
Ohjekirjasessa selostettujen
falkineitten kaavat on jul-
kaistu eri liitceena, jota
saa ostaa kauppaliikkeistä Ja
kansanhuoltolautakunnisza.

KANSANHUOLTOMINISTERIÖN JULKAISUJA N:o 22.



Puupohja valmistetaan koivupuusta. Koivulankusta tai ok-
sattomasta koivuhalosta veistetään suunnilleen tarvitlavan
pohjan pituinen ja levyinen suorakaide, jonka paksuus on nom
40—50 mm.

Jalkineesta, johon puupohja valmistetaan. poistetaan korko
ja sen anturan muoto piirretään paperille ja sen mukaan puullc.

Puu veistetään alustavasti kirveellä, taltalla, kovertimella
tms. anturan yläpinnan kaarevuutta vastaavaksi sivultapäin
katsottuna kuten piirros ] osoittaa.

Piirros 1

_ . . Anturan levein kohta b veistetään matalim-
..._ maksi ja ohuimmaksi. Paksuus nom 15—25 mm.yläpinta . •"

,__
...
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... ,I Anturan etuosa a—b veistetään karien yläkul-
masta a lähtien hiukan alaspäin kaartuvaksi (katso myös piir-
roksia 3 ja 5),

Anturan leveimmästä kohdasta h lähtien kantapäähän c
päin veistetään anturan yläpinta keskeltä kovertaen syvem-
mäksi. Syvennys kulkee keskijalan kohdalla kapeampana laa-
jentuen kantapäässä c kuppimaiseksi koverrukseksi, joka vas-
taa jalan muotoa. keskiviivan kohdalla
on nom 3-—4 mm.

Kun yläpinta on valmis, piirretään anturan
." kuva sille uudellecn ja sen ääriviivoja seuraillen

I saadaan veistelemällä vähitellen esiin puupohjan
ympäryksen muoto. Tämän voi tehdä pnukolla, kirveellä, tal-
talla, rupahöylällä tms. välineellä, mutta kärki- ja kantaosien
muotoaminen käy kuitenkin parhaiten sahaamalla pois muo-
dostuneet kulmat. Takaa kantapään alapinnasta sahataan tai
veistetään kappale pois (katso piirroksia 3 ja 5).
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Kun puupohjan sivut on saatu anturan muo-
™ '

toa vastaaviksi, veistetään sen alapuoli kär-
aap " a 1 jen älta jalan käyntiliikettä vastaamaan.

Kärjen tulee olla maasta nom 25—30 mm, ettei käynti tun-

tuisi kovin jäykältä. Alapinnan kaarevuus alkaa suunnilleen
anturan leveimmältä kohdalta ja kulkee tasaisesti kuperana
kärkeen. Huomattakoon, etta alapinnan kaarevuus on suu-

reinpi kvin yläpinnan, johon jalkine kiinnitetään. Anturan
alapinta veistetään kaarevaksi, paitsi pituussuuntaan, myöskin
jonkin verran poikittaissuuntaan siten, etta pohjan keskiviivan
koskettaessa maata, reunat övat siitä irrallaan.

Kun puupohjan muoto on saatu kaikin puolin
ViimeUtely esille, suoritetaan viimeistely. Yläpinnan kover-

I rakset keskijalan ja kantapään kohdalla vii-

meistellään mahdollisimman tarkasti jalkapohjan muotoa

vastaavaksi. Sivut tasoitetaan sileiksi raspilla, höylällä,
hiekkapaperilla tms.

Kuten piirrokset 2, 3 ja 4, 5 osoittavat, övat miesten ja nais-

ten puupohjat erilaiset. Naisten puupohjan kantaosan korkeus
riippnu siitä, miten korkea korjattavan kengän korko on ollut.

TEEMME ITSE) PUUPOHJAN

Vahvista puupohja heti käyttöön ottaessasi metallinastoilla! Puu on pehmeää ja kuluu no-

peasti. Sijoita metallinastat niihin kohtiin, jotka Sinun kengänpohjassasi kuluvat eniten!
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POHJA ON PUHKI...

