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TECHNIEKEN
Leo Jansen, schrijnwerker

HET GEBRUIKEN VAN 
EEN SPONNINGSCHAAF
1. Stel de breedte van de sponning in en stel de vereiste 

snijdiepte in.
2. Anders dan de bankschaven, moet u beginnen te schaven 

vanaf het uiteinden van de sponning en geleidelijk 
terugwerken naar bijna het uiteinde. Voer druk uit op de hiel 
met de rechterhand als u de schaaf naar voren duwt, omdat 
dit de neiging vermindert dat het mes zich ‘ingraaft’.

HET GEBRUIKEN VAN 
EEN BANKSCHAAF
1. Bevestig het hout stevig tegen een 

bankstop op het tafelblad of in de 
bankschroef.

2. Rechtshandigen nemen een stevige 
basispositie in met hun linkervoet ver 
naar voren en met hun rechtervoet en 
rechterheup zo dicht mogelijk bij de snijlijn. Rechtshandigen 
houden de voorste knop in de vingertoppen van hun 
linkerhand en pakken de achterste handgreep vast met de 
rechterhand waarbij de wijsvinger op de schouder van het 
mes rust. Dit helpt bij het behouden van een constante 
richting, met name belangrijk bij het kantrechten van randen.

3. Plaats de teen (de basis van de schaaf voor de mond) bijna 
op het uiteinde van het hout en druk licht naar voren om een 
gelijk contact te houden met het hout. Duw de schaaf naar 
voren met uw rechterhand en verplaats uw lichaamsgewicht 
van uw rechtervoet naar uw linkervoet wanneer de schaaf 
naar voren gaat. Wanneer de teen het uiteinde van het hout 
bereikt, vermindert u de neerwaartse druk met de linkerhand 
en verhoogt u de druk met de rechterhand totdat de mond en 
het mes vrij liggen van het hout. Dit is een erg belangrijke 
vaardigheid die u moet aanleren, omdat het heen en weer 
halen van de schaaf aan het begin en het einde van de 
schaafbeweging een afgerond oppervlak zal geven.

4. Aan het einde van elke slag is het beter om de schaaf op te 
tillen en terug te keren naar de beginpositie in plaats van de 
schaaf over het hout terug te trekken. Dit kan de snijrand ook 
voortijdig bot maken.

HET GEBRUIKEN VAN 
EEN BLOKSCHAAF
Werk bij het schaven van kopshout altijd 
naar een snijlijn bij alle vier de vlakken om 
rafelen te minimaliseren. Vergeet niet dat 
een stuk aan het uiteinde van het hout vlug 
kan afbreken als u de volledige breedte van 
kopshout wilt schaven. Om dit tegen te 
gaan, moet u van beide einden schaven.

TIP 1 

Het helpt vaak om de vingers van de linkerhand op de 
buitenrand van de draad te houden om de schaaf perfect 
omhoog te houden. Voor de beste resultaten moet u proberen 
om dun schaafsel te produceren, omdat de afwezigheid van een 
kapijzer om het schaven te regelen meer zorg vereist van de 
gebruiker om een goed resultaat te verkrijgen.

TIP 2 

Als u een verstopte groeve moet schoonmaken, moet u het mes 
en de hefboomkap in de voorste afgeronde positie plaatsen. De 
afstelling van de diepte moet met de hand worden uitgevoerd, 
omdat de hefboomfunctie niet beschikbaar is in de voorste 
positie.


