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I. Anskaffning av skodon
Beslut om anskaffning av skodon

bör göras efter moget överväga n-
d e, ty det räcker icke, att pengar, poäng och

specialkupong finnes till hands, utan bör ett

verkligt behov av skodon förefinnas (för att

den behövande icke skulle bliva utan).

Ändamålsenliga skodon bör v a I-
ja s. Om sådana till största delen användas

Val av passande skodon.

Folkförsörjningsministeriet

för utebruk, bör man välja bastanta sådana:

ovantåget bör utgöras av läder, som förefaller

att vara tjockt och smidigt samt ha en fast,

jämn yta och sulan bör vara tämligen tjock.

Som brukskänga skall man icke i allmänhet

begagna sådan, som är försedd med dubbel

sula, ty denna är ofta styv och slites dess tåända

då snabbt. —För inomhusbruk passa bekväma,

av lättare material gjorda skodon. — Skodon

avsedda för visiter och fester äro i alla avseen-

den "lätta", och dessa bör man spara på och

använda endast för det ändamål, de äro av-

sedda för, ty i vardagssysslorna förstöras de

lätt. — För hemmabruk är toffeln den lämpli-
gaste fotbeklädnaden. Under nuvarande förhål-

landen borde man sträva till, att under somma-

ren använda skodon försedda med träbotten

samt på fuktiga platser arbetsskodon försedda

med träbotten. Dessa inbesparapoäng och läder.

Speciell uppmärksamhet bör

fästas vid skodonens storlek och

form. För att spara på såväl fot som skodon

böra skodonen väljas efter fotens mått och

icke efter modet. I detta avseende giva gamla



skodon goda vinkar. Om de i stort sett ha
bibehållit sin fason och slitits jämnt, är det

klokast att på nytt skaffa sig skodon av samma

modell och form, men om sulan har nötts mycket
endast på tåändan, eller om ovanlädret har

trängts ned bakom klacken som en säck och

sömmarna dessutom ha remnat, är det nöd-

vändigt att välja ett större nummer. Om åter

tåändan på gamla skodon böjer sig alltför

mycket uppåt från golvet sett och ovanlädret

dessutom uppvisar många tvärgående veck,

är det skäl att välja ett mindre nummer. Om

sulorna ha utsatts för slitning å endast en liten

del av den ena kanten och ovanlädret har pöst

ut över samma kant, bör man se efter en bre-

dare modell.

Följ denna anvisning. Placera foten på ett pap-

per och teckna av den med en smula snett

hållen penna så, att den linje som uppstår,
uppifrån sett, tyckes löpa just nedanom fotens

yttre konturer. Ritningen klippes ut och place-
ras på skons sula. Då bör på sulan de sneda

linjernas sträckning- i stort sett följa ritningens

kanter åt. Det är onödigt, att prova en sko

försedd med spetsig tå på en sådan fot, vars

tår äro utspärrade och stortån ännu dessutom

vänder sig bort från de övriga; för sådan fot

passar en bred, halvrund tåspets bäst. Likaså

är det onödigt att köpa en med smäcker och

smal läst tillverkad sko för en fot, vars mellan-

fots hålfotparti har tryckts ned, ty säkert är,

att skon senare bångnar utåt. Då man känner

att å skons sidor, i synnerhet på inre sidan

bakom tårna uppstår olovligt stora veck, är

skon synbarligen alltför vid. Är åter skons mittel-

parti alltför kort i förhållande till foten, eller

skons tåspets böjer alltför högt från marken,

trycker foten spetsen ned och åstadkommer

veck. Naturligtvis finnes det fötter, för vilka

man icke ens ur ett rätt välförsett lager kan

finna klanderfritt passande skodon, men då är
det vanligtvis fråga om något specialfall, för
vilket även specialskodon böra anskaffas eller

måste man nöja sig med närmast passande.

För bestämmande av skons längdnummer är

det bra att använda nyss nämnda ritning,

men till dess längd bör läggas 1,5—2 cm, för
att foten skulle ha litet svängrum i skon för

tårna kanske plats att något breda ut sig och

för att tånaglarna icke genast skulle taga fast i
"taket" och åstadkomma slitage å strumpan.

Drygt övermått tages för stora och feta fötter

och knappt övermått för små och magra fötter.

