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Creatieve doe-het-zelf ideeën met hout

Magnetisch sleutelbord met leren bekleding

De vorm plannen en het hout
uitzagen

Allereerst heb ik erover nagedacht, hoe
de omtrek van mijn magnetisch
sleutelbord er uit moet zien. De
uiteindelijke vorm was dan een iets
aangepaste vis. De kruisjes met de
cirkels geven de positie van de
supermagneten aan, waaraan later de
zes sleutels komen te hangen. De vorm
kunt u geheel vrij kiezen, het vis-sleutelbord dient gewoon ter inspiratie.

Vervolgens moest ik het eigenlijke "bord" van het sleutelbord uitzagen. Daarvoor
heb ik de sjabloonomtrek op een spaanplaat nagetrokken en hem dan met behulp
van een zaag uitgezaagd. De materiaaldikte bedraagt 8 mm, net zoals die van de
magneten, om alles zo vlak als mogelijk te houden. Daarna moesten de scherpe
kanten noch met schuurpapier worden bewerkt.

Gaten boren en magneten inlijmen

Daarna heb ik 8 gaten van 15 mm
doorsnede in het hout geboord en
eveneens geschuurd. Nu kon ik me aan
de supermagneten wijden. Ik heb 8
schijfmagneten S-15-08-N (www.
supermagnete.hu/dut/S-15-08-N)
gebruikt.

Die heb ik met sterke lijm (www.
supermagnete.hu/dut/WS-ADH-01) in de gaten gelijmd. Daarbij moet men er
beslist op letten, dat de magneten aan de voorkant volledig vlak geïntegreerd zijn
om latere oppervlak fouten te voorkomen. Hiervoor moeten de gaten eventueel
noch met een vijl worden nabewerkt.

Wanneer alles droog is moet de plank nogmaals worden gecontroleerd en
bewerkt. Hij mag geen kleine gaten of andere oneffenheden hebben. Hiervoor
houdt men hem het beste tegen het licht en laat het oppervlak spiegelen, daarbij
herkent men ook de kleinste foutjes. Kleine gaten kan men bijv. met plamuur
opvullen en daarna vlakschuren.
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Sleutelbord met leer overtrekken

Voordat we tot het cacheren overgaan
(dat betekent: de houten plank met folie
of leer betrekken) moet men hem met
perslucht of een nat doek van stof
bevrijden. Daarna heb ik de plank en het
rode leer dat ik heb uitgekozen met lijm
besproeid. Nadat de lijm was
opgedroogd heb ik met hulp van drie
vrienden het leer op spanning gebracht
en over de plank getrokken. Daarna kon
ik met de fön de rimpels uit het leer verwijderen. Nu moest de lijm alleen nog goed
drogen.

Om de vis er ook van de zijkant goed te laten uitzien moest het leer ook over de
randen worden getrokken en van achteren worden bevestigd. Hiervoor heb ik de
rand en het leer weer met lijm besproeid en deze kort laten aandrogen. Daarna
heb ik de leerrand stukje voor stukje verwarmd en over de zijkanten getrokken. Nu
kon ik het overvloedige leer en de ontstane vouwen afknippen en de rand
vastnieten.

Wandhouder vastschroeven

De metalen vis voor het sleutelbord heb
ik aan de hand van een voorgegeven
motief uit staal laten laseren. Als
bescherming tegen corrosie en om hem
er nog beter te laten uitzien heb ik de vis
nog geschuurd & ontbraamd en laten
verchromen. Toen de stalen vis klaar was
heb ik hem op de al overtrokken plank
vastgemaakt. Voorzichtig, niet het leer beschadigen!

