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Knutselt u snel en eenvoudig creatieve glasmagneten

  

    

      

        

          

          

            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
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Zelf glasmagneten maken is leuk en kan ook een beetje verslavend werken. Want
bij dit knutselproject kunt u uw creativiteit de vrije loop laten en verschillende
varianten uitproberen. De glasmagneten met glitter zijn bovendien uitermate
geschikt voor een knutselmiddag met uw kinderen. Versiert u met deze unieke
eigencreaties uw magneetbord of creëert u geweldige verjaarscadeaus of
kerstcadeaus. Wij tonen u hier, hoe u in slechts een paar stappen zelf decoratieve
glasmagneten kunt maken.

Benodigd knutselmateriaal
Om zelf uw eigen unieke glasmagneten
te maken, heeft u het volgende
materiaal nodig:

 • Transparente glazen stenen, ook
glasnuggets of muggle stones
genoemd.

 • Schijfmagneten (www.supermagnete.
nl/group/discs) van neodymium bijv.
het type S-12-01-N (www.supermagnete.nl/S-12-01-N) of S-12-02-N (www.
supermagnete.nl/S-12-02-N)

 • Kleine schaar
 • Sterke lijm, zoals UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.nl/WS-ADH-01)
 • Glasverf
 • Glitter in verschillende uitvoeringen
 • Nagellak in verschillende kleuren
 • Dun vilt in verschillende kleuren
 • Zijdepapier of scrapbook papier met patroon
 • Op papier uitgeprinte motieven
 • Cadeaupapier

Glasmagneten met uitgeprinte motieven
Voor de glasmagneten met uitgeprinte motieven heeft u wat voorbereidingstijd
nodig. Zoekt u in het internet naar coole motieven en patroontjes. De volgende
motieven passen bijvoorbeeld goed: Mandala's, planten, heelal, pauwen, harten,
smilies, bloemen of symbolen. Wanneer u een fan bent van een bepaald filmserie,
televisieserie of van speciale games, kunt u natuurlijk ook verschillende motieven
daarvan uitzoeken. Als voorbeeld: Star Wars, Zelda of Harry Potter. Natuurlijk zijn
ook foto's uit uw privéleven van uw gezin en vrienden voor de doe-het-
zelfmagneten geschikt.

Aanmerking: Hoe groter de afbeelding, des te minder ziet men hiervan door het
glas. Verkleint u de motieven daarom, zodat zoveel mogelijk op de glazen
decoratiesteen past. Om te testen of een motief of patroontje geschikt is, legt u de
glasnugget op uw voorbeeld. Wanneer de uitsnede u bevalt, kunt u hem zo
gebruiken.
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Zo maakt u deze glasmagneten:

1. Drukt u de motieven naast elkaar op
een blad papier.

2. Voorziet u de onderkant van de
glazen steen van lijm.

3. Drukt u daarna de steen op de
afbeelding op het blad papier en
drukt u hem gelijkmatig vast. Er
mogen geen lijmsporen meer te zien
zijn.

4. Herhaalt u dit proces voor alle motieven op het papier.
5. Laat de lijm daarna een à twee uur drogen.
6. Wanneer de lijm is opgedroogd, knipt u de glasmagneten grof uit. De

nauwkeurige finishing touch brengt u het beste met behulp van een
nagelschaartje aan. Daarmee komt u makkelijker bij het overtollige papier.

7. Doet u een klein beetje magneetlijm op de achterkant van de glassteen en drukt
u er de schijfmagneet op vast. Waneer u zelfklevende magneten (www.
supermagnete.nl/group/self_adhesive_magnets) gebruikt, drukt u de magneet
een paar seconden lang vast op de steen.

8. Laat u na afloop de glasmagneten minstens 6 uur lang drogen.

Glasmagneten met vilt, zijdepapier, scrapbook papier of
cadeaupapier
Met vilt, zijdepapier of cadeaupapier kunnen ook geweldige glasmagneten
worden gemaakt. Kiest u bij het vilt knalkleren uit, dan wordt de voltooide
glasmagneet een stralende blikvanger op de koelkast. Wanneer u voor
cadeaupapier, zijdepapier of scrapbook papier heeft gekozen, let u er bij het
uitkiezen daarvan op, dat het patroon niet te grof is.
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1. Knipt u uit het materiaal een groot
genoeg stuk.

2. Voorziet u de onderkant van de
glazen decoratiesteen van lijm.

3. Drukt u de magneet op de gewenste
plek op het papier vast. Bij vilt brengt
u de nuggets het beste
plaatsbesparend aan, opdat u niet te
veel vilt verspilt.

4. Laat u de magneten een paar uur
drogen.

5. Wanneer de glasnuggets stevig aan het papier of vilt blijven vastzitten, kunt u ze
uitknippen.

6. Doet u weer een kleine hoeveelheid magneetlijm op de achterkant van de
decoratiesteen en drukt u de schijfmagneet er op. Als alternatief kunt u ook hier
een zelfklevende magneet gebruiken.

7. Laat u de glasmagneet opdrogen.

Onze tip: Wanneer u bijzonder dun zijdepapier of scrapbook papier gebruikt,
raden wij u aan de achterkant van de glassteen na het opplakken van een laag
transparente lak te voorzien. Zo beschermt u het oppervlak tegen snelle slijtage.

