
 

Gebruikstips schilhandje® 

De ultieme oplossing voor 

mensen met reuma, artrose, 

neuropathie, beperkte 

handfunctie, functioneel 

éénhandige mensen en 

natuurlijk ook mensen met 

gezonde handen. Want…hij is 

‘weerhandig’! 

 

 

 

 Je kan het beste hem natmaken en op de bodem of de zijwand van de wasbak 

plaatsen. Eventueel kan je hem ook op een glad oppervlak plaatsen, bijvoorbeeld de 

eettafel. Zie maar wat je het gemakkelijkste vindt; 

 Voordat je hem plaatst even het stukje schoonmaken waar je de zuignapjes zet; 

 Prik nu wat je wilt schillen, bijvoorbeeld een aardappel, op de prikkers. De prikkers 

zijn bewust niet allemaal dezelfde lengte om het prikken soepeler te laten verlopen; 

 Pak de speciaal met Solingenmesjes (=kwaliteit) uitgeruste Y-schiller en schil de 

aardappel helemaal aan tot zover je kan komen met het de dunschiller. Door de 

aardappel te draaien met de hendel bent u binnen een paar seconden klaar; 

 Haal hem er af en prik hem er omgekeerd op en herhaal het proces even aan de 

bovenzijde en hij is geschild; 

 Je kan hem zelfs doormidden snijden met een gewoon mesje; 

 Vervang eventueel aardappels, voor appels, peren, uien en wat je maar wil schillen. 

Zelfs komkommers en winterpenen zijn niet veilig voor het schilhandje®! Wel even 

dan met de lange zijde op het schilhandje® neerleggen.  

 Gebruik voor kiwi’s het kartelmesje (indien gekocht). 

Het ergonomische en schokdempende antislip-handvat is verdikt om een betere grip te 

krijgen. En als je hem in de wasbak legt zijn de schillen zo weer opgeruimd. Belangrijk: haal 

het schilhandje® los met de lipjes van de speciale zuignappen om het vacuum te verbreken. 

Simpel afspoelen en laten drogen. NIET in de vaatwasser 

 Materiaal set: kunstof HDPE en roestvrij inox staal; 

 Zie verder video op weerhandig.nl/schilhandje voor de tips van het schilhandje®. 

 

 



Meer informatie: info@weerhandig.nl  
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