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Creatieve ideeën voor zelfgemaakte bloempotten

Magnetische bloempotten uit conservenblikken
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Bij upcycling wordt oude voorwerpen
nieuw leven ingeblazen. Oude
conservenblikken zijn daarbij bijzonder
populair, want ze kunnen zonder al te
veel moeite zinvol worden hergebruikt.
Binnen de kortste keren ontstaan hieruit
fraaie windlichtjes, decoratieve
pennebakjes of in ons geval:
magnetische bloempotten, die lijken te
zweven.

Dankzij de magneten kunnen de doe-het-zelf bloempotten aan metalen balken en
staven op het balkon of terras worden bevestigd en nemen zo op de grond geen
plek in. Voor buitengebruik adviseren wij u magneten met een rubber coating
(www.supermagnete.nl/waterdichte-magneten-neodymium?tags=Rubber-gecoat)
te gebruiken. Deze beschermt de magneet tegen vocht en roest, waardoor hij zijn
magneetkracht behoudt. Bovendien verhogen met rubber gecoate magneten
vergeleken met normale neodymium magneten (www.supermagnete.nl/
magnets_overview_raw) de belastbaarheid in de schuifrichting (www.
supermagnete.nl/faq/force2). Dat is bij het ophangen van de magnetische
bloempotten van voordeel.

Onderstaand laten wij u zien, hoe u deze magnetische bloempotten heel
eenvoudig in een paar stappen zelf kunt maken.

Benodigd materiaal 

 • Rubber gecoate schijfmagneten
S-20-10-R (www.supermagnete.nl/
S-20-10-R)

 • Lege conservenblikjes
 • Spuitbusverf in de gewenste kleuren
 • Wegwerphandschoenen
 • Karton
 • Eventueel washi tape ter versiering
 • Priem
 • Planten
 • Bloemenaarde en aardewerk scherven

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 2 van 5

https://www.supermagnete.nl/project858
https://www.supermagnete.nl/waterdichte-magneten-neodymium?tags=Rubber-gecoat
https://www.supermagnete.nl/magnets_overview_raw
https://www.supermagnete.nl/faq/force2
https://www.supermagnete.nl/S-20-10-R


Klantentoepassing nr. 858: Magnetische bloempotten
www.supermagnete.nl/project858

Allereerst leegt u het conservenblik,
maakt het schoon en droogt het af.
Vervolgens verwijdert u het etiket.
Neemt u nu de kartonnen doos , trekt u
de wegwerphandschoenen aan en spuit
u de lak volgens de handleiding op het
conservenblik. Zodra de lak droog is
kunt u het blik met washi tape versieren.
Diegene die het liever simpel houden
kunnen deze stap gewoon overslaan.

Steekt u nu met een priem een gat in het midden van de bodem van het blik, zodat
het gietwater later goed kan weglopen. Legt u vervolgens een scherf aardewerk op
het gat in het blik en vult u de magnetische bloempot met bloemenaarde. Nu
alleen nog maar de gewenste plant erin planten en dan kunt u al de bloempot met
behulp van twee magneten zonder een verdere houder aan een ferromagnetisch
oppervlak bevestigen. Het beste hieraan is dat conservenblikken zelf
ferromagnetisch zijn en u dus geen lijm voor de bevestiging van de magneten
nodig heeft. Door de onopvallende magneten lijkt de bloempot te zweven.

Kleine tip: Tuinkruiden zijn eveneens uitstekend geschikt als beplanting van de
magnetische bloempotten.
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Magnetische bloempotten uit de 3D-printer

Aanvulling door Cristiano Mazzarini, crimakesthings.com, Italië:

Ik was op zoek naar ideeën voor de decoratie van een lege wand in mijn woning. Ik
houd van kleine planten, zoals vetplanten of kleine cactussen. Zo kwam ik op het
idee met mijn 3D-printer "Ender 3 Pro" van Creality zelf magnetische bloempotten
te maken en deze met magneten aan de wand te bevestigen.

