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Eenvoudig knutselidee voor kinderen

In de oven uithardende boetseerklei is goed voor creatieve knutselprojecten
geschikt. Voor onze magneten hebben wij een zelf-uithardend modelleermateriaal
gebruikt, die als klei verwerkt en tenslotte in de oven bij ca. 130 graden wordt
uitgehard. Magneten van deze boetseerklei kunnen eenvoudig zelf worden
gemaakt en zijn daarom ideaal voor knutselprojecten met kinderen. Maar ook
gevorderde knutselfans biedt de in de oven uithardende modelleerklei veel
vormgevingsmogelijkheden. Hoe u zelf zulke koelkastmagneten kunt maken, leest
u in deze handleiding.

Benodigd materiaal voor
magneten van boetseerklei

 • In de oven uithardende modelleerklei
in de gewenste kleuren

 • Uitsteekvormpjes voor koekjes (hart,
bloem, ster enz.)

 • Neodymium schijfmagneten (www.
supermagnete.ch/dut/group/discs) of
ferriet schijfmagneten (www.
supermagnete.ch/dut/group/ferrite_discs) in de passende grootte

 • Sterke lijm, zoals UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.ch/dut/WS-ADH-01)
 • (Deeg-)roller
 • Schone en gladde onderlegger
 • Bakplaat met bakpapier
 • Glitzer of acrylverf
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Magneten van boetseerklei
maken met kinderen

1. Rolt u de in de oven uithardende
modelleermassa tot een dikte van ca.
3 –5 mm uit. Blijft de klei aan de
onderlegger plakken, dan kunt u hem
ook tussen twee stukken bakpapier
uitrollen. Onze tip: Om de
modelleerklei iets weker te maken,
raden wij u aan hem van te voren een paar minuten lang met schone handen
door te kneden.

2. Laat uw kinderen de gewenste vormen uit de uitgerolde boetseerklei steken.
3. Wanneer uw kinderen de vormen met glitter willen versieren, doet u wat glitter

op een stuk papier. Nu kunnen uw kinderen de vormen in de glitter dopen. Om
de glitter goed te laten vastzitten, moet u hem tenslotte nog een beetje op de
boetseerklei vastdrukken.

Laat u de vormpjes van boetseerklei in
de oven in overeenstemming met de
handleiding op de verpakking
uitharden. Wanneer de vormpjes zijn
afgekoeld, kunnen de kinderen ze naar
hartewens beschilderen.

Aanwijzing: Beplakt u de figuurtjes niet
voor het bakken met de schijfmagneten,
aangezien de magneten de hitte in de oven niet uithouden en gedemagnetiseerd
worden. Wie wil, kan de modelleermassa ook bij slechts 100 graden bakken, maar
dan moet u met een verlies aan magneetkracht van ca. 20 % rekening houden.

Na het opdrogen lijmt u de magneten in
de passende grootte met magneetlijm
op de achterzijde van de figuren. Nadat
ze klaar zijn moeten de decoratieve
magneten van in de oven uithardende
boetseerklei minstens zes uur lang
opdrogen. Let u er hierbij op, dat u de
magneten vlak en met genoeg afstand
ten opzichte van elkaar laat opdrogen,
opdat ze elkaar niet aantrekken. Totdat
de lijm hard resp. taai begint te worden
kunnen de magneten nog heel makkelijk wegglijden.
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3D magneten van boetseerklei
Met in de oven uithardende boetseerklei kunnen ook geweldige driedimensionale
figuren worden gemaakt, die er op de koelkast bijzonder fraai uitzien en een cool
cadeau idee zijn. Wij hebben zulke decoratieve magneten gemaakt en zijn
enthousiast over het resultaat. Houdt u bij het knutselen echter in uw achterhoofd,
dat op uw figuren nog een schijfmagneet van voldoende sterkte dient te worden
gelijmd. Al te klein mogen uw boetseerklei figuren dus niet worden.

Cadeauideëen van boetseerklei
Magneten van in de oven uithardende boetseerklei zijn een geweldig cadeau voor
uw familie en vrienden voor de kerst of een verjaardag. U kunt uw creativiteit
grenzenloos uitleven. Elke klei magneet wordt een blikvanger als kleurige
koelkastmagneet (www.supermagnete.ch/dut/group/design), op metalen rekken,
magneetborden (www.supermagnete.ch/dut/group/magnetboards) of
magneetwanden. Bovendien is elke kunstvolle magneet een unicaat!

In combinatie met een magnetisch prikbord zien de magnetische figuren van in de
oven uithardende modelleerklei er extra geweldig uit. Hoe u zo'n magnetisch
wanddoek kunt maken, kunt u in het klantenproject "Magnetisch prikbord" (www.
supermagnete.ch/dut/project165) nalezen. De magneten dienen voor het gebruik
op het magnetische doek niet te bescheiden afmetingen hebben, aangezien ze
door de verf en het doek heen op de magneetverf moeten blijven vastzitten. Welke
magneten voor magneetverf geschikt zijn, kunt u in onze FAQ Welke magneten zijn
geschikt voor het gebruik op wanden met magneetverf? (www.supermagnete.ch/
dut/faq/magpaint) nalezen.

Disclaimer: Het idee voor dit project stamt van de familie Göhner uit Regensdorf
in Zwitserland en werd ons in 2008 toegestuurd. Nu werd deze geweldige
magneettoepassing door het supermagnete-team bewerkt en van nieuwe foto's
voorzien. Hartelijk dank voor het superleuke magneetproject!.
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Gebruikte artikelen
S-15-03-N: Schijfmagneet Ø 15 mm, hoogte 3 mm (www.supermagnete.ch/dut/
S-15-03-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.ch/dut/WS-ADH-01)
S-12-02-N: Schijfmagneet Ø 12 mm, hoogte 2 mm (www.supermagnete.ch/dut/
S-12-02-N)
S-10-03-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 3 mm (www.supermagnete.ch/dut/
S-10-03-N)
S-13-02-N: Schijfmagneet Ø 13 mm, hoogte 2 mm (www.supermagnete.ch/dut/
S-13-02-N)

Online sinds: 18.03.2022

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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