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Eenvoudige handleiding voor de productie van instant camera foto magneten

Zoekt u naar een creatieve mogelijkheid, hoe u uw mooiste herinneringsfoto's uit
uw digitale fotocollectie kunt presenteren? En houdt ook u van de modieuze en
tijdloze vormgeving van instant camera foto's? Dan bent u hier op de juiste plek.
Wij laten u zien, hoe u in een handomdraai en zonder veel toebehoren uw digitale
lievelingsfoto in een trendy en stijlvolle instant camera magneet kunt omtoveren.

Benodigd materiaal

 • Prints van uw lievelingsfoto's (op
fotopapier of dik kopieerpapier)

 • Magnetisch plakband ferriet 40 mm
(www.supermagnete.es/dut/MT-40-
STIC) of zelfklevend magneetfolie A4
MS-A4-STIC (www.supermagnete.es/
dut/MS-A4-STIC)

 • Schaar of als alternatief hiervoor
stanleymes, lineaal en onderlegger

Foto's op de gewenste maat en in de gewenste vorm brengen en
afdrukken
Bewerkt u uw lievelingsfoto's met een beeldbewerkingsprogramma van uw keuze.
U bent geheel vrij in de vormgeving. Als alternatief kunt u met dit template
(media2.supermagnete.es/docs/Template_eng.docx) in Word uw foto's heel
eenvoudig van een witte instant camera rand voorzien. Hierin bevinden zich twee
varianten voor het maken van magneten op het 40 mm brede zelfklevende
magneetband (www.supermagnete.es/dut/MT-40-STIC) en een sjabloon voor iets
grotere foto's voor het gebruik met de zeflklevende magneetfolie A4 MS-A4-STIC
(www.supermagnete.es/dut/MS-A4-STIC). Vervangt u gewoon de vlakken met
grijze achtergrond door uw foto's in dezelfde afmetingen en drukt u uw motieven
af.

Tip: Voor het beste resultaat drukt u uw foto's op fotopapier af. Al naar gelang de
afdrukkwaliteit werkt het drukken op dik kopieerpapier echter ook vlekkeloos.
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Foto's uitknippen
Knipt u uw uitgedrukte foto's nu uit.
Belangrijk: Bij het gebruiken van ons
sjabloon voor het 40 mm brede
magneetband raden wij u aan, de foto's
binnen de zwarte rand uit te knippen.
Zo zullen de foto's de precies passende
breedte voor het magneetband hebben
en zal geen onfraaie zwarte rand in het
witte kader zichtbaar zijn.

Tip: Foto's kunnen in plaats van met de schaar ook met een stanleymes, lineaal en
onderlegger of met behulp van een snijmachine nauwkeurig op maat worden
gesneden. Dit is vooral bij grotere foto's aan te bevelen.

Foto's op magneetband of
magneetfolie plakken
Neemt u al naar gelang de afmetingen
van uw foto's het magneetband of het
magneetfolie. Neemt u de
beschermende folie van het product
weg en brengt u uw foto op de lijmlaag aan.

Tip: Het is niet zo envoudig de foto's passend op te plakken. Onfraaie randen
kunnen echter achteraf eenvoudig met de schaar worden gecorrigeerd.

Instant camera fotomagneten
uitknippen
Drukt u de foto's goed op het
magneetband of de magneetfolie en
knipt u uw voltooide creaties uit. Zoals
bij de vorige stap al beschreven, kunnen
onfraaie randen eenvoudig met de
schaar worden gecorrigeerd.

Opgelet alstublieft: Bij het snijden met een stanleymes zijn vanwege de dikte van
het magneetband een paar herhalingen nodig.
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Gefeliciteerd, u bent klaar!
Deze fraaie magneten zijn niet alleen ter
versiering van uw eigen koelkast thuis of
uw magneetwand op kantoor geschikt,
maar ze kunnen ook heel uitstekend als
cadeau doen. Wat is er mooier, dan
gemeenschappelijke herinneringen
cadeau te doen?

Opgelet alstublieft: Wanneer u de
magneten cadeau wilt doen, zijn deze
slechts in beperkte mate voor versturing
per post geschikt. De redenen hiervoor
vindt u op onze FAQ-pagina met het
thema Kan ik magneten per post versturen? (www.supermagnete.es/dut/faq/
shipping)
De instant camera fotomagneten zijn als zelfstandig decoratief element geschikt
en hechten met volledig contact aansluiting van de magneet op de
ferromagnetische ondergrond wonderwel. Ze zijn minder geschikt om er
ansichtkaarten of briefjes mee op te hangen, aangezien ze hiervoor te weinig zijn
gemagnetiseerd. Om herinneringen met magneten op te hangen raden wij u onze
bordmagneten (www.supermagnete.es/dut/group/office) of neodymium
magneten (www.supermagnete.es/dut/magnets_overview_raw) aan.

Ook met magneettape of met zelfklevende magneetplaatjes kunnen foto's
eenvoudig worden opgehangen. In deze video laten wij u zien hoe dat gaat:
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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
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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
MT-40-STIC: Magneettape ferriet 40 mm (www.supermagnete.es/dut/MT-40-STIC)
MS-A4-STIC: Zelfklevend magneetfolie (www.supermagnete.es/dut/MS-A4-STIC)

Online sinds: 23.03.2022

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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