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Schendelmesser 

 

Dëst Stéck Geschir gëtt 

normalerweis geholl fir 

Schendelen ze splécken, 

eegent sech awer gutt fir 

eisen Hieselter an zwee ze 

deelen. 

 

 

 

Beil 

 

Ass kee Shendelmesser bei 

Hand gëtt den Hieselter mat 

engem Beil (Bellen) 

gespléckt. 

 

 

"Den Hieselter, Corylus 
avellana L, ass e klenge Bam 
aus der Famill vun de 
Bierkegewächser, dee bis 12 
Meter héich ka ginn. Seng 
Friichte sinn d'Hieselnëss.  
D'Hieselter sinn a ganz Europa 
doheem, bis op den 68. 
Breedegrad, an a Kléngasien. 
Se wuesse gutt op 
Kallekbiedem, awer och op 
neutralen a liicht saure Biedem. 
Et fënnt een s'am Bësch am 
Ënnerghëlz, um Bord vun de 
Bëscher, an an Hecken." 

 

Wikipedia déi fräi Enzyklopedie 

 

Material: 
Déi beschten Holzart fir en Läffel ze schnetze sinn Bierkeplanzen, 

Dozou geheire Bierken, Hieselter, oder Erlen a Bichen. 
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Schnetzmesser  

 

Dëst Messer ass immens schaarf, huet 

ee grousse Grëff an eng kuerz Kleng an 

ass gutt gëeegent fir am Holz ze 

Schnetezen 

 

Läffelschnetzmesser 

 

Gett benotzt fir de Läffel aushielegen, 

        

Schlaifpabeier  

 

Gett et an verschiddenen Kärgreissten, mir 

benotzen 60er  an 120er Pabeier. 

Handbuerer 

 

 

Get geholl fir am Still en Lach ze bueren 

wou en en Liedersstréckel oder eng Ficelle 

k  d d h ti h  
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Sécherheet 

hei sinn virun allem 

Plooschteren an 

Desinfizéiermettel wichteg! 

 

D'Setzpositioun 

Eng gutt ausgeliichte Platz déi dobaussen oder dobannen ass, 

ass eng wichteg Viraussetzung, hei solle souvill Hockeren oder 

            

Schneiden vun engem 

Bengel: 

 

Hei gëtt d'See tëschent 

d'Been geklemmt a mam 

Fouss um Buedem 

festgehal, da gëtt de 

Bengel laanscht 

d'Seeblaad rop a rof 

geschnidden 
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De sécheren Ëmgang mam Schnetzmesser 

Et muss een ëmmer d'Messer mam Grëff upaken, 

d'Schneid muss en gesinn, am beschtem an der Scheek 

  

Daat ass Falsch!!!!!  

 

D'Schnetzmesser besteet aus Stol dat raschte kann an 

duerch de Schweess kenne flecken op der Schneit 
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Oofleene vum Messer 

Muss en Raschten oder en anert Geschir benotzen däerf en d'Messer ni an e Bamstamm 

stiechen, hei kann d'Spëtzt ofbriechen. 

 

Et däerf en och ni e Messer sou leeën dat en sech ka selwer weidergoen. 

Am beschte flaach virun sech op de Buedem leeën an an der Scheek loossen. 
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Verschidden Art a Weisen wei en 

schnetzen soll 

Vierhandgreff 

Broschthiewelgreff 
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Staarken Schnëtt 

Schielschnëtt 
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Fiederschnëtt 

Ofklappen mat 

engem Beil 
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Läffelmessergreff 

(zum Kierper 

 

Läffelmessergreff (vum 

Kierper weg schneiden) 
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Op keen Fall 

sou!!!! 
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Wei Schnetzen ech en Läffel ? 

Mam Bläistëft gëtt de Läffel op d'Holzstéck 

opgezeechten 

Den Läffelgreff gëtt graff rausgeschnetzt 

Material get prett geluecht: 

Schnetzmesser / Läffelschnetzmesser 

Blaisteft 

Holzsteck 
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D'Läffelform gëtt graff geschnëtzt. 
Opgepasst, den Läffel net ze breet schnëtzen (en 
muss jo nach an den Mond passen) 

Mam Läffelschnetzmesser gëtt dat bannescht vum 
Läffel erausgeholl. 
Emmer mam Holzfuedem schnetzen!!! 

De Läffel gëtt a Form Bruecht an ëmmer méi glat 
geschnëtzt 
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De Läffel gëtt mam Schlaifpabeier glat geschlaff 

Et kann en net nëmme Läffelen, mee och Forschetten oder Schossele schnëtzen, de Still 

kann en well loossen, oder eng speziell Form dra schnëtzen. Et kann en och en Lach an 

de Still Bueren a mat engem Stäck Lieder eng schlauf drun maachen. 

De Läffel soll net mat iergend engem chemesche Produit behandelt ginn, et kann en 

Oliven uelech oder aneren Uelech huelen den en iesse kann. 

De Läffel ass net Spullmaschinne fest! 
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