Glasmagneten met glasverf of nagellak
Naast papier of vilt bestaat ook de mogelijkheid, zich al tekenend of schilderend uit
te leven. Op het kleine vlak van de glazen decoratiesteen is dit echter helemaal niet
zo eenvoudig, waardoor wij grove patronen aanbevelen.

1. Glasverf in stiftvorm is zeer geschikt
voor contouren of voor het opdelen
van het vlak. Tekent u allereerst de
contouren op de glassteen.

2. De tussenruimtes vult u met glasverf
of nagellak op. Gebruikt u lichte
kleuren, aangezien donkere
kleurcombinaties in de magneet,
nadat hij af is, niet erg goed kunnen
worden onderscheiden.

3. Laat u de verf overeenkomstig de productbeschrijving tot een dag lang drogen.
4. Verzegelt u uw kunstwerk tenslotte nog met een laag kleurloze nagellak.
5. Lijmt u de schijfmagneten op de droge achterkant vast.
6. Laat u de glasmagneten goed opdrogen.
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Glasmagneten met glitter
Glitter is met name voor kinderen geschikt, om zelf schattige magneten te maken.
Bij glasmagneten heeft glitter een geweldig effect, aangezien door de vergroting
van het glas de magneten uiteindelijk enorm fonkelen. Bij deze variant werkt u in
volgende stappen:

1. Doet u een beetje glitter in een bakje
of op een blad papier.

2. Bedekt u de onderkant van de
glasnugget gelijkmatig met lijm.

3. Doopt u de steen in de glitter en
beweegt u de magneet lichtjes heen
en weer, opdat meer glitterdeeltjes
blijven vastzitten.

4. Daarna laat u hem lang genoeg
opdrogen.

5. Verzegelt u de glitterlaag met kleurloze nagellak, opdat de glitterdeeltjes niet
kunnen worden afgewreven.

6. Doet u een kleine hoeveelheid lijm op de achterkant van de steen en drukt u er
de magneet stevig op vast.

7. Laat u de voltooide magneet opdrogen.

Glasmagneten als cool cadeauidee
De glasmagneten doen het ook als aardigheidje of cadeau voor verjaardagen of de
kerst goed! Opdat de magneten elkaar niet aantrekken en in het ergste geval
beschadigen, brengt u de magneten het beste op een ferromagnetisch stuk blik of
metaal aan. Daardoor komen de kleuren en motieven van de magneten bijzonder
goed tot hun recht. Een andere mogelijkheid is het, de magneten voorzichtig
samen te brengen en dan als "klomp" in een fraai zakje te verpakken.

Voorbeelden uit huize supermagnete
Wij zijn echt verslaafd geraakt aan het zelf maken van glasmagneten, waardoor wij
met de doorzichtige glasnuggets zelf veel magneten hebben vormgegeven en u
deze nu ter inspiratie willen laten zien:
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Welke magneten en welke lijm zijn voor glasmagneten geschikt?
Let u er bij de keus van de schijfmagneten op, dat u niet te sterke magneten
neemt. Wanneer de magneet te sterk hecht, dan kan hij afbreken en de decoratie
of de verflaag aan de glasnugget beschadigen. Wij hebben voor u verschillende
magneten getest en kunnen de schijfmagneten uit het onderstaande lijstje
aanbevelen. Voor grotere glasnuggets met een doorsnede van 27 mm bevelen wij
u de zelfklevende schijfmagneten van het type S-20-01-STIC (www.supermagnete.
nl/S-20-01-STIC) aan.

Bij glasmagneten met vilt raden wij u aan, geen zelfklevende magneten te
gebruiken, aangezien deze op oneffen of ruwe oppervlakken niet voldoende
blijven plakken. Meer informatie over de zelfklevende magneten vindt u in onze
FAQ Vragen en antwoorden betreffende zelfklevende magneten (www.
supermagnete.nl/faq/adhesive_articles).

Wij gebruiken bij onze magneetprojecten UHU MAX REPAIR als magneetlijm. Van
hete lijm als kleefstof raden wij af, aangezien diens hoge temperatuur neodymium
magneten (www.supermagnete.nl/magnets_overview_raw) kan demagnetiseren.
Ook secondelijm is ongeschikt, omdat hij de coating van neodymium magneten
kan aantasten.

Tip van het supermagnete team:
Ontdekt u ook vele glasmagneten met bonte vormgeving in ons assortiment aan
glasmagneten (www.supermagnete.nl/group/lp-glass_magnets).

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

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

Gebruikte artikelen
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.nl/WS-ADH-01)
S-12-01-N: Schijfmagneet Ø 12 mm, hoogte 1 mm (www.supermagnete.nl/S-12-01-
N)
S-12-02-N: Schijfmagneet Ø 12 mm, hoogte 2 mm (www.supermagnete.nl/S-12-02-
N)
S-12-02-FOAM: Schijfmagneet zelfklevend Ø 12 mm, hoogte 2 mm (www.
supermagnete.nl/S-12-02-FOAM)

Online sinds: 07.02.2022

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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