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Knap griezelige figuren van gekleurd magneetfolie

Benodigd materiaal

 • Gekleurd magneetfolie MS-A4 (www.
supermagnete.de/dut/MS-A4) (wit,
zwart, oranje, groen)

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

 • Wiebeloogjes om op te plakken
 • Watervaste markers (wit, zwart)
 • Potlood en gum
 • Papier/karton als sjabloon
 • Scherpe schaar
 • Naar behoefte: plakband om te fixeren
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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
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Handleiding
Stap 1

Sjablonen met halloweenmotieven uit
papier of (voor herhaald gebruik) karton
uitknippen.

TIP: Voorbeelden vindt men in
knutselboeken of op het Internet met de
volgende zoekwoorden: "sjabloon" + bijv.
"Halloween", "vleermuis", "pompoen",
"spook", "spin", enz.

4Stap 2

Een sjabloon op de gfewenste
magneetfolie leggen en met het
potlood de randen voorzichtig
natrekken.

Om het verschuiven van het sjabloon te
verhinderen, kan het eventueel met
stukjes plakband worden gefixeerd.

Stap 3

De figuur nu met een scherpe schaar
voorzichtig langs de getekende lijnen
uitknippen.

Stap 4

Na het uitknippen kan men met
watervaste viltstiften goed op de
magneetfolie tekenen.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 3 van 5

https://www.supermagnete.de/dut/project828


Klantentoepassing nr. 828: Halloweenversiering
www.supermagnete.de/dut/project828

Stap 5

Een paar halloweenfiguren zien er extra
leuk uit, wanneer men er wiebeloogjes
op plakt!

En klaar is Kees!
De magnetische halloweenversiering
voor de koelkast, het whiteboard, het
magneetbord, de metalen kast enz. is af!

Gekleurd magneetfolie kopen (www.
supermagnete.de/dut/MS-A4) 

Een ander geweldig knutselidee vindt u
bij het project "Halloween magneten
gemaakt van stenen" (www.supermagnete.de/dut/project888). Hier laten wij uzien,
hoe u met stenen, magneten en kleurige acrylverf verschrikkelijk mooie
magnetische stenen voor Halloween in elkaar knutselt.

In onze knutselgids vindt u nog veel meer nuttige tips en trucs rondom het thema
'Zelf magneten maken'.

Naar de knutselgids (www.supermagnete.de/dut/crafting_fridge_magnets)
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Gebruikte artikelen
MS-A4: Gekleurde magneetfolie (www.supermagnete.de/dut/MS-A4)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.de/dut/WS-ADH-01)

Online sinds: 13.10.2017

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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