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Zelf met papier of stof heel simpel geweldige bladwijzers met magneten
maken

Is het niet ergerlijk om bij het openslaan van je boek telkens weer je bladwijzer te
verliezen? Om dit probleem uit de wereld te helpen laten wij u onderstaand zien
hoe u zelf met zelfklevend magneetband doodsimpel magnetische boekenleggers
kunt maken.

Natuurlijk zijn de vrolijk gekleurde bladwijzers niet alleen een geweldig
knutselidee voor grijze dagen maar ook het perfecte cadeau voor moederdag of
vaderdag, pasen, kerst of verjaardagen.

Benodigd materiaal

 • Zelfklevend magneetband (www.
supermagnete.ch/dut/group/
self_adhesive_magtapes), wij hebben
Magneettape ferriet 20 mm (www.
supermagnete.ch/dut/MT-20-STIC)
gebruikt

Alternatief: zelfklevende
magneetplaatjes (www.supermagnete.
ch/dut/group/takkis)  •Gekleurd/bedrukt papier of stof
 • Schaar en/of stanleymes
 • Al naar gelang potlood om mee voor te tekenen
 • Lievelingsboek

Handleiding

Stap 1

Gewenste vorm van de magnetische
bladwijzer en eventuele versieringen uit
papier of stof uitknippen. Vervolgens
twee stukken magneetband afknippen.

Tip: In het internet vindt u veel
voorbeelden voor papieren bladwijzers. Een magnetische boekenlegger van stof? Hier
raden wij u aan, de randen om te naaien.
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Stap 2

De stukken magneetband nu zo op
elkaar plaatsen dat ze elkaar aantrekken.
Hierbij bevindt zich de wegneembare
beschermfolie aan de buitenkant.

Nu de stukjes folie wegtrekken en het
magneetband op de gewenste plek in
de bladwijzer plakken.

Stap 3

Nu moeten de bladwijzermagneten
alleen nog maar in uw lievelingsboek
worden geplaatst. Al naar gelang hun
vorm en  afmetingen kunnen ze voor de
kentekening van hoofdstukken,
bladzijdes of zelfs afzonderlijke regels
worden gebruikt. Voor dat laatste zijn
pijlvormige bladwijzers het geschiktste.

Nog meer artikelen die kunnen worden gebruikt om zelf magnetische leestekens
te maken:

Gebruikte artikelen
MT-20-STIC: Magneettape ferriet 20 mm (www.supermagnete.ch/dut/MT-20-STIC)

Online sinds: 11.02.2019

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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