Passend bij mijn inrichting koos ik voor
de magnetische bloempotten de
kleuren blauw, groen en wit. Ik maakte
het model van de pot in mijn CAD
programma en printte het uit met de
3D-printer. Meer informatie betreffende
de printerinstellingen vindt u op mijn
profiel van het project onder https://
www.thingiverse.com/thing:4785396
(www.thingiverse.com/thing:4785396).

Aanwijzing: Denkt u er bij het modelleren aan, aan de achterkant van de
bloempot een uitsparing in te plannen, die groot genoeg is voor de blokmagneet
Q-15-15-03-N (www.supermagnete.nl/Q-15-15-03-N). Door deze uitsparing
verdwijnt de houder voor de wandmontage in de pot en het ziet er zo uit, alsof de
magnetische bloempot zou zweven.

Opmerking van het supermagnete team: Let u bij het inlijven van de magneet op de
uitrichting van de polen. De blokmagneet beschikt aan de ene kant over een
zuidpool en aan de andere kant over een noordpool. Lijmt u de magneet zo in de
pot vast, dat hij aan het magnetische tegenstuk op de muur blijft vastzitten.
Ondersteuning bij het bepalen van de noordpool van een magneet vindt u in de
FAQ Waar bevindt zich de noordpool van een magneet? (www.supermagnete.nl/
faq/northpole).
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Eenvoudige montage aan de muur
Om de magnetische bloempotten aan
de muur te monteren gebruikte ik als
tegenstuk voor de blokmagneet in de
bot een blokmagneet met verzonken
gat van het type CS-Q-15-15-04-N
(www.supermagnete.nl/CS-Q-15-15-04-
N) van dezelfde afmetingen. Die
schroefde ik met een verzonken kop
schroef op de gekozen plek aan de muur.

Om het geheel er wat speelser te laten uitzien heb ik de drie magnetische
bloempotten t.o.v. elkaar verzet aan de muur bevestigd. Wanneer ik de planten
water wil geven of de kleurvolgorde wil veranderen, kan ik de potten dankzij de
magnetische houders met een enkele greep eenvoudig van de muur verwijderen
en daarna weer ophangen.

Opmerking van het supermagnete team: Let u er alstublieft op, dat de gekozen
blokmagneten van neodymium (www.supermagnete.nl/group/blocks) maar over
een beperkte houdkracht beschikken. De gebruikte magneten dragen voorwerpen
tot 3,4 kg. Bepaalt u daarom voor de keuze van uw magneten, hoe zwaar uw pot of
overpot met plant en aarde zal zijn. Zo zorgt u er zeker voor, dat de
bloempothouder niet van de muur valt. Ondersteuning betreffende houdkracht,
afschuifkracht of schuifkracht bij magneten vindt u in onze FAQ over het thema
houdkracht vergeleken met schuifkracht (www.supermagnete.nl/faq/force2).

Mijn cactussen en vetplanten zien er erg
decoratief uit in deze op maat gekozen
sierpotten. Het beste hieraan: Ze kunnen
elk hun eigen vormgeving krijgen.
Wanneer ik het wil pas ik de kleur, maat
en vorm van de magnetische
bloempotten aan het interieur of de
soort plant aan.

Mijn tip: Wanneer de potten niet mooi bedrukt zijn, beschilder dan de
magnetische bloempotten met een hiervoor geschikte verf - en meteen heeft u
een mooi unicaat geschapen.

Gebruikte artikelen
S-20-10-R: Schijfmagneet met rubber coating Ø 22 mm, dikte 11,4 mm (www.
supermagnete.nl/S-20-10-R)
Q-15-15-03-N: Blokmagneet 15 x 15 x 3 mm (www.supermagnete.nl/Q-15-15-03-N)
CS-Q-15-15-04-N: Blokmagneet 15 x 15 x 4 mm (www.supermagnete.nl/CS-
Q-15-15-04-N)

Online sinds: 10.05.2019

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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