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Ideaal als paperclip-, spelden- of spijkerhouder

Benodigd materiaal voor 4
betonnen eieren

 • 8 kubusmagneten 10 mm (www.
supermagnete.es/dut/W-10-N) (2 per
ei)

 • 4 rauwe eieren
 • creatief-beton
 • spijsolie
 • theelepels
 • schuurpapier
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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

          

        

      

    

  

Handleiding
Stap 1

De rauwe eieren aan de onderkant 1 cm
breed openbreken en de inhoud
voorzichtig uit laten lopen.
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Stap 2

De eierschalen behoedzaam uitspoelen
en aan de binnenkant met spijsolie
begieten. De spijsolie helpt na het
drogen van de betonmassa bij het
wegnemen van de eierschalen.

Stap 3

Creatief-beton volgens de
gebruiksaanwijzing van de producent
aanmaken.

De eieren met de opening omhoog in
de eierdoos of eierdopjes plaatsen.
Vervolgens de betonmassa in de eieren
doen en tot aan de rand vullen. Hiervoor
gebruikt u het beste een theelepeltje.

Stap 4

Twee kubusmagneten per ei voorzichtig
na elkaar in de massa omlaag drukken.
Daarna behoedzaam tegen de zijkanten
van het ei kloppen, zodat de
luchtbelletjes in het beton vrijkomen en
omhoog kunnen stijgen.

Stap 5

Na 24 uur droogtijd de eierschalen
verwijderen. Indien nodig de betonnen
eieren kort schuren, zodat het oppervlak
mooi glad wordt.
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Klaar!

De betonnen eieren zijn nu prima
geschikt als magnetische
papercliphouders of als opbergplaats
voor spelden, schroeven, spijkers enz.

Tip: U houdt meer van gekleurde eieren? De eieren kunnen ook naar believen met
acrylverf worden beschilderd. Als alternatief kan de betonmassa direct bij het
aanmengen met eenvoudige acrylverf of pigmenten worden gekleurd.

Gebruikte artikelen
8 x W-10-N: Kubusmagneet 10 mm (www.supermagnete.es/dut/W-10-N)

Online sinds: 28.03.2017

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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