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Creatieve knutselideeën voor verzamelde schelpen

Tijdens strandvakanties brak bij mij in mijn kindertijd mijn verzamelkoorts uit, elke
geweldige schelp moest mee naar huis. Helaas gebeurde het vaak, dat de schelpen
dan in de kelder verdwenen. Daar heb ik bij mijn laatste opruimactie weer een paar
fraaie exemplaren teruggevonden. Mijn oplossing: Knutselen met schelpen! Schelp
knutselideeën zijn ook geweldig voor kinderen. Van mijn verzamelde schelpen heb
ik decoratieve magneten gemaakt. Als alternatief kunt u ook decoratieve schelpen
of knutselschelpen uit de winkel gebruiken.

Belangrijke aanmerking: Informeert u zich alstublieft van te voren, welke
schelpen beschermd zijn en of het meenemen van schelpen in uw vakantieland is
toegestaan. In een aantal landen is het verzamelen van schelpen en het
meenemen van zand verboden.

Knutselidee met schelpen: Vlindermagneten
Twee schelphelften naast elkaar lijken op de vleugels van een vlinder. Dat bracht
mij op het idee, met de schelpen vlinders in elkaar te knutselen.

1. Ten eerste beschilderde ik de
binnenkant van de schelpen en
versierde hem met glitter.

2. Daarna voorzag ik de neodymium
schijfmagneet van het type S-130-01-
N (www.supermagnete.fr/dut/
S-13-01-N) van een beetje Sugru
(www.supermagnete.fr/dut/SUG-03),
de vormbare lijm. Drukt u de Sugru
goed vast op en rond de magneet. Let u erop, dat het houdvlak niet met Sugru
wordt bedekt.

3. De beide schelphelften drukte ik in de Sugru. De Sugru vormt nu het lichaam
van de vlinder.

4. De voelsprieten knipte ik op maat van pijpenragers af en stak ze eveneens in de
kneedklei.

5. De van schelpen gemaakte decoratieve magneten liet ik, toen ze af waren, een
nacht lang drogen.

Met schelpen zelf vismagneten maken
Wat past er beter bij het motto zee en schelpmagneten dan magneten in de vorm
van schattige, kleurige vissen? Ook vissen kunnen geweldig met schelpen worden
gemaakt. Voor de vismagneten heeft u fraai geribde schelpen, Sugru, dun karton,
acrylverf, plakoogjes en schijfmagneten.
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En zo maakte ik de vismagneten van
schelpen:

1. De schelpen verfde ik met gekleurde
acrylverf.

2. Om op de achterkant van de vis een
magneet aan te kunnen brengen
knipte ik uit karton een deksel voor de
schelp. Het stuk karton lijmde ik vast op de rand van de schelp.

3. De vinnen van de vis vormde ik uit Sugru en drukte ze op de schelpen vast. Mijn
tip: Gebruikt u de overgebleven Sugru resten van de vlindermagneten..

4. Voor de ogen gebruikte ik plakoogjes van kunststof, die ik met Sugru vastlijmde.
U kunt echter ook de ogen er op schilderen.

Nadat de Sugru 's nachts was gedroogd, bracht ik op het karton een schijfmagneet
aan. Voor de vismagneten gebruikte ik de schijfmagneten van het type S-20-01-
STIC (www.supermagnete.fr/dut/S-20-01-STIC) of S-12-01-N (www.supermagnete.
fr/dut/S-12-01-N).

Zelf bloemenmagneten van schelpen maken
Venusschelpen zijn ideaal geschikt als bloemblaadjes. Ook de normale
mosselschelpen zien er als bloemblaadjes geweldig uit. Ze hebben een
langwerpige vorm en worden aan de ene zijde smaller.

Om van de schelpen bloemmagneten te
knutselen, beschilderde ik de
binnenkant van de schelpen en drukt u
ze in een cirkel in de Sugru op de
schijfmagneet. Als bloemstempel bracht
ik in het midden een opgerolde
pijpenrager aan. U kunt er ook een
glinstersteen of een kleinere schelp op
plakken.

Opmerking van het supermagnete team:
Neemt u er alstublieft nota van, dat de gebruikte schijfmagneten niet geschikt zijn
voor glazen magneetborden. Ook voor het gebruik op magneetverf is de
houdkracht van de magneten te gering.
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Verdere inspiratie voor zelfgemaakte decoratieve (koelkast-)magneten vindt u in
deze klantenprojecten:

 • "Magnetische letters zelf maken" (www.supermagnete.fr/dut/project968)
 • "Instant camerea foto magneten zelf maken" (www.supermagnete.fr/dut/

project942)
 • "Magneten van in de oven uithardende modelleerklei" (www.supermagnete.fr/

dut/project939)
 • "Glasmagneten zelf maken" (www.supermagnete.fr/dut/project934)
 • "Zelf fotomagneten maken" (www.supermagnete.fr/dut/project807)

Wanneer u op zoek bent naar een passend hechtvlak voor uw decoratieve
magneten, dan zijn de projecten "Magnetisch prikbord zelf vormgeven" (www.
supermagnete.fr/dut/project165), "Fotowand met eigen magneetverf" (www.
supermagnete.fr/dut/project269) of "Low cost fotowand" (www.supermagnete.fr/
dut/project614) spannend voor u. Een keus aan magneetborden (www.
supermagnete.fr/dut/group/magnetboards)vindt u onder de categorie
hechtgronden (www.supermagnete.fr/dut/magnets_overview_surfaces).

Gebruikte artikelen
S-20-01-STIC: Schijfmagneet zelfklevend Ø 20 mm, hoogte 1 mm (www.
supermagnete.fr/dut/S-20-01-STIC)
S-13-01-N: Schijfmagneet Ø 13 mm, hoogte 1 mm (www.supermagnete.fr/dut/
S-13-01-N)
S-12-01-N: Schijfmagneet Ø 12 mm, hoogte 1 mm (www.supermagnete.fr/dut/
S-12-01-N)
SUG-03: Sugru pak 3 stuks (www.supermagnete.fr/dut/SUG-03)
SUG-08: Sugru pak van 8 (niet meer in ons assortiment!)

Online sinds: 21.10.2022

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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