De Haagse
Fotokarton snijden met de Speed‐Mat
Door
Johan van den Broek

Foto karton snijden met de Speed‐Mat
Voordat je gaat beginnen zijn de volgende dingen noodzakelijk om te weten.
1 de maat van je passe‐partout
2 de randen die over blijven.
3 De minimale rand die je kunt snijden is 3,5 cm!
In dit voorbeeld werken we met een passe‐partout karton van 40 bij 50 cm.
De randen:

Uit dit voorbeeld is te halen dat de linker en rechter rand 6,2 cm is. De bovenrand 7,4 cm
en de onderrand 15 cm. Het gat dat zal ontstaan wordt 27,6 bij 27,6 cm.

Wil je liever eerst oefenen, maak dan een veel kleiner gat of neem een stuk
afvalkarton (mee).
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1 Controle of het mes in de veilige stand staat
Dit is nodig om je passe‐partout karton en het snijmes niet te verpesten! Het karton kan
halen oplopen en het mes kan afbreken.
Je kunt zien of de knop van het mes (1) uit steekt en de sleuven vrij zijn (geen metalen
pin in de sleuf (4)).

3
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Hier is het mes ontgrendeld, je ziet dat de aandrukknop (1) verder van de ronde
snijkop (3) af zit.

1

3

Hier is het mes in onveilige stand, je ziet dat de aandrukknop (1) erg dicht bij de ronde
snijkop (3) zit.
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Ben je er niet zeker van of het mes goed staat, dan kun je onderstaande stappen volgen:
1 Haal het mes van het snijvlak af door de release knop (2) richting de
aandrukknop (1) te duwen.

2

1

Hierdoor komt de aandrukknop (1) naar je toe.

2

3

4
1

2 Nu moet je er nog voor zorgen dat het mes in de veilige stand komt te staan zodat
je veilig het karton kunt plaatsen of weghalen. Dit doe je door de ronde snijkop
(3) naar je toe te trekken en ca. 45 graden te verdraaien.
De metalen strip van de releaseknop (2) op de snijkop staat nu horizontaal of verticaal
en de pen onder dit blok zal nu niet in de sleuf (4) vallen waardoor we nu veilig het
karton kunnen plaatsen of weg halen.
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Het mes staat nu in de veilige stand; de vier sleuven (4) zijn vrij en de aandrukknop (1)
is uitgeklapt.

2 Het instellen van de snijranden
Nu gaan we het mes zo instellen dat we de juiste maat gaan uitsnijden.
Geheugensteuntje: De gele meetlinten zijn voor het passe‐partout; de witte zijn voor de
breedte van de randen.
Aan de hand van het voorbeeld hebben we de volgende maten:
Karton = 40 maal 50 cm.
Linker‐ en rechterrand = 6,2 cm. Bovenrand = 7,4 cm. Onderrand = 15 cm.
Waar vinden we de stopblokjes? Bij de punten 6, 7, 8 en 9 in onderstaande foto.

stopblok vergrendeld

stopblok ontgrendeld
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2.1 Linker rand instellen
Ontgrendel de linker stootblokjes (6). Zet het mesblok helemaal naar links.
Stel de bovenste witte liniaal in op 6,2 cm. (zwarte driehoek op 6,2 cm. van gele liniaal)

Vergrendel de twee linker stopblokjes. Nu hebben we de linker rand ingesteld.

2.2 Rechter rand instellen
Ontgrendel de rechter stopblokjes (7).
Ga met het mesblok naar rechts en stel deze zo in dat de 6,2 cm. van het witte liniaal op
de 40 cm. (dit is de breedte van het passe‐partout) van de gele liniaal staat.

Vergrendel de twee rechter stopblokjes. Nu hebben we de rechter rand ingesteld.
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2.3 Onder rand instellen
Ontgrendel de twee onderste stopblokjes (8).
Stel de witte liniaal zo in, dat het zwarte driehoekje op de 15 cm. van de gele liniaal staat.

Vergrendel de twee onderste stopblokjes. Nu hebben we de onderste rand ingesteld.

