
Het graveren van een geboortelepel. 

 

Om duidelijk te maken bij wiens geboorte de lepel is gegeven, wordt een inscriptie met de voor- en 
achternaam, geboortedatum en vaak de geboorteplaats in de lepel gemaakt. Het is gebruikelijk 
deze op de buitenrand van de achterkant van de lepelbak te doen. Hiervoor kan men 2 technieken 
gebruiken: 

Machinegravure: 

Hierbij wordt de lepel in een graveermachine vastgezet. De tekst wordt met een stalen pen met diamanten punt 
in het zilver gegriefd door een tekst-sjabloon na te trekken. Hierbij moet de stift het vlak loodrecht raken. Er 
ontstaan een glanzende lijn, die het materiaal ook gedeeltelijk wegdrukt. 
 
De grote moeilijkheid bij een geboortelepel is, dat het te graveren oppervlak bol loopt. Hierdoor kan men maar 
voor een klein deel in een rechte lijn werken en staat de stift al na een korte tekst niet meer loodrecht op het 
vlak. 

METHODE P. Dikland:  Door zowel de lepelklem als ook de sjabloontekst rond te laten lopen, kan de 
graveerstift zo recht mogelijk in het metaal worden gedrukt en kan toch de achterkant van de lepelbak rond 
meelopend worden gegraveerd.  Het vergt echter een zeer grote nauwkeurigheid en meerdere keren opnieuw 
instellen van de machine om een vloeiende tekst te realiseren. 

Omdat m.n. de uiteinden van de tekst dan nog vaak ondiep blijven wordt hier de tekst nog met de hand na-
gegraveerd. Hierdoor zijn wij in staat een zeer regelmatige en diepe gravure te realiseren, die nauwelijks onder 
doet voor een handgravure. 

 

De kenmerken van deze techniek zijn: 

  De gravure is iets minder diep. 

  De lengte van de tekst is beperkt tot ca. 50 tekens inclusief spaties en loopt niet geheel door in de punt 
van de bak. 

  Er wordt gewerkt met een sjabloon, zodat een mooie, uniforme tekst ontstaat. 

  Het is goedkoper, omdat de techniek minder specialistisch is. 

       

 



                                                                              

B.  HANDGRAVURE. 

Hierbij wordt met een speciale steker de tekst uit gestoken. De punt wordt gevormd door een schuin geslepen 
vierkant, zodat een v-vormige gleuf in het materiaal ontstaat.      

   

Door de steker tijdens het steken iets te kantelen, ontstaat aan 1 kant van de gleuf een glanzende lijn. Dit heet 
dan ook een glanssteek. Hierdoor krijgt de handgravure meer het aanzien van het vroegere schoolschrift, 
waarbij ook de opgaande lijnen dun en de neergaande lijnen breed werden geschreven. 

        De kenmerken van deze techniek zijn: 

 De inscriptie wordt diep uitgestoken en blijft meer dan 100 jaar leesbaar. 

 De graveur kan de tekst, ook een hele lange, goed verdelen over de beschikbare ruimte op de lepel. 
Hierdoor ontstaat altijd een mooie vlakverdeling. 

 Het is handwerk, er ontstaat een eigen karakter van de tekst en ook afwijkende vormen of symbolen zijn 
mogelijk. 

 Dit specialistische werk wordt alleen gedaan door handgraveurs, waarvan er steeds minder zijn in 
Nederland en is derhalve duurder. De levertijd kan 2 a 3 weken bedragen. 

 I.v.m. de ronde vorm van de bak kunnen de DESIGN lepels alleen als handgravure worden uitgevoerd ( 
zie kosten onder). 

 Uw tekst graveren. 

Het is gebruikelijk de volgende tekst op de rand van de achterzijde van de lepelbak te graveren, waarbij de tekst 
begint met de steel aan de linkerkant en de tekst doorloopt naar de andere kant, terwijl de lepel naar rechts 
wordt gedraaid: 

 Op de bovenrand:  1 of meer voornamen & achternaam.  ( V.b. : Pieter Jan de Vries) 

 Op de onderrand:  de geboortedatum in cijfers & geboorteplaats, voorafgegaan door "geb" of het 
"*" teken( b.v. geb. 12-5-2010, Sneek  of * 12-5-2010 te Sneek) 

 Bij machinale gravures proberen wij bij een korte tekst toch een mooie vlakverdeling te krijgen door b.v. 
"geb." uit te breiden naar "geboren" of de datum in tekst te graveren. (b.v. 12 mei 2010) 

            Deze keuze kunt u het beste aan de graveur  over laten. Omgekeerd wordt de tekst waar mogelijk 
ingekort, wanneer er meer dan 50 tekens ( incl. spaties!)  moeten worden gegraveerd. In het uiterste geval 
wordt op een 2e regel de  familienaam gegraveerd. In dit geval wordt een meer-prijs berekend. 



  

PRIJZEN: 

Machinale: 
Gravure recht op de bak 
Gravure rondom de bak maximaal 50 tekens, incl. spaties:  

€17,50  p/lepel*) 
€40        p/lepel*) 

Handgravure: Hoofdletter € 4.50    p/letter*) 

  Kleine letter    €  2.75  p/letter*) 

  

*) N.B.: dit zijn gereduceerde prijzen. Bij-graveren op bestaande lepels op aanvraag. 

 

 

Deze info en foto’s zijn afkomstig van P. Dikland. 


