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Met praktische magneetsluiting

Cadeautasjes kunnen eenvoudig zelf
worden gemaakt en verlenen elk cadeau
een persoonlijk tintje. De clou: Het
geschenktasje wordt met behulp van
magneten gesloten. Verjaardagcadeaus,
huwelijkscadeaus of cadeautjes voor de
adventskalender verpakt u zo op een
eenvouridge maar geraffineerde
mainier. Wij laten u zien, hoe u met
cadeaupapier en wat toebehoren in een
mum van tijd zelf cadeauzakjes in elkaar
zet. Veel plezier bij het namaken!

Benodigd materiaal

 • Cadeaupapier, inpakpapier of
gekleurd papier

 • Zelfklevende magneten, bijv.
S-9.5-0.75-STIC (www.supermagnete.
be/S-9.5-0.75-STIC)

 • Lijmroller*
 • Schaar
 • Decoratiemateriaal zoals

koelkastmagneten (www.supermagnete.be/group/design), linten, washi tape e.
d.

 • Optioneel: vouwbeen

*U kunt in plaats van de lijmroller ook een lijmstift gebruiken. Deze heeft echter
een langere droogtijd en kan onfraaie golvingen in het papier achterlaten.

1. Cadeaupapier op de juiste
maat knippen
Rolt u eerst het cadeaupapier voor u uit
en slaat u het om, maar zonder het te
vouwen. Neemt u het voorwerp, dat u
wilt verpakken en legt u het op het
papier Neemt u in de lengte voen en
beneden minstens 5 cm elk erbij. Hoe
breder het voorwerp, des te groter moet
de toeslag zijn. In de breedte slaat u er ongeveer 3-4 cm per zijde bovenop. Knipt u
het cadeaupapier nu op de gewenste grootte.
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2. Zijkanten vouwen en
vastplakken
Legt u het papier nu met de achterkant
naar boven voor u neer en klapt u de
twee tegenover elkaar liggende
zijkanten elk 1-2 cm om. Brengt u deze
beide zijden nu bij elkaar en vouwt u het
papier naar de andere kant. Strijkt u alle
randen goed glad. Indien gewenst kunt
u hiervoor een vouwbeen gebruiken.
Brengt u nu met een lijmroller de lijm op een van de 1-2 cm breede papierstroken
aan. Vouwt u de andere strook eroverheen en drukt u het papier goed vast, zodat
de lijm zo goed mogelijk hecht.

3. Bodem vouwen en
dichtplakken
Om de bodem van het cadeautasje te
vouwen klapt u de onderste rand van
het cadeaupapier omhoog en strijkt u
de nieuwe rand glad. Opgelet
alstublieft: Hoe verder u het papier
omhoogvouwt, des te breder wordt de
bodem. Vouwt u nu de bodem precies
zoals op de foto's wordt getoond en lijmt u hem tenslotte met behulp van de
lijmroller dicht.

4. Magneten als sluiting
aanbrengen
Zelfklevende magneten (www.
supermagnete.be/group/
self_adhesive_magnets) zijn bij uitstek
geschikt om cadeauzakjes te sluiten,
aangezien ze geheel onzichtbaar blijven.
Klapt u de opening van het zakje twee
keer om en strijkt u de randen glad.
Opent u nu het zakje en neemt u al naar gelang de breedte van het zakje twee of
meer zelfklevende magneten ter hand. Plaatst u de magneten zoals op de foto te
zien is bij de opening – nog zonder ze vast te plakken. Zo kunt u testen, of de
magneten elkaar ook werkelijk aantrekken. Als dit laatste het geval is, neemt u
gewoon een andere magneet als tegenstuk en probeert u het opnieuw.
Trekken de magneten elkaar zoals gewenst aan, verwijdert u eerst de
beschermfolie van een magneet en drukt u de lijmkant van de magneet krachtig
tegen het cadeaupapier. Hetzelfde doet u vervolgens ook bij de tweede magneet.
En zo kan het cadeautasje moeiteloos worden gesloten en weer worden geopend.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 2 van 4

https://www.supermagnete.be/project863
https://www.supermagnete.be/group/self_adhesive_magnets
https://www.supermagnete.be/group/self_adhesive_magnets


Klantentoepassing nr. 863: Zelf cadeautasjes maken
www.supermagnete.be/project863

Een alternatief voor de onzichtbare
magneetsluiting zijn decoratieve
koelkastmagneten. Die zien er als
sluiting van de cadeauzakjes fraai uit en
vormen tegelijkertijd bestanddeel van
het cadeau.

Variant 1: Zelfklevende magneet +
decoratieve magneet
Hiervoor zijn al onze koelkastmagneten
(www.supermagnete.be/group/design)
geschikt. Zoekt u een mooie magneet uit en gebruikt u een zelfklevende magneet
als tegenstuk. De zelfklevende magneet plaatst u onzichtbaar in de gevouwen
sluiting. Zo ziet men alleen de koelkastmagneet aan de buitenkant van de
zaksluiting.

Variant 2: Decoratieve magneet +
decoratieve magneet
Voor deze sluitingsvariant komen deze
magneten in aanmerking:

 • Schattige varkentjesmagneten (www.
supermagnete.be/LIV-114) met
magnetische voor- en achterzijde

5. Cadeautasje versieren (optie)
Wie plezier beleeft aan het pakjes
versieren kan zich nu lekker uitleven.
Decoreert u uw zelfgemaakte
cadeautasje met washi tape, stickers,
stempels, glitterstiften, pailletten,
viltmotieven enz. Ook zelfgemaakte
"strijkkralen-magneten" (www.
supermagnete.be/project861) zijn als
versiering voor het cadeauzakje
geschikt. Lijmt u hiervoor een ferriet magneet aan de binnenkant. Nadat de lijm
opgedroogd is, kunt u aan de buitenkant van het cadeauzakje de strijkkralen-
magneet aanbrengen.
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Gebruikte artikelen
S-9.5-0.75-STIC: Schijfmagneet zelfklevend Ø 9,5 mm, hoogte 0,75 mm (www.
supermagnete.be/S-9.5-0.75-STIC)
Q-10-10-01-STIC: Blokmagneet zelfklevend 10 x 10 x 1 mm (www.supermagnete.
be/Q-10-10-01-STIC)
S-08-0.75-STIC: Schijfmagneet zelfklevend Ø 8 mm, hoogte 0,75 mm (www.
supermagnete.be/S-08-0.75-STIC)
S-06-0.75-STIC: Schijfmagneet zelfklevend Ø 6 mm, hoogte 0,75 mm (www.
supermagnete.be/S-06-0.75-STIC)
S-10-0.6-STIC: Schijfmagneet zelfklevend Ø 10 mm, hoogte 0,6 mm (www.
supermagnete.be/S-10-0.6-STIC)

Online sinds: 25.11.2019

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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