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Eenvoudig knutselidee voor het griezelfeest

Elk jaar op 31 october wordt Halloween
gevierd. Natuurlijk hebben wij ook voor
dit feest de passende
knutselhandleiding. Wij laten u zien, hoe
u heel eenvoudig zelf griezelige
halloweenmagneten kunt maken.

Benodigd materiaal

 • Kleine, gladde stenen
 • Acrylverf
 • Kwastjes en penselen
 • -Sterke lijm zoals UHU MAX REPAIR

(www.supermagnete.be/WS-ADH-01)
 • Schijfmagneten (www.supermagnete.

be/group/discs), wij hebben
magneten van het type S-08-03-N
(www.supermagnete.be/S-08-03-N) gebruikt

1. Stenen beschilderen
Eerst grondeert u de stenen in een
passende acryl-kleur met een breed
kwastje. Indien u bijvoorbeeld een
pompoenmagneet wilt knutselen, verft
u de steen oranje. Spookmagneten kunt
u een witte grondlaag geven, ongeluk
brengende katten een zwarte. Dit is
geheel aan uw fantasie overgelaten.

2. Motieven aanbrengen
Wanneer de grondlaag droog is, kan
men met een dunner penseel
halloweenmotieven op de stenen
schilderen. Wij hebben gekozen voor
pompoengezichten, spoken, zwarte
katten, mummies en vledermuizen.
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3. Magneten aanlijmen
Tenslotte bevestigt u de schijfmagneten
(www.supermagnete.be/group/discs)
nog met de UHU MAX REPAIR (www.
supermagnete.be/WS-ADH-01) lijm op
de achterzijde van de stenen laat u deze
goed drogen. Let erop, dat de verf aan
de voorkant van de stenen goed droog
is, zodat hij bij het omdraaien niet
versmeert.

Tip:
Om de verf langer te doen houden kan men deze aan het einde nog met vernis
fixeren.

En klaar zijn de griezelig mooie halloweenmagneten. Meer inspiratie om voor
Halloween te knutselen vindt u in het project "Halloweenversiering" (www.
supermagnete.be/project828). Daar laten wij u zien hoe u met gekleurd
magneetfolie griezelige halloweenmotieven kunt maken.
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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.be/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

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

Naar de knutselgids (www.supermagnete.be/crafting_fridge_magnets)

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 3 van 4

https://www.supermagnete.be/project888
https%3A%2F%2Fwww.supermagnete.be%2Fdata_protection%2310-verwendung-von-sozialen-medien-videos
https://www.supermagnete.be/crafting_fridge_magnets


Klantentoepassing nr. 888: Halloween magneten gemaakt van stenen
www.supermagnete.be/project888

Gebruikte artikelen
S-08-03-N: Schijfmagneet Ø 8 mm, hoogte 3 mm (www.supermagnete.be/S-08-03-
N)
S-08-04-N: Schijfmagneet Ø 8 mm, hoogte 4 mm (www.supermagnete.be/S-08-04-
N)
S-06-04-N: Schijfmagneet Ø 6 mm, hoogte 4 mm (www.supermagnete.be/S-06-04-
N)
S-06-03-N: Schijfmagneet Ø 6 mm, hoogte 3 mm (www.supermagnete.be/S-06-03-
N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.be/WS-ADH-01)

Online sinds: 26.10.2020

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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