
Scharen informatieblad 
 
Het belangrijkste voor een papierknipschaar is dat hij scherp is en soepel opent en 
sluit. Als je telkens moet trekken of duwen met je vingers is het knippen vermoeiend 
en dus niet leuk om te doen. Als je wilt gaan “inprikken” in het knipwerk is het handig 
om heel scherpe punten te hebben. Die kan je er zelf aan slijpen met een slijpsteen 
en schuurpapier, of kijken of er een scharensliep is in de buurt. Bij de vereniging zijn 
ook nog verschillende mensen die dit kunnen. Op www.knipacademie.nl staat een 
handleiding voor het slijpen van de schaar als hij bot is geworden. 
 
Bij Jacobi zijn veel scharen van Protool te koop. 
De vereniging heeft nog enkele scharen van protool in voorraad: 

 
Voor € 38,50, exc. Verzendkosten 

 
Voor €14,50, exc. Verzendkosten 

 
Voor € 9,00, exc. Verzendkosten 
 
Verder wordt het schaartje van de Action ook gebruikt voor beginnerscursussen. 
De vereniging slijpt ze zelf puntig. Dat is goed zelf te doen. 

 
 
Door leden van de vereniging wordt rondgekeken naar goede schaartjes. Ze worden 
besteld, getest, goed- of afgekeurd. 



 Deze irisschaar rood van de verpleegkundigeshop van € 3,50 
doorstond de test. Bestel alleen de rode, die komt van een andere fabrikant dan de 
anderen. 
 

   Bij Bol.com werd ook een irisschaartje besteld, de MEDLUXY - 
Irisschaar - Recht - Scherp/Scherp - 11.5 cm [pedicure, manicure, modelbouw, 
dissectie].  
€24.99 per stuk, maar beoordeeld als “een goede schaar, ook voor meer lagen”. 
 
In het Museum van Papierknipkunst in Westerbork worden ook schaartjes verkocht. 
Die worden stuk voor stuk soepel en bruikbaar gemaakt. Informeer bij het museum.  
 
Professionele scharen te koop in Zwitserland 
Ester Gerber 
www.esther-gerber.ch 
+41 (0)62 965 12 66 
Zelf ontwikkelde schaar, speciaal geslepen. 
Ch. Fr. 98.00 
 
Ernst Oppliger 
tel +41 (0)31 829 21 00 
www.ernst-oppliger.ch 
Verkoopt zelfgeslepen schaartjes van chirurgische staal. 
Blad is 8 tot 11 mm, 14 dagen gratis testen. 
Ch. Fr. 115,00 
 
Klötzli 
tel +41(0) 34 422 23 78 
https://www.klotzli.com 
Topschaar (voor de professionele knipper) is te koop via Klötzli Scherenschnittschere 
"Hofer Gold Gerade: artikelnummer 00000011 in Zwitserland. 
De schaar is niet goedkoop, verzending ook niet, maar kant en klaar om te knippen 
en gaat jaren mee. Scherp geslepen en met naaldscherpe punten 
Ch.Fr. 47,80 
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