Skonumret fås genom att dividera den samman-

lagda längden (cm) med två och genom att

multiplicera kvoten med tre. T.ex. fotens längd
26 cm, övermått 2 cm = 28 cm, 28: 2 = 14,

3 x 14 = 42 — alltså bör N:o 42 fordras. —

Ännu bör man minnas, att foten om dagen
är mindre än om morgonen, om den icke är

mycket trött, och att även ett nytt skodon.



om detförövrigt passar, kännes behagligt redan

som nytt. Man skall icke vid avprovande av

ett nytt skodon, som kännes trångt, trösta

sig med, att nog giver det med sig, ty skodonet

IL Användning av skodon
Skodon böra skyddas för onödig

väta. Då lädret blir vått, så sväller såväl sul-

som ovanlädret, dessfibrer skiljas åt och mellan
dessa uppstå små, små porer, i vilka sand och

damm intränger och förorsaka vid lädrets böj-

ning än åt den ena än åt den andra sidan en

kraftig nötning. Likaledes förorsakas av förnyad

vätning en uppmurkning av sömmarna. För att

förhindra skodonen att bliva våta, kan lädret

impregneras med fett- och andra ämnen, men

detta lyckas i allmänhet blott för en kort tid,

ty den av gången förorsakade pressningen och

gnidningen pressar fettet ur porerna och läm-
nar dessa öppna. Därför är även förnyad in-

smörjning med fett viktig.

Använd ändamålsenliga skodon.

I allmänhet vore det ur praktisk synpunkt sett

önskvärt, att envar alltid skulle ha "bättre

skor" och arbetskängor och dessutom, den som

intresserar sig för utflykter, för trädgårdssköt-

sel, sport m.m. för detta ändamål skulle ha

specialskodon, i fall icke det dagliga arbetet

redan fordrar sådana. Med tanke på stadsför-

hållandena komma de flesta i sitt arbete till

kan, under tiden det giver med sig, förskaffa
foten bestående skador och själv gå upp i söm-

marna eller kan ovanlädret, då detta är allt-

för spänt, snabbt börja få sprickor.

rätta med vanliga "lätta skor", men, om man

iförd dessa far till landsbygden, där väglaget
är ett annat än i staden, utsättas skodonen för

svåra påfrestningar, bliva våta och lättträckiga.
Om man iförd dem i ivern några gånger kommer

att trampa på spaden, öppna sig på dem lätt
även sömmarna. När man sedan om kvällen

återvänder hem, bliva skodonen ofta utan vida-

re tillsyn lämnade att vänta på morgondagen.

Gyttjiga som de äro, ha de skrumpnat ihop
och kännas hårda, man täckes icke mera an-

vända dem i stadsbruk — och så är det slut

med dem! Pengar placerade i ändamålsenliga
skodon giva god ränta.

Man bör följa med skodonens nöt-

ning och rätta sig därefter. På samma

sätt kan envar giva akt på sin egen gång och

dess inverkan på skodonen samt göra iaktta-

gelser och "motdrag" och då befinner man sig
redan på rätt väg. Skulle man dessutom kunna

förmå pojkarna att avstå från allt skodon
nötande skurrande och att upphöra med att

sparka stenar och dylikt, skulle säkert mången

fader draga en suck av lättnad.
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111. Skötseln av skodon

Skötsel av skodon hemma

Lämna aldrig dina skodon oputsade efter begagnandet.
Sköt varje sko-par just på det för dem rätta sättet.

"där smör smälter, där brinner läder".

Bevara dina skodon torra och "svala".

Låt reparera din sko så länge felet är litet.

Reparation av skodon

icke kanterna helt gått sönder.

Kom i håg, att en välskött sko håller flerfalt längre än en vanskött.
Akta dina skodon för väta. Använd överskor eller galoscher.
Impregnera din skosula med sulolja eller fernissa. Då håller den
längre och är vattentät.

Bestryk och insmörj dina skodon med fett, då dessa ännu äro fuktiga.
Då de torka, brytes det osmorda lädret och krymper.
Bevara dina skodons form och passform genom att använda läst eller
genom att stoppa upp dem med tidningspapper.
I fall Du begagnar lösa innersulor, tag ut dem att torka och vädras.
Torka aldrig dina skodon nära kakelugnen eller värmebatteriet, ty

Placera dina skodon att torka på kant eller på en passande ställning,
ty då torka sulorna jämnt.
Håll dina skodon på uppbevaringsplatsen bredvid varandra och icke
på varandra.

Snedgångna klackar skada foten och förstöra skons passform.
På klacklappen av gummi kan man där denna först slites, å det sneda
stället å bakre kanten, låta fästa ett "kilgummi". På så sätt sparas
gummi och pengar.
Träklack bör repareras förrän ovanlädret har hunnit bliva utslitet.
Akta dig för att nöta upp din skosula så, att den under sulan blottade
kantsömmen slites av. Kom i håg, att i stället för halvsulning ofta kan
utföras blott en delvis reparation av sulan s.k. "kård-sättning", om

Lika ofta som man nuförtiden torde bliva påmind därom, att sparsamhet är en fosterländsk
gärning och att ett ändamålsenligt bruk av nyttoartiklar hör till en medborgares skyldighe-
ter, lika ofta böra vi minnas, att vi samtidigt sköta vår sinande börs och gagna oss själva.
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