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Tangram van magneetfolie om mee te spelen aan het whiteboard of
magneetbord

Het chinese tangram wordt bij ons van
een klassiek legspel tot een praktisch
hechtspel. De grappige en kleurige
figuren aan een donkere magneetwand
of aan het whiteboard zijn bovendien
een ware blikvang en total chic.

In onze video laten wij u zien, hoe u met
weinig handelingen uw eigen tangram-
puzzle kunt vervaardigen. De
schriftelijke handleiding vindt u
hieronder.
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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

          

        

      

    

  

Benodigd materiaal

 • Magneetfolie MS-A4 (www.
supermagnete.es/dut/MS-A4) in
verschillende kleuren (hier rose, paars
en grijs)

 • (Kleur-)potlood
 • Scherpe schaar of stanleymesje
 • Tangram-voorbeeld van papier of karton
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Het patroon (vindt men in
knutselboeken of in het internet) uit
papier of karton knippen.

Telkens een stuk patroonpapier op het
magneetfolie leggen en met het
potlood de randen voorzichtig
natekenen. Indien u meerdere tangrams
wilt uitknippen, is een mal van karton i.
p.v. papier aan te bevelen.

Uitknippen. Een tip: Voor de twee kleine
driehoeken gewoon 2x een vierkant
uitknippen en dat dan halveren.

En klaar is het zelf gemaakte tangram.
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Voorbeelden van tangramdieren enz. vindt u op het
internet. Of bedenkt u zelf een paar figuren!

Alle projecten met het thema 'magneetband' (www.
supermagnete.es/dut/projects/magnetic_tape)

In onze knutselgids vindt u nog veel meer nuttige tips en trucs rondom het thema
'Zelf magneten maken'.

Naar de knutselgids (www.supermagnete.es/dut/crafting_fridge_magnets)

Gebruikte artikelen
MS-A4: Gekleurde magneetfolie (www.supermagnete.es/dut/MS-A4)

Online sinds: 05.04.2016

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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