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E
en schaar is een onmisbare keukenhulp. Dagelijks wordt ze meerdere keren gebruikt door verschillende mensen in het
huishouden. Niet iedereen heeft kwaliteitsmessen, maar wie heeft nu géén schaar in de keuken? Als winkelier moet u de klant

kunnen informeren over de meerwaarde van een degelijk model. Zo is het nuttig om te weten waarin de kwaliteits-en
prijsverschillen zitten. U vraagt zich misschien af of scharen nog gesmeed worden zoals messen, hoe de handvatten er op komen te
zitten of waar het fout kan lopen. Hieronder lichten we de basis toe, samen met een paar tips voor een lange levensduur.

Charlotte Delrue

DEGELIJK BASISMATERIAAL

De kwaliteit van het staal is van enorm belang
voor de uiteindelijke  kwaliteit van de schaar. De
verschillende producenten kopen het ruwe
staal  aan  en gaan dan  zelf op  zoek naar  de
juiste legering.  Staal  is immers  een  materiaal
dat voornamelijk uit ijzer bestaat, moest het uit
100% ijzer  zijn, is  het niet  geschikt voor
gebruik.  Er  wordt onder meer  koolstof  toege-
voegd. Koolstofstaal is niet roestvast, maar wel
aanzienlijk snijvaster dan bv. rvs. Chroom
toevoegen  verhoogt de  harde  en slijtvaste
eigenschappen en  gaat de roestvastheid  bevor-
deren.  Chroom  in  combinatie  met  molybdeen
maakt het staal uitstekend bestand tegen  hoge
temperaturen  en maakt het  heel sterk. Vana-
dium  heeft zowat  dezelfde  eigenschappen in
combinatie met chroom  en  molybdeen  en
maakt het  staal  taaier  wat gunstiger is  voor
gereedschap  zoals scharen.  Ten  slotte worden
ook heel veel scharen uit roestvrij staal
gemaakt.

VERDERE PRODUCTIE
In  het verleden  gingen  de  gerenommeerde
merken  prat  op  de  ongeëvenaarde  kwaliteit
van  hun  gesmede scharen.  Vandaag  zien we
echter dat ze ook al heel wat gestanste scharen

Het productieproces van een gesmede schaar
verloopt zo stap voor stap

op  de markt  brengen,  kwestie van  de  vraag
vanuit de markt te kunnen opvolgen. Vooral de
kostprijs  in  productie  zorgt  voor  een  enorm
verschil. Nochtans ondergaan de betere
gestanste  scharen ook  heel  wat handelingen
om de kwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen.

Gesmede scharen
De  ruwe  vorm  smeden is  een  eerste stap.
Daarbij  worden  de basisstukken in  de juiste
vorm gebracht.  De  metaalklompen worden
verhit tot ze witheet zijn. Daarna gaat men uit
de metaalklomp de eerste ruwe vorm van een
schaar  (onderste  en bovenste blad)  smeden.
Het overtollig materiaal wordt weggeknipt
evenals de ruimte tussen de ogen.
De oppervlaktebehandeling zorgt voor de
verdere  afwerking van  de  schaar. De steel,
verbindingsbout en de bladen worden
geschuurd. Daarna gaan  ze  het gat  voor de
schroef boren. Vervolgens gaan ze de schroef-
draad in het onderste schaarblad maken.
Het harden van het blad en het verbindingsstuk
gebeurt  tot net  achter  de  schroef omdat de
andere delen later nog moeten kunnen worden
gebogen om de schaar te richten. Net zoals bij
kwaliteitsmessen ondergaan de scharen
verschillende  temperatuursschommelingen om
de  schaar  de  juiste  hardheid,  maar  ook de
nodige  flexibileit  te  geven.  Afhankelijk van