Vanhat ja kuluneet
nahkakengät voidaan
korjata tällaisilla oma-

tekoisilla puupohjilla
naulaamalla ne suoraan
vanhan nahkapohjan
päälle. Korko on ensin
poisettava. "

ileunuskengät ja niihin verrattavat jalkineet naulataan
sopivan pitkillä nauloilla etuosansa reunuksista yläpuolelta
puupohjaan kiinni, mutta on tähdättävä tarkkaan ja varottava
vahingoittamasta päällistä. On parasta pitää naulan karmalla
väli-iskuria, jonka voi sovittaa aivan päälliseen kiinni sopi-
vaan asentoon. Antura on tuettava naulaaraista varten niin,
ettei se keiku ja etteivät naulat sen vuoksi kaatuile. — Tasa-
paksut »lankanaulat» (pituus nom 18—20 mm) pitävät liitok-
sen paremmin kvin suutarin naulat, n. s. staksit», sillä nämä oval
tyveen päin paksunevia ja irtoavat puusta helposti elleivät
ulotu päätökseen. Välille on pantava hyvin kiinnitettäviä
nauloja ja kantapäähän on lyötävä naulat keskellekin, kuten
korkonaulat ainakin. Keskiosa ja kantapää naulataan lisä-
puolelta pitkin reunoja lyödyillä nauloilla. Näitä varten pis-
tellään naskalilla (piikillä) ensin pienet reiät, joissa naula-
pysyy pystyssä. Lyömisen helpottamiseksi käännetään kengän
varsi ulkopuolelle. Ellei vasara sittenkään tahdo ulottua
naulan kantaan saakka, pidetään naulan päällä pystyssä tasa-
päistä, 5—6 cm pitkää raudan palaa (ruuvia tms.) väli-iskurina,
jonka yläpäähän vasaralla iskettäessänaulatuppoavat tiukkaan.

Jos anturan reuna on irronnut päällisestå, on namä ensin
kiinniteitävä toisiinsa naulaamalla kengän sisällä olevaa rautaa
tai rautapohjaista lestiä västen.

JVautokenkiin, joissa ci ole reunaa ulkopuolella, voidaan
tällaiset puupohjat kiinnittää etuosaan siten, etta naulaaminen
suoritetaan puupohjan ulkopuolelta antnran ja koko pohjara-
kenteen lävitse ulottuvilla nauloilla; tassa tapanksessa on valit-
tava erikoisen ohuita ja tasapaksuja nauloja (pituus nom 20
mm), ettei puu halkeaisi, tninkä varsinkin löyhäkasvuinen
puu helposti tekee. Kengän sisällä tulee olla rautalesti, jota
vastaan naulat kivertyvät päätteeseen ja sitovat puupohjan
kiinni. Keskiosan ja kantapään naulaus voidaan suorittaa sisä-
puoielta samoin kvin reunuskengässä. Puupohjan etuosan tu-
lee tassa tapauksessa olla vastaavasti ohuempi, nom 12—15
mm, jotta naulojen ci tarvitsisi olla erikoisen suuria.

Kengän sisään leikataan esim. jostakin kangastilkusta sopi-
van kokoiset pohjavuorit, jotka liimataan ohuesti ja pannaan
kengän sisään suojaamaan sukkia taikoetetaan irroittaa vanka
vuori eheänä pois ennen noulausta.



VALMISTAMME ITSE lALKINEET
Jalkineitten Itaovoja saa ostaa

kauppaliikkeistä jakansan
huoltolautakunnista,

Varsikenkä

Kenkää kokoonpantaessa on huomattava, etta kaavoissa on
saumanvara, joka on merkitty pisteillä. Osat voidaan yhdistää
toisiinsa ompelemalla käsin tai tavalJisella, suurella ompelu-
koneella käyttäen neulaa N:o 21 ja lankaa N:o 24 tai 30.
Käsin ommeltaessa voidaan tavallisen neulan asemasta käyt-
täå n. k. teräsharjasta. Saumat on yleensä ommeltava kah-
teen kertaan.

1. Kieli (4) ommellaao kiinni päälliseen (1) kielen reunan jää-
dessä sisäpuolelle.

Varsikengän osat,

1. Päällinen
2. Takalappu(2kpl)
3. Varsi »

4. Kieli
5. Takahihna
6. Rengasvuori »

Puupohjan
kiinnitys
päälliseen

2. Rengasvuorit (6) neulotaan kiinni varsiin (3) c-sivun sisä-
puolelle.

6. Puupohjia on kaikkia kokoja, jotenkukin voi valita aivan
jalan ja kengän kokoa vastaavan. Puupohjan yläreunassa on
nurros päällisen kiinninaulaamista varten.3. Takalappu (2) kiinnitetään varteen (3) sivuja a ja å myö-

ten varren jäädessä saumassa alapuolelle. Kengästä tulee tuke-
vampi, jos takalappuun ommellaan vahvike ja vuori. Vabvik-
keeksi kelpaa tavallinen pabvi ja vuoriksi jonkinlainen kängas.

