.de/dut/
S-15-03-N)
M-MP-500: Magneetverf S (www.supermagnete.de/dut/M-MP-500)
M-MP-1000: Magneetverf M (www.supermagnete.de/dut/M-MP-1000)
M-MP-2500: Magneetverf L (www.supermagnete.de/dut/M-MP-2500)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.de/dut/WS-ADH-01)
M-MP-4000: Magneetverf XL (www.supermagnete.de/dut/M-MP-4000)

Online sinds: 18.12.2008

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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