De schroef en de herstelbaarheid ervan bepaalt voor
een groot stuk de kwaliteit van de schaar

fabriek tot fabriek worden de delen verwarmd
in  een  zout  bad en  daarna  afgekoeld in  een
oliebad. Door ze daarna zéér snel af te koelen
tot ± < 200°C krijgen de koolstofatomen geen
kans om zich af te scheiden en blijven ze een
homogeen  geheel vormen  met  de andere
atomen.  Het  staal wordt hierdoor gevoelig
harder.  Door het  staal verder  te temperen
wordt  de spanning van  het  staal  gehaald.
Vervolgens  drukken en  draaien  ze  de bladen
van de scharen hard tegen elkaar.
Tenslotte  worden  de  twee bladen aan  elkaar
geschroefd.  Dit  moet  met de grootste zorg
gebeuren, want het uiteindelijke gebruiks-
gemak zal hierdoor bepaald worden. Gesmede
scharen zijn doorgaans helderder van kleur.

Gestanste scharen
De productie  van gestanste  scharen  verloopt
lichtjes anders.  In  tegenstelling  tot gesmede
scharen worden de basismaterialen in de
gewenste  vorm gestanst.  Een half  deel  wordt
uit  een stalen strip  geslagen waarna  het door
een machine in de juiste vorm wordt gedrukt.
De betere fabrikanten voorzien daarna nog een
hardingsproces om de schaar kwalitatief hoog-
staand te maken. De ruwe schaar gaat hiervoor
bv. in een hardingsoven waarna het ruwe deel
wordt  ijsgehard. Ook  hier  wordt het staal
getemperd  om de  spanning eraf te  halen.  Er
zijn ook goedkope gestanste scharen die koud
gesmeed worden,  deze  zijn doorgaans  geel-
achtig van kleur en onmogelijk na te slijpen.

EEN AANTAL CRUCIALE ONDERDELEN
Snijvlak en bladen
Een schaar bestaat uit een bovenste blad (waar
de schroef op zit) en een onderste blad (lagere
deel van  de  schaar). Deze bladen worden
verbonden  door een  schroef.  Bij een  goede
schaar komen  de  bladen enkel  samen bij de
punt.  Het te  knippen product  mag de bladen
niet  uit  elkaar drukken en  daarom  zijn de
bladen licht  tegen elkaar  aan gebogen  en
gedraaid. Het is van uiterst groot belang dat de
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Een nieuw kruidenschaartje in een handige display Keukenscharen zijn er in verschillende uitvoeringen en met diverse soorten handvatten. Sommige zijn voorzien
zorgt voor extra aandacht van een extraatje zodat je er ook noten mee kunt kraken, flesjes openen,...

twee afzonderlijke delen samenwerken tot op
een honderdste van een millimeter.
Het  snijvlak is  daar  waar  het echte  werk
gebeurt  en  de  beide  bladen  elkaar raken.
Ofwel is dit snijvlak glad, ideaal voor bv. papier,
folie,... Sommige scharen zijn ook voorzien van
een microkarteling voor een betere grip op het te
knippen  materiaal  en  geen speling  op  de
bladen. Ideaal bv. voor een wild- of gevogelte-
schaar.

De punt
Afhankelijk waarvoor u de schaar zult
gebruiken  zult  u  wellicht  een fijne  of eerder
robuuste  punt  verkiezen. De  punten  van een
goede schaar passen  precies  op  elkaar als de
schaar gesloten  is.  Zo  kunt  u ook met de top
heel fijn knippen.

Het handvat
De verschillende soorten handvatten zijn
eenvoudig om het gebruiks-

eventueel  gelakt in  een  kleurtje. Bij andere
modellen  worden  er kunststof  handvatten op
de benen bevestigd uit bv.polypropyleen,
nylon, abs,... Dit zorgt voor een  iets economi-
scher product qua prijs en het handvat kan ook
ergonomisch comfortabeler gemaakt worden.