Daarna heb ik de wandhouder van ons oude sleutelbord weggenomen en hem
met spax-schroeven aan mijn nieuwe sleutelbord geschroefd. Daardoor kon ik ook
de schroeven, die al in de wand zaten, gebruiken en de gebruikelijke positie en
hoogte verder voeren.
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Sleutelbord ophangen</h3

Tenslotte heb ik het kant-en-klare
sleutelbord gewoon aan de
schroeven ingehaakt. Bovendien
had supermagnete.hu mij als
geschenk nog 10 kubusmagneetjes
W-05-N (www.supermagnete.hu/
dut/W-05-N) meegestuurd. Die heb
ik spontaan meteen mee gebruikt
en zo mijn metalen vis in een
gezinsprikbord veranderd.

Het geheel is een geweldig
hoogwaardig design sleutelbord &
prikbord geworden en past prachtig in het gezinsleven.

Opmerkingen van het supermagnete-team:
De meeste sleutels zijn vandaag de dag niet meer magnetisch. Ook bij
deze toepassing blijven de ijzeren sleutelringen aan de verborgen
magneten vastzitten, niet de sleutels zelf.

Magnetisch sleutelbord met aflegplankje

Aanvulling van klant A. Zieseniss, Sils-
Maria (Zwitserland):

Om mijn vele sleutels overzichtelijker op
te bergen heb ik zelf van hout een
magnetisch sleutelbord gebouwd, dat
bovendien nog over een aflegplankje
beschikt.

Benodigd materiaal/gereedschap 

 • Notehouten plank (60 x 15 x 4,5 cm)
 • 9 schijfmagneten met gat CS-S-27-04-

N (www.supermagnete.hu/dut/CS-
S-27-04-N)

 • Verzonken kop schroeven, 4 x 16
 • Draadeinde M8 (+ 2 moeren om in te schroeven)
 • Fischer messingdeuvels M8
 • Boormachine (30 mm forstnerboor und 8 mm houtboor)
 • Boorhamer (10 mm steenboor)
 • Accuschroevendraaier 
 • IJzerzaag
 • Steeksleutel maat 13
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De houten plank heb ik eerst glad
geschuurd en daarna met houtboter
behandeld.

Met de statiefboormaschine en de
20 mm forstner boor aan de onderkant
4 mm diepe uitsparingen voor de
magneten boren en vervolgens de
magneten met de verzonken kop
schroeven erin vastdraaien.

Aan de achterkant 2 gaten (8 mm) voor
de draadeinden boren en op precies dezelfde onderlinge afstand als aan de
achterkant van de plank gaten in de muur boren.

Pluggen erin steken en de draadeinden er met behulp van 2 moeren inschroeven.
Wanneer de stangen diep genoeg zijn ingeschroefd kunnen de moeren weer
worden verwijderd, aangezien deze uitsluitend er voor dienen het inschroeven te
vereenvoudigen. De plank wordt dan gewoon op de draadeinden gestoken.

Alstublieft vanwege het magneetveld
per se vermijden, portemonnees op het
plankje te leggen!

Zoals men ziet, blijven niet de sleutels
zelf, maar alleen de metalen ringen aan
de magneten hangen. Kleine sleutels,
bijv. voor de brievenbus of fiets zijn
echter vaak magnetisch.

Wie niet zelf wil knutselen, kan decoratieve magnetische sleutelborden ook bij ons
in de shop kopen:

Naar de sleutelrekken (www.supermagnete.hu/dut/group/keyracks)
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Gebruikte artikelen
8 x S-15-08-N: Schijfmagneet Ø 15 mm, hoogte 8 mm (www.supermagnete.hu/dut/
S-15-08-N)
10 x W-05-N: Kubusmagneet 5 mm (www.supermagnete.hu/dut/W-05-N)
CS-S-27-04-N: Schijfmagneet Ø 27 mm, hoogte 4 mm (www.supermagnete.hu/dut/
CS-S-27-04-N)
CS-S-23-04-N: Schijfmagneet Ø 23 mm, hoogte 4 mm (www.supermagnete.hu/dut/
CS-S-23-04-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.hu/dut/WS-ADH-01)

Online sinds: 22.03.2012

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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