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Doe het zelf opbergrek voor Tonies
Tonies zijn vrolijk gekleurde kleine
poppetjes, waarmee men
kinderverhalen kan afspelen, wanneer
men ze op een speelbox plaatst. Op
deze box, ook toniebox genoemd,
blijven ze dankzij ingebouwde
magneten vastzitten. De figuurtjes
worden in de duitstalige gebieden
steeds populairder en zo hebben een
aantal kinderen thuis al echt grote
Tonies verzamelingen.

Een zelfgebouwd wandrek voor de
Tonies speelboxen stelt weer wat orde
op zaken in de kinderkamer. en wanneer
het zo mooi vormgegeven is als het rek
van Wolfram Herzog van holzundleim.de
ist, dan is het ook bij uitstek geschikt als
cadeau voor de kleintjes. Elke Tonie
figuur vindt een eigen plek in het rek en valt dankzij de in het hout geïntegreerde
supermagneten niet om.
Voor het doe-het-zelf wandrek heeft u het volgende nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zeefdrukplaat
beukenhouten lat
10 x 3 mm schijfmagneten (www.supermagnete.nl/S-10-03-N)
harde wasolie
secondenlijm
SPAX schroeven
pluggen voor de wandbevestiging
handcirkelzaag, tafelcirkelzaag of decoupeerzaag
schuurmachine of schuurpapier
bovenfrees
boor

Gedetaillerdere specificaties en de precieze maten voor het Tonie wandrek vindt u
op https://www.holzundleim.de/2020/01/wir-bauen-ein-tonie-regal/ (www.
holzundleim.de/2020/01/wir-bauen-ein-tonie-regal/).
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Allereerst zaagt u de zeefdrukplaat en
de houten plank in de juiste stukken en
rondt dan de kanten met de bovenfrees
af. Dan boort u in de houten latten
gaten voor de magneten, zodat de
magneten vlak aanliggend kunnen
worden ingelegd. Nu schuurt u de
plankjes en behandelt u ze met harde
wasolie.
Vervolgens beginnen we met het
samenbouwen van het Tonie wandrek.
Hiervoor worden de houten plankjes
aan de zeefdrukplaat geschroefd. De
precieze werkwijze wordt op
holzundleim.de beschreven. Na het in
elkaar schroeven worden de magneten
met een beetje secondenlijm in de
voorgeboorde gaten gedrukt. Nu kan
men het zelfgebouwde Tonie wandrek
met verzonken kop schroeven en
pluggen aan de muur worden bevestigd.
Tenslotte hoeven alleen nog maar de tonies in hun nieuwe huis hun intrek nemen.
Wij van supermagnete vinden: Een echt goed gelukt doe het zelf project voor het
opbergen van Tonies!
Gebruikte artikelen
S-10-03-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 3 mm (www.supermagnete.nl/S-10-03N)
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