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Blikken eenvoudig aanhechten
Ik heb een doe-het-zelf kruidenrek voor mezelf gebouwd, waar men van de
onderkant kruiden aan kan hangen. Daarvoor heb ik een klein wandrek van de
hema aangepast en de magneten verzonken in het rekkenplankje gemonteerd.
Men kan naast de blikjes kruiden natuurlijk ook andere metalen voorwerpen aan
het rek hangen. En ook niet-magnetische voorwerpen kunnen zo worden
opgehangen, wanneer men direct onder hun deksel een magneet vastlijmt.

Voor het wandrek heeft men het volgende nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plank (hier: HEMA, 8 euro)
Boormachine
Gatenzaag 21-22 mm
Schijfmagneten 20 x 5 mm (www.supermagnete.fr/dut/
S-20-05-N)
Modelleermassa
Blikjes
Potlood
Twee schroeven
Schraubenzieher

En zo doet wordt het gedaan:
1. Denk na, hoeveel magneten je in het rek wilt integreren
en teken de gaten voor.
2. Boor de gaten voorzichtig met de gatenboor en let erop,
niet door de plank heen te boren
3. Steek de magneten (met de juiste kant naar beneden) in de gaten en sluit deze
vervolgens met modelleermassa.
4. Hang het rek op en bevestig jullie blikjes eraan. In niet-ferromagnetische blikjes
kunnen jullie magneten erin lijmen.

Mijn knutselblog
Bekijk deze en nog veel meer ideeën op mijn knutselblog
(www.frau-liebling.com/?s=magnet)!
Opmerking van het supermagnete-team: In plaats van met de
modelleermassa zouden de magneten ook uitstekend met
Sugru-klei (www.supermagnete.fr/dut/group/sugru) kunnen worden bevestigd.
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Gebruikte artikelen
S-20-05-N: Schijfmagneet Ø 20 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.fr/dut/
S-20-05-N)
SUG-03: Sugru pak 3 stuks (www.supermagnete.fr/dut/SUG-03)
SUG-08: Sugru pak van 8 (www.supermagnete.fr/dut/SUG-08)
SUG-MK: Sugru-magneet-kit (www.supermagnete.fr/dut/SUG-MK)
FGN-16: Potmagneet om te verlijmen (www.supermagnete.fr/dut/FGN-16)
FGN-20: Potmagneet om te verlijmen (www.supermagnete.fr/dut/FGN-20)
Online sinds: 13.01.2016
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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