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Klantentoepassing nr. 65: Munttruuk
Auteur: Cristiano Griletti, Italië

Een verbluffende goocheltruuk - inclusief instructie!

Video

Christiano uit Italië laat ons fraai en uitvoerig een truukje
zien, dat zijn vader hem al als kind getoond heeft. Wow!

Wij vragen ons alleen af, waar zijn vader toendertijd
Supermagneten heeft gevonden ;-) ?

Het benodigde materiaal:

 • een schijfmagneet S-10-05-N (www.supermagnete.es/dut/
S-10-05-N)

 • dun visgaren
 • zwart plakband
 • elastieken touw
 • een veiligheidsnaald
 • een schaar
 • een stukje schuimrubber (bijv. uit verpakkingsmateriaal) of

zachte stof
 • en natuurlijk een (magnetische) munt

Ten eerste: Bevestig de veiligheidsnadel aan het ene uiteinde
van het koord.

Kort dan het koord op de op de foto getoonde lengte af
(Opgepast: nog een beetje extra koord voor de knoop aan het
andere uiteinde meerekenen).

Maak uit het visgaren een lus, die goed
om de middelvinger past en knoop de
lus aan het andere einde van het
elastische koord.
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Leg de magneet in de lus, precies bij de
knoop. Omwikkel de magneet en de
knoop met het plakband om de
magneet goed op deze plek te fixeren.

Snijd een klein stukje schuimrubber op
maat, polster daarmee de magneet en
omwikkel het geheel dan weer met
plakband. Dankzij het polster hoort men
bij de truuk niet, dat er iets aan de
magneet blijft hangen.

Video

En nu: Hoe gaat het truukje in zijn werk?

Bevestig de veiligheidsnaald aan je schouder en laat het
koord onzichtbaar door je mouw omlaaglopen. Leg de lus
uit visgaren in de palm van je hand, met het lusuiteinde
over de top van je middelvinger, onder de nagel. Beweeg je
arm heen en weer om aan het gevoel te wennen.

Leg nu de munt in de palm van je andere hand. Beweeg de hand met de verstopte
magneet over de munt en sluit, zodra de munt wordt aangetrokken, allebei je
handen. Laat hierbij de lus van je vinger afglijden en de munt verdwijnt dankzij het
elastische koord - hoepla - direkt in je mouw.

Bekijk de video, om het geheel nog beter te begrijpen!

Gebruikte artikelen
1 x S-10-05-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.es/dut/
S-10-05-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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