2.4 Boven rand instellen
Ontgrendel de bovenste twee stopblokjes (9).
Ga met het mesblok omhoog tot de 7,4 cm. van de witte liniaal bij de 50 cm. (dit is de
hoogte van het passe‐partout) op de gele liniaal staat.

Vergrendel de stopblokjes. En nu hebben we alle vier de kanten ingesteld.
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3 Plaatsen van het passe‐partout karton
Voor we het karton kunnen plaatsen moeten we eerst de klemmen aan de linker‐ en
onderkant openen.

Schuif het mes iets van de linkerkant af zodat je de hendel in het midden van de liniaal
kunt zien. Trek deze hendel naar je toe. Doe hetzelfde met de hendel aan de onderkant.
Stop het karton met de achterkant naar je toe in het apparaat en plaats deze in de linker
onderhoek. Doe nu de hendels dicht.
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4 Het snijden
Het snijden altijd beginnen in de linkerbovenhoek en met de klok mee. Eerst naar links, dan
naar beneden, dan naar rechts en tot slot naar linksboven.
Breng het mes naar de linker bovenhoek. Trek de ronde snijkop (3) naar je toe en draai
deze zodat de pijl (5) op het blok naar rechts wijst. Laat het blok los. Controleer of de
metalen pen nu in de sleuf (4) zit. Druk nu met de palm van de hand op de aandruk
knop (1). Nu zit het mes in het karton.
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Beweeg het mes nu naar rechts tot deze tegen de stoppers aan loopt. Nu moeten we het
mes uit het karton halen door de release knop (2) met één vinger naar de aandrukknop
te duwen. De aandrukknop komt nu iets naar je toe.
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Hou het mes op dezelfde plek met één hand. Draai de snijkop met de pijl (5) naar
beneden (snijkop (3) naar je toe halen, en 90 graden naar beneden draaien). Laat de
houder los. Controleer of de metalen pen nu in de sleuf (4) zit. Druk met de palm van je
hand op de aandrukknop (1). Nu zit het mes in het karton.

2
1
5
4

3

Beweeg het mes naar beneden tot deze tegen de stoppers aan loopt. Nu moeten we het
mes uit het karton halen door de release knop (2) met één vinger naar de aandrukknop
te duwen. De aandrukknop komt nu iets naar je toe.
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Hou het mes op dezelfde plek met één hand. Draai de snijkop met de pijl (5) naar links
(snijkop (3) naar je toe halen, en 90 graden naar links draaien). Laat de houder los.
Controleer of de metalen pen nu in de sleuf (4) zit. Druk nu met de palm van de hand op
de aandrukknop (1). Nu zit het mes in het karton.
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Beweeg het mes naar links tot deze tegen de stoppers aan loopt. Nu moeten we het mes
van het karton af halen door de release knop (2) met één vinger naar de mes
aandrukknop te duwen. De aandrukknop komt nu iets naar je toe.
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Hou het mes op dezelfde plek met één hand. Draai nu de snijkop met de pijl (5) naar
boven (snijkop (3) naar je toe halen, en 90 graden naar boven draaien). Laat de houder
los. Controleer of de metalen pen nu in de sleuf (4) zit. Druk nu met de palm van de hand
op de aandrukknop (1). Nu zit het mes in het karton.
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Beweeg het mes naar boven tot deze tegen de stoppers aan loopt. Nu moeten we het mes
van het karton af halen door de release knop (2) met één vinger naar de aandrukknop te
duwen. De aandrukknop komt nu iets naar je toe.
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5 Karton uit de snijder halen
Nu moet je er nog voor zorgen dat het mes in de veilige stand komt te staan zodat je het
karton weg kunt halen. Dit doe je door de ronde snijkop (3) naar je toe te trekken en ca.
45 graden te verdraaien. De metalen strip op de ronde snijkop staat nu horizontaal of
verticaal en de pen onder dit blok zal nu niet in een van de vier sleuven (4) vallen.
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4

Maak nu de twee hendels los en haal het karton uit de snijder.

Om nu weer karton met dezelfde maten te snijden herhaal je het proces vanaf “Plaatsen
van het passe‐partout karton (pagina 7)”. Moet het gat een andere maat krijgen dan
moet je ook de randen weer opnieuw instellen.
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