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Creëert u uw eigen magneetbox

Bij kostbare producten en cadeaus draagt de verpakking in grote mate aan een
positieve indruk door de koper of de ontvanger van een cadeau bij. In
tegenstelling tot eenvoudige kartonverpakkingen of cadeaupapier kan een
magneetbox zo vaak men wil worden hergebruikt. Bijvoorbeeld als cadeaubox
voor andere cadeaus of om allerlei kleine dingen in op te bergen. Cadeauboxen
met magneetsluiting zien er niet alleen hoogwaardig uit, u kunt ze ook eenvoudig
zelf maken en op uw eigen manier vormgeven. Wij laten u een mogelijkheid zien,
hoe u zelf een magneetbox in uw eigen stijl kunt vormgeven.

Benodigd materiaal
Deze magneetbox bestaat uit twee
delen: Uit de box zelf en zijn deksel. Om
de magneetbox te kunnen maken heeft
u het volgende materiaal nodig:

 • Onderlegger
 • Papier in de gewenste kleuren
 • Dun knutselkarton
 • Tapijtmes
 • Magneetlijm, zoals de UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.nl/WS-ADH-01)
 • Plakband
 • Lijmroller
 • Twee schijfmagneten van neodymium (www.supermagnete.nl/group/discs), bijv.

type S-10-01-N (www.supermagnete.nl/S-10-01-N)
 • Facultatief: vouwbeen

Handleiding voor uw zelfgemaakte cadeaubox in 10 stappen
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Stap 1: Kartonnen delen voor de box
op maat snijden

Gebruikt u voor de cadeaubox dun,
stabiel karton, dat goed met het
tapijtmes op maat kan worden
gesneden. Hiervoor is knutselkarton of
het karton van de achterkant van
blocnotes geschikt.

Snijd de delen op de gewenste maat.
Hierbij dienen de delen die tegenover
elkaar liggen even groot te zijn. Voor
deze magneetbox hebben wij de
volgende afmetingen gebruikt:

 • Bodem: 18 x 12 cm
 • Korte zijwanden: 12 x 6 cm
 • Lange zijwanden: 18,3 x 6 cm

Stap 2: Uitsparing voor de magneet aanbrengen

Tekent u in het midden van de langere zijwand de uitsparing voor de magneet in
en snijdt u het gat zo uit, dat de magneet er vlak aansluitend in kan worden
ingelegd. Het gat mag niet doorgaand zijn.

Stap 3: Losse onderdelen aan elkaar
plakken

Plakt u de losse delen nu zo met
plakband aan de bodem vast, dat u de
zijwanden nog goed tot een box kunt
samenvouwen. Let u erop, dat de zijde
met de uitdieping voor de magneet zich
aan de buitenkant bevindt.

Stap 4: Papier voor de inwendige bekleding vouwen

Gebruik de aan elkaar geplakte kartonnen delen als sjabloon om de
binnenbekleding op een stuk papier af te tekenen. Knip dit dan rondom uit en
vouw het papier in de juiste vorm.
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Stap 5: Doos in elkaar lijmen en
bekleden

Vouwt u de zijwanden voor de
uiteindelijke doosvorm omhoog en
plakt u ze aan de buitenkant met
plakband bondig aan elkaar.

Lijmt u nu het papier voor de
binnenbekleding in de doos. Om het papier niet te laten golven, raden wij u aan
om een lijmroller te gebruiken.

Stap 6: Magneetsluiting aanbrengen

Lijmt u de neodymium magneet met magneetlijm in de hiervoor gedachte
uitsparing. Laat u uw werk een nacht drogen.

Stap 7: Magneetbox aan de
buitenkant met papier bekleden

Tenslotte bekleedt u de doos ook aan de
buitenkant met papier. U heeft de vrije
keus qua kleur. Ofwel gebruikt u
dezelfde kleur als aan de binnenkant
van de doos of u kiest een andere kleur
of een papier met patroon uit.

Gebruikt u de doos opnieuw als sjabloon. Kiept u hem in alle richtingen en tekent
u de zijkanten af. Om het papier mooi te kunnen vastlijmen, raden wij u aan, aan
de randen extra flappen aan te tekenen. Die kunt u over de randen vouwen.

Stap 8: Deksel voorbereiden

Nu ontbreekt nog de deksel van de
magneetbox. Hiervoor heeft u weer
karton nodig, dat u in vier stukken
snijdt. Deze soort deksel met
magneetsluiting wordt om de box heen
aangebracht. Heeft u voor de
cadeaubox de bij stap 1 genoemde
afmetingen gebruikt, gebruikt u nu de
volgende afmetingen:

 • Bodem: 19.2 x 12,8 cm
 • Deksel: 19,2 x 12,8 cm
 • Zijwand: 19,2 x 6,1 cm
 • Sluiting: 19,2 x 4,5 cm en spits toelopend

Net zoals bij de box zelf moet u weer een uitsparing voo de tweede magneet
creëeren. Let u erop, dat de uitsparingen later precies op elkaar liggen. Controleert
u, voor u de magneet inlijmt, de uitrichting van zijn polen, opdat beide magneten
elkaar ook echt aantrekken.
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Legt u de vier onderdelen daarna op een blad papier in de gewenste kleur. Laat u
hierbij een beetje plek tussen de verschillende delen. Knipt u nu de volledige
omtrek aan een stuk uit, waarbij u ook hier aan de zijkanten flappen laat vastzitten.

Stap 9: Deksel met papier bekleden

Lijmt u nu de kartonnen delen van de
deksel van de magneetbox met de
lijmroller op het papier vast. Let er
hierbij op, dat het karton direkt
evenwijdig op de vouw aansluit. Zo kan
de deksel tenslotte goed worden
gebogen.

Draait u de deksel na het drogen om en
lijmt u ook aan de andere zijde papier
op de kartonnen delen. Bij de binnenkant van de deksel heeft u echter geen
flappen nodig.

Stap 10: Deksel en magneeetbox aan elkaar zetten

Voorziet u tenslotte de bodem van de magneetbox van lijm en drukt u hem op het
grote stuk van de deksel vast. Let er hierbij op, dat u de box recht en direct
aansluitend op de vouw vastlijmt. Herhaalt u dit met de achterwand van de
magneetbox.

En klaar is uw zelf vormgegeven cadeaubox! Nu kunt u de magneetdoos nog naar
believen met patronen, tekeningen of stickers versieren.

Hiervoor wordt de magneetbox gebruikt
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Al naar gelang de grootte van de
voltooide magneetbox kunnen
verschillende voorwerpen daarin
worden bewaard of cadeau worden
gegeven. Legt u uw geschenk op een
bed van vloeipapier, dan ziet het
arrangement er meteen erg waardevol
uit.

Een paar voorbeelden:

 • Kantoormateriaal, zoals stiften, notitieblaadjes, paperclips
 • Foto's
 • Zakdoekjes
 • Kleine aardigheidjes, zoals kleine surprises (www.supermagnete.nl/group/

gifts_secret_santa), decoratieve bord- of koelkastmagneten (www.
supermagnete.nl/group/design) of onze magneetdiertjes van pluche (www.
supermagnete.nl/LIV-123) 

 • Zoetigheden zoals zuurtjes, kauwgom of chocolade
 • Kleine parfumflesjes
 • Cosmetica

Gebruikte artikelen
S-10-0.6-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 0,6 mm (www.supermagnete.nl/
S-10-0.6-N)
S-10-01-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 1 mm (www.supermagnete.nl/S-10-01-
N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.nl/WS-ADH-01)

Online sinds: 17.03.2023

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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