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Met vilt griezelige Halloween versieringen in elkaar knutselen

Met Halloween wordt het spannend! Niet alleen op de straten sluipen monsters
rond, als Halloween magneten van vilt trekken ze nu ook mijn keuken binnen en
blijven aan het magneetbord in de werkkamer hangen. Ik had nog veel knutselvilt
in voorraad, die ook super goed voor het knutselen voor Halloween geschikt is. Ik
zocht de volgende Halloween motieven om te knutselen uit: Pompoenen, spoken,
heksenhoeden, vleermuizen en zwarte katten. Wie wil, kan ook vilten Halloween
magneten in de vorm van spinnen, mummiehoofden, doodshoofden of
Frankenstein's monster knutselen. Ik laat u zien, hoe u deze geweldige Halloween
versieringen van vilt zelf kunt maken.

Voor mijn knutselidee van vilt voor
Halloween had ik het volgende
materiaal nodig:

 • Vilt in verschillende kleuren, het beste
in het oranje, groen zwart en bruin.

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

 • Schaar
 • Sjablonen
 • Zelfklevend magneetfolie (www.supermagnete.fr/dut/MS-A4-STIC) of

schijfmagneten van neodymium (www.supermagnete.fr/dut/group/discs)

Figuren uitknippen en aan elkaar
lijmen
Allereerst moest er een hele hoop
worden uitgeknipt. Bij complexere
figuren voor de Halloween magneten
van vilt nam ik hiervoor sjablonen als
hulpmiddel en tekende eerst de
contouren af.

Toen ik alle onderdelen van mijn
griezelige medebewoners bijeen had,
lijmde ik het vilt met een lijmstift tot complete figuren in elkaar. Daarna liet ik de
monsterfiguren van vilt 's nachts opdrogen.

Mijn tip: Bij de ogen en andere details van de vilten Halloween magneten had ik
moeite meet de schaar en heb daarom een nagelschaartje gepakt. Heeft u thuis
schuimrubber liggen, dan is dit eveneens geschikt voor griezelige
koelkastmagneten.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 1 van 3

https://www.supermagnete.fr/dut/project995
https://www.supermagnete.fr/dut/WS-ADH-01
https://www.supermagnete.fr/dut/MS-A4-STIC
https://www.supermagnete.fr/dut/group/discs


Klantentoepassing nr. 995: Halloween magneten van vilt
www.supermagnete.fr/dut/project995

Magneten vastlijmen
Ook al klauwen de bovennatuurlijke
figuren zich vaak vast, mijn monsters
hadden nog de ondersteuning van
magneten nodig, om zich aan de
koelkast of aan mijn magneetbord te
kunnen vasthouden.

De vilten figuren legde ik op de lijmkant
van de zelfklevende magneetfolie en knipte ze vervolgens uit. Natuurlijk kunt u
ook alleen rechthoeken uitknippen en ze op de achterzijde van de vilten figuren
plakken. Tenslotte drukte ik alle delen nog een keer goed vast. En klaar waren de
Halloween magneten van vilt.

Opmerking: Het voordeel van de magneetfolie is, dat de magneetkracht niet alleen
op één punt werkt, maar zich over de gehele figuur verdeelt. Schijfmagneten
beveel ik alleen bij kleine figuurtjes aan, opdat u niet bij het wegnemen het vilt
afscheurt.

Opmerking van het supermagnete team:
Indien u schijfmagneten van neodymium wilt gebruiken, let er dan bij uw keuze
op, magneten met een gemiddelde tot lichte houdkracht uit te kiezen. Goed
geschikt zijn de neodymium schijfmagneten van het type S-12-01-N (www.
supermagnete.fr/dut/S-12-01-N).

Verdere knutselideeën voor het griezelfeest
Ontdekt u voor nog meer inspiratie voor uw zelf gemaakte Halloween versiering de
klantenprojecten "Halloween magneten" (www.supermagnete.fr/dut/project888)
en "Halloween decoratie" (www.supermagnete.fr/dut/project828). Heeft u er
plezier in, met vilt te knutselen, dan is het project "Vilten magneetballen voor het
magneetbord" (www.supermagnete.fr/dut/project26) interessant voor u.

Halloween magneten uit de online shop van supermagnete
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Gebruikte artikelen
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/dut/WS-ADH-01)
MS-A4-STIC: Zelfklevend magneetfolie (www.supermagnete.fr/dut/MS-A4-STIC)
S-12-01-N: Schijfmagneet Ø 12 mm, hoogte 1 mm (www.supermagnete.fr/dut/
S-12-01-N)

Online sinds: 29.09.2022

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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