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Voor dit spelletje heeft u een rustige hand en genoeg geduld nodig

De schuin opgeplakte houten cilinder
heeft een doorsnee van ca. 3 cm en is
net 7 cm lang. Hoe schuin de cilinder
precies is, is niet zo van belang, het spel
kan ook met een verticale cilinder
worden gespeeld. Ikzelf vond het echter
een grotere uitdaging met een schuin
geplaatste cilinder. De houten cilinder
heb ik met epoxyhars op de 10x10 cm
grote multiplexplaat gelijmd, maar hier
kan ook normale houtlijm voor worden
gebruikt.

Bij mij is de grondplaat van 4 mm dik populieren multiplex en de cilinder is
vermoedelijk de rest van een stuk bezemsteel. :-)

Voor het lijmen wordt nog een gat in de
cilinder geboord (met dezelfde
doorsnede als de kogel, misschien zelfs
nog een beetje kleiner).

Met een verzinkboor wordt het gat nog
een beetje aangepast. De diepte van het
gat komt er eigenlijk niet zo op aan.

Die kogelmagneet (www.supermagnete.
ch/dut/K-13-C) werd met secondenlijm
vastgelijmd, het volstaat echter ook, ze
met veel kracht in het gat te drukken.

Het aantal stalen kogels (www.supermagnete.ch/dut/ST-K-13-N) speelt eigenlijk
ook geen rol, meer dan 30 heb ik sowieso niet voor elkaar gekregen.

O ja, de spelregels: euhhhhhhh.......... Het
doel van het spel is het om zoveel
mogelijk stalen kogels aan de
magneetkogel te laten blijven plakken.
Natuurlijk kan men ook een grens van
25 kogels bepalen (dat is al erg
moeilijk!), of bijv. om de beurt kogels
neerleggen en degene bij wie er het
eerst eentje omlaag valt, heeft verloren.

Hier kan iedereen zelf zijn creativiteit
uitleven :-)
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Gebruikte artikelen
30 x ST-K-13-N: Staalkogels Ø 12.7 mm (www.supermagnete.ch/dut/ST-K-13-N)
1 x K-13-C: Kogelmagneet Ø 12.7 mm (www.supermagnete.ch/dut/K-13-C)
30 x ST-K-08-N: Staalkogels Ø 8 mm (www.supermagnete.ch/dut/ST-K-08-N)
30 x ST-K-10-N: Staalkogels Ø 10 mm (www.supermagnete.ch/dut/ST-K-10-N)
30 x ST-K-20-N: Staalkogels Ø 20 mm (www.supermagnete.ch/dut/ST-K-20-N)
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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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