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Memoknijpers als originele geheugensteuntjes

Graag presenteer ik u dit idee, dat
dankzij de kwaliteit en de houdkracht
der Supermagneten zeer effectief is.
Deze wasknijper magneten zijn 'très
funny' en kunnen ook door uw kinderen
heel eenvoudig worden gemaakt. Ze
zullen ze zeker apetrots op feestjes en
verjaardagen cadeau doen.

Kies allereerst attractieve figuren of
poppetjes uit, print deze uit of fotokopieer ze of neem een eigen (kinder-)tekening.
Ik raad u een afbeeldingsformaat van 5 tot 7 cm aan, indien nodig dus nog
verkleinen.

In de volgende stap kleeft u de figuurtjes op een 3–4 mm dikke plaat triplex.

Na een droogtijd van 24 uur kunt u ze met een figuurzaag uitzagen.

Neem dan een wasknijper en boor een
gat van 1,5 mm doorsnede aan het
uiteinde van de ene knijperhelft. Boor
ook een gat in het uiteinde van een
potlood of balpen. Verbind nu de
wasknijper en de pen of het potlood
met een stuk dun touw (1 mm) en sluit
beide touw uiteinden met knopen af.
Deze stap kunt u overslaan, wanneer u
geen potloden aan uw wasknijper
magneten nodig heeft.

Lijmt u nu op de doorboorde wasknijper
helft met houtlijm een figuurtje vast,
direct onder het gaatje. Lijmt u dan op
de achterkant van de andere
knijperhelft met een sterke lijm (www.supermagnete.es/dut/WS-ADH-01) een
kleine supermagneet, bijvoorbeeld een blokmagneet van het type Q-05-05-02-G
(www.supermagnete.es/dut/Q-05-05-02-G).

Nu heeft u wasknijper magneten, die u
prima als memo houders kunt
gebruiken. Met de memo knijpers kunt
u zeker telkens weer succes hebben,
zoals ik zelf op verschillende
kerstmarkten kon meemaken!
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Gebruikte artikelen
Q-05-05-02-G: Blokmagneet 5 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.es/dut/Q-05-05-02-
G)
Q-10-04-01-G: Blokmagneet 10 x 4 x 1 mm (www.supermagnete.es/dut/
Q-10-04-01-G)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.es/dut/WS-ADH-01)
Q-10-04-01-N: Blokmagneet 10 x 4 x 1 mm (www.supermagnete.es/dut/
Q-10-04-01-N)
Q-05-05-02-N: Blokmagneet 5 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.es/dut/Q-05-05-02-
N)

Online sinds: 21.02.2008

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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