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Supereenvoudig met muffin bakvormen of origami doosjes in elkaar
knutselen

Hoe mooi is het toch om kinderogen (of ook die van volwassenen) in de
adventstijd dagelijks te zien stralen bij het openmaken van de verschillende
verrassingen in de adventskalender.

Met weinig moeite kunt u deze kalender voor de aanloop naar kerst zelf in elkaar
zetten. In de video hieronder en de daaropvolgende handleidingen laten wij zien
hoe u twee soorten magnetische adventskalenders heel eenvoudig thuis kunt
namaken.
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            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.es/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Adventskalender van origami doosjes
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Benodigd materiaal

 • 192 vel vierkant papier in verschillende kleuren, afmeting 10 x 10 cm (of ook 9 x
9 cm notitieblokblaadjes)

 • Dik gekleurd papier
 • 24 zelfklevende magneten (S-20-01-STIC (www.supermagnete.es/dut/S-20-01-

STIC))
 • Lijm
 • 24 lekkernijen, cadeaus of activiteiten - eén voor elke dag

Handleiding

Stap 1Met het origamipapier 24 doosjes
vouwen (overeenkomstig de hieronder
ter download verlinkte pdf-handleiding).

Met een beetje oefening en
vingertoppengevoel (en natuurlijk hulp)
kan men zelf heel eenvoudig prachtige
kleurige stabiele doosjes vouwen.

TIP: Zet er muziek of een hoorspel bij op
en verheug je op de kersttijd. Wissel telkens weer de kleurcombinatie. Op de mengeling
komt het aan! 

Download (pdf): Vouwinstructie (media2.supermagnete.es/docs/origami-
faltanleitung_nl.pdf)

Stap 2
De doosjes nu individueel vormgeven:
Ofwel de getallen 1-24 met bijv. een
gouden stift er op schrijven ofwel
vrolijke cijfers uitknippen en op de
kleine doosjes lijmen.

Stap 3Op de bodem van elk doosje aan
de binnenkant een zelfklevende
magneet S-20-01-STIC (www.
supermagnete.es/dut/S-20-01-STIC) 
plakken en goed aandrukken..

De doosjes daarna naar believen vullen.
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Stap 4Wanneer de gevulde doosjes
klaar zijn kunnen ze op willekeurige
ferromagnetische oppervlakken worden
opgehangen.Het is verbazingwekkend:
Aan een stalen wandbord kan men de
doosjes met maximaal 150 g vullen. Aan
onze koelkast bijvoorbeeld draagt het
doosje tot 100 g inhoud.Alleen aan met
magneetverf geverfde muren en glazen
magneetborden blijven de doosjes niet
hangen.Het vulvolume per box bedraagt 5 x 5 x 2,5 cm (blaadjes 10 x 10 cm)
respectivelijk 4,5 x 4,5 x 2 cm (blaadjes 9 x 9 cm)

Veel plezier bij het nabouwen!!

Adventskalender van muffinbakvorm

Benodigd materiaal

 • Muffinbakvorm met 24 gaten met Ø 5,5 cm (Alternatief: 2 muffinbakvormen met
elk 12 gaten met Ø 8 cm)Hierbij beslist erop letten, dat de vorm niet van
aluminium is: Daaraan zouden de magneten niet blijven vastzitten.

 • 2 x zelfklevend magneetfolie in A4-formaat (MS-A4-STIC) (www.supermagnete.
es/dut/MS-A4-STIC) om uit te knippen en op te plakken

 • Afdrukken van A4-papiersjablonen om te downloaden: zie pdf
 • Scherpe schaar
 • 24 lekkernijen, cadeautjes of activiteiten - éen voor elke dag

Handleiding

Stap 1De uitgeprinte A4-
papiersjablonen (zie pdf ) op de
zelfklevende magneetfolie (www.
supermagnete.es/dut/group/
magsheets) plaatsen.Onderstaand
stellen wij verschillende afdruksjablonen
in twee groottes à elk twee
kleurvarianten gratis ter beschikking.

Download (pdf ): Afdruksjabloon Ø 56 mm (media2.supermagnete.es/docs/advent-
calendar-56-5mm.pdf) 

Download (pdf ): Afdruksjabloon Ø 82 mm (media2.supermagnete.es/docs/advent-
calendar-82mm.pdf)
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Stap 2Nu de 24 ronde vormen zo
precies mogelijk uitknippen.

TIP: Aangezien de magneetfolie aan de
dikke kant is hebben kinderen onder 10
eventueel wat hulp nodig bij het
uitknippen.

Stap 3Nu de lekkernijen in de vormen
leggen en met het bedrukte
magneetfolie bedekken.(Vulvolume bij
de minimuffin bakvorm voor 24 stuks Ø 4
x 2 cm, bij de muffinvorm voor 12 Ø 7 x
3 cm)KLAAR!!

Stap 4Om de adventskalender nadat hij
klaar is op te hangen kan men hem aan
de (bij de meeste bakvormen
voorhanden) gaten ophangen.

Als alternatief kan men aan de
achterkant van de bakvorm vier sterke
neodymium magneten (www.
supermagnete.es/dut/
magnets_overview_raw) (z. B.
S-15-08-N (www.supermagnete.es/
dut/S-15-08-N)) aanbrengen en de
kalender zo aan een ferromagnetisch
oppervlak (bijv. koelkast) ophangen.

Gebruikte artikelen
MS-A4-STIC: Zelfklevend magneetfolie (www.supermagnete.es/dut/MS-A4-STIC)
S-20-01-STIC: Schijfmagneet zelfklevend Ø 20 mm, hoogte 1 mm (www.
supermagnete.es/dut/S-20-01-STIC)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.es/dut/WS-ADH-01)
S-15-08-N: Schijfmagneet Ø 15 mm, hoogte 8 mm (www.supermagnete.es/dut/
S-15-08-N)

Online sinds: 21.09.2009

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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