
886 28 Assortiment speciale scharen 
 
 
 
Speciale schaar “ Easi Grip” 
Blauwe schaar voor rechtshandigen 
Groene schaar voor linkshandigen 
 

• Licht in gewicht en gemakkelijk in gebruik 
• Na elke knip gaan de punten door de speciale vorm automatisch weer open 
• Door zacht duim en vingers, of de handpalm en de vingers samen te drukken 

kan er geknipt worden. Door de speciale vorm is er in vergelijking met een 
normale schaar maar 50% van de kracht nodig. 

• Is de schaar niet in gebruik, zorgt het kapje op de punten ervoor dat er geen 
ongelukje kan gebeuren. 

 
 
 
Easi Grip schaarhouder 

• Plastic schaarhouder met antislip, zodat de schaar tijdens het knippen niet kan 
wegglijden 

• Maakt van de Easi Grip handschaar een Easi Grip tafelschaar 
• Schuif de Easi Grip schaar in de gleuf totdat ze niet meer verder kan 
• De schaar wordt nu door het omlaagdrukken van de handgreep bediend, de 

schaar opend automatisch  
 
 
 
Leerschaar Mini-easi-grip 
Geschikt voor rechts en linkshandigen 
 

• Kleine Easi Grip schaar ( 2/3 van een normale schaar) 
• Licht in gewicht en makkelijk in gebruik 
• Na elke knip gaan de punten door de speciale vorm automatisch weer open  
• Door zacht duim en vingers , of de handpalm en de vingers samen te drukken 

kan er geknipt worden. Door de speciale vorm is er in vergelijking met een 
normale schaar maar 50% van de kracht nodig. 

• Is de schaar niet in gebruik, zorgt het kapje op de punten ervoor dat er geen 
ongelukje kan gebeuren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Speciale schaar “Easi Grip” met grote handgreep 
Blauwe schaar voor rechtshandigen 
Groene schaar voor linkshandigen 
 

• Door de bijzondere vorm komt de krachtontwikkeling alleen uit de 
middelvinger, ringvinger en pink, terwijl de wijsvinger buiten aan de handgreep 
de kniprichting stuurt. 

• Alternatief kunnen de vingers op de lus worden geplaatst. 
• Is de schaar niet in gebruik, zorgt het kapje op de punten ervoor dat er geen 

ongelukje gebeurt. 
 
 
 
 
Zelfopenende scharen 
Blauwe schaar voor rechtshandigen 
Groene schaar voor linkshandigen 
 

• Zien er uit als normale scharen, maar door een extra veer gaan de punten na 
elke knip automatisch weer open 

• Is de schaar niet in gebruik, zorgt het kapje op de punten ervoor dat er geen 
ongelukje kan gebeuren 

 
 
Oefen scharen 
Blauwe schaar voor rechtshandigen 
Groene schaar voor linkshandigen 
 

• Dankzij de dubbele greepgaten aan elke kant kunnen de therapeut en het kind 
samen het knippen oefenen. 

• Het kind gebruikt de voorste gaten, terwijl de therapeut met de achterse gaten 
de knipbeweging stuurt. 

• Heel geschikt voor het bevorderen van de beweegkracht die nodig is voor het 
knippen 

 
 
 Scharen met grote en kleine vingerzetting 
Blauwe schaar voor rechtshandigen 
Groene schaar voor linkshandigen 
 

• Door de bijzondere vorm komt de krachtontwikkeling  alleen uit de 
middelvinger, ringvinger en pink, terwijl de wijsvinger buiten de handgreep de 
kniprichting stuurt. 

• Zeer goede controle bij het knippen door het behouden van greeppositie 
 
 
 
 
 
 
 



Zelfopenende scharen met grote en kleine vingerzetting 
Blauwe schaar voor rechtshandigen 
Groene schaar voor linkshandigen 
 

• Door een exta veer gaan de punten na elke knip weer open. 
• Is de schaar niet in gebruik, zorgt het kapje op de punten ervoor dat er geen 

ongelukje kan gebeuren. 
 
 
Zelfopenende steunschaar 

• Heeft twee als “ T” gevormde grepen 
• De schaar wordt op de tafel geplaatst 
• De schaar wordt door het omlaagdrukken van de handgreep bediend, de 

schaar opend automatisch  
• Is de schaar niet in gebruik, zorgt het kapje op de punten ervoor dat er geen 

ongelukje kan gebeuren 
 

 
Zelfopenende steunschaar, gemonteerd op een houten sokkel 

• De schaar is op een houten sokkel met anti-glij-instelling gefixeerd 
• De schaar wordt door het omlaagdrukken van de handgreep bediend, de 

schaar opend automatisch  
 



 
 

 
 
 
 

 


