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Het perfecte geintje voor paren - ook de ringen willen liefst aan elkaar kleven

Hallo supermagneten, ik heb met 4 Q-
CDM48-G blokmagneten (www.
supermagnete.nl/Q-CDM48-G) en wat
kokosnootschil twee ringen geknutseld,
die elkaar nu aan hun zegelvlaktes
aantrekken, ringen voor een stelletje als
het ware :-).

Hier ziet men hoe de ringen elkaar
aantrekken. Dat werkt natuurlijk ook,
wanneer ze aan de respectievelijke
vingers worden gedragen.

De onderdelen zijn zeer eenvoudig: Zegels en ringen uit
kokosnoothout, plus de 4 Supermagneten.

Blik op de zegels

De bovenkant van de zegels werd
lasergegraveerd, de initialen "CD" zijn de
initialen van de voornamen, het teken
daarna betekent hetzelfde.

De tekens zijn een kleine variant van
Tolkiens elfenschrift. Voor
geïnteresseerden: het linker teken
betekent 'ka', het rechter teken betekent
'di'. De schrijfwijze is die volgens de
Sindarin-vorm; de tekens zijn verlengde
tekens, zoals ze ook in het Ringinschrift
werden gebruikt.
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Onderaanzicht

De magneten werden in de zegels
vastgelijmd, daarna werden de zegels
op de ringen gelijmd. Hiervoor werd
eenvoudige houtlijm gebruitk.

De eerste poging deed ik met éen
magneet per ring, maar zo was de
aantrekkingskracht te gering. Nu
werden per zegel twee magneten
gebruikt, en zo merkt men de
aantrekkingskracht behoorlijk goed,
wanneer de handen bij elkaar in de
buurt komen (vanaf ca. 2-3 cm).

Hier ziet men de voltooide ring aan mijn
hand :-)

Gebruikte artikelen
4 x Q-CDM48-G: Blokmagneet 5 x 5 x 1 mm (www.supermagnete.nl/Q-CDM48-G)
4 x Q-CDM48-N: Blokmagneet 5 x 5 x 1 mm (www.supermagnete.nl/Q-CDM48-N)
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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
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