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Gefeliciteerd met je MATHEMAGIC  

BUILDING BLOCKS van Studio Overvelde. We 

hopen dat je de bouwstenen met veel plezier 

zult gebruiken.  

 

Belangrijk 
Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig 

door voordat je de bouwstenen gaat 

gebruiken. Bewaar de gebruikershandleiding 

om deze indien nodig te kunnen raadplegen. 

Je kunt de gebruikershandleiding ook online 

vinden op mathemagic.studioovervelde.com/

aan-de-slag. 

 

Ter info 
De algemene voorwaarden zijn de vinden op  
mathemagic.studioovervelde.com/algemene-

voorwaarden.
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MATHEMAGIC herkomst 

De MATHEMAGIC bouwstenen zijn gebaseerd 

op wetenschappelijk onderzoek dat is verricht 

door natuurkundige dr. ir. Bas Overvelde en in 

het jaar 2017 werd gepubliceerd in het 

tijdschrift Nature. MATHEMAGIC is 

geïnspireerd op de structurele diversiteit en 

vouwbaarheid van prismatische geometrieën 

die kunnen worden gebouwd met behulp van 

origami-technieken. Met MATHEMAGIC kun je 

wonderbaarlijke veelvlakkige 3D-

bouwwerken maken, die in hun kern bestaan 

uit regelmatige polygonen en gebaseerd zijn 

op een veelvoud van wiskundige lichamen 

zoals de Catalan- en Johnson-lichamen, de 

Platonische en Archimedische lichamen, maar 

ook bijvoorbeeld prisma's en antiprisma's.
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MATHEMAGIC BUILDING BLOCKS 
pakketinhoud 
• 24x bouwstenen  

 

Functionaliteit 
Je MATHEMAGIC bouwstenen zijn compatibel 

met de DEMI-RHOMBI en RHOMBI origami-

lampen. Blijf bouwen en breid je lampen uit! 

In de instructies 7-14 vind je een drietal 

voorbeelden. Misschien heb je zelf nog een 

verrassend ontwerp gevonden die je leuk 

vindt?  

 

Deel je wiskunsten via Twitter of Instagram 

o.v.v. #mathemagic @StudioOvervelde en 

maak kans op gratis 24 MATHEMAGIC 

bouwstenen! 
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Waarschuwing 

De MATHEMAGIC bouwstenen zijn niet 

bedoeld als kinderspeelgoed, aangezien de 

bouwstenen scherpe randen hebben. 

 

Recyclen 

Studio Overvelde probeert zo duurzaam 

mogelijk te werken, maar onze materialen 

moeten vooral ook veilig zijn. Wij gebruiken 

daarom CE-goedgekeurde materialen. 
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Speci!caties 

Productsoort 

 

Functie 

Serienummer 

Afmetingen 

Gewicht 

Afwerking 

Bouwstenen 

Bouwstenen 

Compatibel met DEMI-

RHOMBI en RHOMBI 

B24PPZM0218 

10x9x0.8 cm 

150 gr 

Zand/mat 

Polypropyleen (PP) 
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Let op! Monteer de 

bouwstenen niet in 

spiegelbeeld.

7Begin met het monteren van 

elementen bestaande uit 3 of  

meer bouwstenen



Om een geometrie te maken op 

basis van een kubus, bouw:  

6x              

Maak de 6 onderdelen 

aan elkaar rondom een 

denkbeeldige kubus.
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8Om een geometrie te maken op 

basis van een piramide, bouw: 

4x              1x

Voeg telkens een 

extra onderdeel toe 

aan het geheel.

Maak de 5 onderdelen aan elkaar rondom 

een denkbeeldige piramide.

Om een geometrie te maken op 

basis van een prisma, bouw:  

2x              3x

Maak de 5 onderdelen aan elkaar 

rondom een denkbeeldige prisma.
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Voeg telkens een 

extra onderdeel toe 

aan het geheel.

Door deze werkmethode te volgen,  

kun je nog veel meer geometriën  

maken! Hieronder vind je een aantal 

voorbeelden, maar kijk ook op 

mathemagic.studioovervelde.com/aan-de-slag

hexagonaal prisma

afgeknotte octaëder

stompe kubus


