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Original King Cutter-set
nr. 226-526

ONDERHOUDSHANDLEIDING VOOR DE SCHEERMESSEN 
VAN BÖKER
Hartelijk gefeliciteerd met uw Böker scheermes! Om lang plezier te beleven 
van uw klassieke scheermes adviseren wij u enkele reinigings- en onderhoud-
stips in acht te nemen:

Reinigen
Direct na iedere reiniging dient u het scheermes onder stromend warm water 
zorgvuldig af te spoelen, indien nodig met een vochtige doek te reinigen en ver-
volgens onmiddellijk met een zachte doek af te drogen. Een te lange inwerking 
van scheerschuim of zeep kan leiden tot vlekvorming en in een extreem geval tot 
corrosie. Om snijwonden te voorkomen het scheermes a.u.b. altijd vanaf de rug 
van het lemmet naar het snijvlak toe afvegen en droogwrijven. Voor de anticorro-
siebescherming dient men het lemmet vervolgens met een zo zuurvrij mogelijke en 
stroperige (viskeuze) olie dun in te oliën. Hiervoor is 
cameliaolie (best.nr. 04BO175) uitstekend beproefd.

Scherpen / stroppen
De scherpte van het mes krijgt men hoofdzakelijk door 
regelmatig te „stroppen“ op een hoogwaardige hang- of 
spanstrijkriem. Dat vereist een beetje oefening, maar is 
snel te leren. De exact afgestemde verhouding van de 
zeer dikke rug van het lemmet tot het ragfi jne snijvlak 
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zorgt ervoor dat men automatisch de juiste hoek bij het snijvlak krijgt, als de rug 
en het snijvlak tegen het leer liggen (zie afb. 1).

Eerst legt men de rug tegen het leer en klapt dan het 
snijvlak voorzichtig er tegenaan. Nu trekt men het 
scheermes onder zachte druk over de volle lengte van 
het leer in de richting van de rug (van het snijvlak af). 
Hierbij beweegt men het mes licht diagonaal over het 
leer. Rug en snijvlak moeten in permanent contact met 
het leer blijven (zie afb. 2). Het is heel belangrijk dat 
men het mes, zodra men het uiteinde van het leer bereikt 
heeft, via de rug wendt. Het scheermes mag in geen 
geval via het snijvlak worden gedraaid. Hierdoor zou 
men het snijvlak weer rond maken, dus bot (zie afb. 3).

Stroppen dient men VOOR en niet NA het scheren. De 
braam gaat na de belasting door het scheren langzaam 
weer zelf recht staan. Als het snijvermogen van het mes 
ondanks regelmatig stroppen langzamerhand nalaat, 
dient het mes op een ander, met speciale rode slijppasta 
(best.nr. 09BO301) behandeld leer te worden gepolijst.

Wij wensen u nog veel plezier toe bij het gebruik van uw Böker scheermessen.

 Heinr. Böker Baumwerk GmbH • Schützenstr. 30 • D-42659 Solingen
Tel. +49 / (0)212 / 40 12-30 • Fax +49 / (0)212 / 40 12-80
Email: info@boker.de • Website: www.barberscorner.de

Het scheren met het gesmede mes
I. De voorbereiding van de huid en het haar van de baard
Vóór het scheren moeten huid en baardhaar zorgvuldig worden voorbereid. Dat 
ontziet tegelijkertijd de huid en het mes. Hiervoor scheert men zich liefst na een hete 
douche of legt men enkele minuten een kompres met heet water op het gezicht.
Vervolgens maakt men de huid met warm water nat. De huid kan naar believen 
vóór het water ook nog met een scheerolie worden behandeld. Dan brengt men met 
de kwast dicht opgeklopt scheerschuim aan. De zeep dient minstens 2 minuten in 
te werken.

II. De voorbereiding van het mes
Terwijl de scheerzeep het baardhaar weekt, is er voldoende tijd om het scheermes 
op een hang- of stootriem te stroppen, zoals beschreven in het hoofdstuk „Stroppen 
& onderhoud“ (zie p. 45).
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III. Scheren in de richting van de haren
Het kan nu nodig zijn met een pas bevochtigde kwast na te zepen. Het schuim moet 
tijdens de hele scheerbeurt vochtig worden gehouden. Het heft van het mes wordt 
naar achteren geklapt, zodat het lemmet vrijligt en ongeveer een rechte hoek met 
de greep vormt. Het heft wordt tussen de middel- en ringvinger ingeklemd en is 
afgekeerd van de rug van de hand. Nu schuift men het snijvlak onder zachte druk 
in de richting van de haren – de groeirichting - over de huid.
De hoek moet 20° tot 45° bedragen en is een kwestie van gevoel en ervaring. 
Beginnelingen scheren eerst de eenvoudige wangpartijen en scheren de overige 
vlakken van het gezicht met hun van tevoren toegepaste scheermethode. Naarmate 
oefening en kennis toenemen, wordt het scheren met het mes langzamerhand 
uitgebreid naar de andere delen van het gezicht.
VOORZICHTIG! De elleboog staat ver weg en staat niet centraal in de eigen 
aandacht. Als men met dit lichaamsdeel ergens tegenaan stoot, ontstaat er vaak een 
pijnlijke snede.

IV. Scheren tegen de richting van de haren in
Na het scheren in de richting van de haren kan voor dieper en zodoende grondiger 
scheren desgewenst en naarmate de huid dat verdraagt nog eens tegen de groeirich-
ting in worden geschoren. Hiertoe moet de huid opnieuw worden bevochtigd en 
ingezeept.

V. Naverzorging van huid en mes
Na het scheren spoelt men de huid eerst met koud, helder water. Hierdoor worden de 
poriën van de huid en eventuele kleine wonden gesloten. Het mes wordt gedroogd 
en geolied zoals beschreven in het hoofdstuk „Stroppen & onderhoud“. Afhankelijk 
van voorkeur kan achteraf nog een aftershave of een gezichtscrème worden gebruikt.
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