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Decoratieve magneten in gebakjesvorm

Gebruikt materiaal
Volgend materiaal en volgende voorwerpen zijn benodigd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gips
Schotel
Spachtel
Silicon vormpjes
Witte lijm
Verf en stiften
Magneten
Decoratiemateriaal

Productie van de gipsfiguren
De gipsmassa wordt volgens de gebruiksaanwijzing op de
verpakking aangemaakt.
Dan worden de vormen met gips volgegoten en het
oppervlak met de spachtel vlakgestreken. Het geheel moet
een paar uur drogen.

Drogen van de vormpjes uit gips
Vervolgens worden de gipsen figuurtjes uit de vorm
genomen.

Keuze der verfhulpmiddelen
Beschilderd worden ze bijv. met markerstiften, acrylverf, of,
indien een waterig effect gewenst is, met waterviltstiften.

Bescherming van de verf
De verf heeft helaas de tendens af te bladderen, waartegen
hij zou moeten worden beschermd.
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Verven van de gipsen figuurtjes
Het is het makkelijkste, allereerst de grondverf aan te
brengen. De decoratieve elementen worden later
opgeplakt, wanneer de verf is gedroogd.

Vernissen van de gipsen figuurtjes
Een beetje vernis fixeert de verf en verleent de taartjes
glans. Op de foto hiernaast wordt een verfpistool gebruikt,
lakspray is echter eveneens geschikt.

Keuze der magneten
De magneten worden al naar gelang de grootte en het
gebruiksdoel der gipsfiguren gekozen. Het supermagneteteam heeft mij zeer goed geadviseerd, hoe ik de in elke
situatie benodigde houdkracht kan vaststellen.

Gebruiksdoel der magneten
Om ansichtkaarten en verschillende documenten aan mijn
koelkast te bevestigen, heb ik schijfmagneten met 1,6 kg
houdkracht (www.supermagnete.fr/dut/S-12-02-N)
gebruikt. Voor de grotere gipsen figuurtjes heb ik
voordelige ferriet magneten met 800 g houdkracht (www.supermagnete.fr/dut/FES-25-05) gekozen.

Vastlijmen der magneten
De supermagneten heb ik dan met sterke lijm (www.
supermagnete.fr/dut/WS-ADH-01) aangebracht.
Voor kinderen is deze magneetknutselerei helaas
ongeschikt, aangezien magneten kunnen worden ingeslikt
en levensgevaarlijke complicaties (www.supermagnete.fr/dut/safety?highlight=
swallowing#swallowing) veroorzaken. Aan het "bakken" en beschilderen van de
taartjes kunnen kinderen natuurlijk meedoen, het lijmen moet door een
volwassene worden uitgevoerd.

Aandrukken van de magneten
Om de magneten goed te laten hechten, dienen ze ca.
20 seconden lang te worden aangedrukt.

Taartjes garneren
Tenslotte worden de beschilderde gipstaartjes met kralen
en andere versiersels gegarneerd. Hiervoor is een normale
witte lijm geschikt, aangezien deze na het opdrogen
doorzichtig wordt.
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Gebruikte artikelen
S-12-02-N: Schijfmagneet Ø 12 mm, hoogte 2 mm (www.supermagnete.fr/dut/
S-12-02-N)
FE-S-25-05: Schijfmagneet Ø 25 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.fr/dut/FES-25-05)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/dut/WS-ADH-01)
Online sinds: 26.06.2013
De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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