De schroef
Degelijke scharen  zijn  verstelbaar en  zijn met
een schroef  gemonteerd. Een  vakman  kan ze
op  deze manier  bij  het  naslijpen  uit  elkaar
halen  en  weer  in  elkaar zetten.  Raad  uw
klanten ook aan om niet zelf te gaan stellen. Ze
kunnen immers vrij eenvoudig, of per ongeluk
natuurlijk de  schaar ontstellen  waardoor  ze
helemaal niet meer goed afgericht staat.

HOE LEVENSDUUR VERLENGEN?
Juiste schaar, voor juiste doel

De levensduur  van de  schaar  wordt vooral
bepaald door het gebruik of

verlengt de levensduur van de standaard huis-
houdschaar aanzienlijk.

Voorkom zelf roest
Na gebruik in de keuken moet de schaar steeds
goed  worden  gereinigd  en  gedroogd. Zowel
water als resten van eten kunnen voor opper-
vlakkige  roest zorgen.  Van sommige  scharen
wordt gezegd  dat  ze vaatwasbestendig  zijn.
Toch  kunnen  die makkelijk 'vliegroest'  krijgen
op het lemmet door contact met andere
metalen artikelen. Met een zacht schuurmiddel
is dit normaal  makkelijk te verwijderen. Boven-
dien raden de meeste fabrikanten toch aan om
met de  hand af  te wassen met  een  zachte
zeepoplossing. Als u  de  schaar nadien direct
droogt heeft  u het  beste  resultaat  en een
garantie voor een lange levensduur.

Bij voorkeur laten slijpen door een
professional
Zoals  een mes,  blijft  ook een  schaar  niet

gemak te vergroten. De ogen van
de  schaar zijn  voorzien voor de
vingers.  Ze  moeten  zo  gevormd
zijn dat  de  vingers niet  moe of

DEGE LIJKE SCHARE N ZIJN
VERSTE LBAAR EN ZIJN
MET EEN SCHROE FGEMON
TEERD. EEN

eerder misbruik. Mensen
gebruiken  hun  schaar vaak voor
zaken waarvoor die helemaal
niet geschikt is. Bv. om

eeuwig scherp. Hoogwaardige scharen die een
schroef  hebben, kunnen  worden nageslepen.
Er  zijn  hulpmiddelen  en handslijpers om een
schaar zelf opnieuw te slijpen. Toch raden de

pijnlijk  zijn  bij  gebruik.  In  een VAKMAN KAN ZE OP DEZE schroeven los te draaien, blikken meeste fabrikanten aan om dit door een
langoog stopt  u  twee  of  meer-
dere  vingers en  kunt u  meer
kracht  zetten op  de schaar.  Met
kleine  ogen  kunt u  beter sturen,
bv. bij borduurschaartjes.
Bij  de aankoop is  het belangrijk

MANIER BIJ HETNAS LIJP
EN UIT ELKAARHALEN

EN WEER INELKAAR
ZE TTEN

te  openen met de  punt,...  Een
gewone  keukenschaar dient niet
om mee in harde voorwerpen te
knippen.  Knip er  ook uw  nagels
niet mee  want  dat is  noch  voor
uw nagels, noch voor uw schaar

vakman  te  laten doen.  Een  schaar  is immers
uiterst  delicaat,  het  gaat  om twee bladen die
scherp moeten zijn  en  perfect op elkaar  afge-
stemd, wilt u er lang genot van hebben. Maakt
u zelf de schroef los, dan is de kans groot dat
de schaar ontregeld raakt.â

dat  de schaar prettig in de hand  van  de klant
ligt. Afhankelijk  van  het  soort  schaar  zal het
handvat er  anders  uit  zien. Klassieke  gesmede
scharen hebben meestal een metalen handvat

echt  goed.  Leg uit  dat  er meerdere  soorten
scharen zijn voor diverse doeleinden. Beveel bv.
een wild en/of gevogelteschaar aan. Misschien
gebruikt de klant die niet  dagelijks, maar het
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