4. Päällinen (I) neulotaan kiinni yhdistettyyn varteen ja
takalappuun sivuja b ja b' myöten päällisen jäädessä saumassa
sisäpuolelle. Tama sauma on ommeltava kolmeen kertaan,
koska se usein helposti ratkeaa yläkulmastaan.

S. Kun molemmat puolet on yhdistetty ja kiinnitetty var-
teen, ommellaan osat.takaa kiinni asettamalla sivut vastakkain.
Sauman päälle neulotaan kantalappa (5) vahvikkeeksi.

7. Päällisen kiinnittäminen pohjaan käy helpommin samalla
kvin kengän muoto tulee mukavammaksi, jos valrais päällinen
kostutetaan ja naulataan sopivaan lestiin venymään.

8. Päällinen sovitetaan pohjaan ja naulataan ensin kiinni
yhdellä naulalla karmasta sekä kärjestä ja västa sen jälkeen
tasaisin välimatkoin pitkin koko reunusta.

9. Päällisen ja pohjan kiinnityskohta vahvistetaan vielä
naulaamalla päälle kapea nahka- tai kangassuikale.

10. Päällisen ja pohjan liitoskohta tervataan moneen ker-
taan, jotta siitä tulisi vedenpitävä.



»Hollantilaiskenkä.» »Kesåkenkå.»

Tämän työkengäksi
hyvin sopivan jalkineen
tekotapa on hyvin yk-
sinkertainen, valmistet-
takoon se sitten na-
hasta tai kankaasta,
sillä päällistä varten
tarvitaan vain kaksi
osaa, nimittäin etukap-
palel ja takakappale 2.

"*lSa%.Jfer. .-' Tama jalkinemalli on
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''. suositeltava käyttöken-
.. .

-.« A -V9W gäksi, koska se ci kuluta
"

—^^^"^ -jiw»*?'*** sukkaa kantapäästä.
*>~*~~*~ Sen leikkaus on hyvin

yksinkertainen, ja se sopii valmistettavaksi nahasta, kan-
kaasta tai muusta sopivasta materiaalista.

1. Päälliseen kuuluu varsinaisesti 2 osaa, jotka yhdistetään
asettatnalla sivut vastakkain. niin etta sauma tulee nurjalle
puolelle. Sauma vahvistetaan vielä neuloksella sauman kum-
maltakin puolelta. Jos päällinen on valmistettu kankaasta,
niin on syytä leikata kaksinkertaiset kappaleet molempia osia
ja yhdistää ne ennen yhteenliittämistä.

2. Kantapäätä kiertävä kiinnityshihna voi olla suoranainen
jatkos kappaleelle 2, mikäli se leikaitaessa on mahdollista, mun*

1. Takakappale on kaavan mukaan kaksinkertainen, joten
se taitetaan ennen otnpelemista pisteviivan kohdalta. Täten
siitä tulee kestävämpi.

2. Etu- ja takakappaleet yhdistetään ompelemalla saumat

kahteen kertaan.
3. Valmis päällinen kiinnitetään puupohjaan aivao samalla

tavalla kvin varsikenkäkin.
Jos tama jalkine valmistetaan kankaasta, voi etukappalee-

seen kiinnittää vuorin, joka ommellaan siihen kiinni ennen ta-

kakappaleeseen yhdistämistä.
Jos on niin vähän sopivaa

kangasta tai nahkaa käytettä-
vissä, etta etukappaleen leik-
kaaminen yhtenäisenä on

vaikeata. niin voi sen lei-

kåta kahdestakfn kappaleesta, jol-
loin on kuitenkin laskettava tar-
peeksi ompelemisen varaa eteen

keskelle tulevaa saumaa varten.

ten leikataan enllmen livska 3, joka yh-
distetään kappaleeseen2, kuitenkin niin,
etta liitoskohta on takana keskellä.

3. Kun päällinen on valmis,kiinnite-
tään se puupohjäan kuten molemmissa
edellämainituissa tapauksissakin.
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Puupohjalla korvaamme huluneen nahkapohjan

Nahkajalkineet övat nyt arvokasta omaisuutta, vaikka ne
olisivat kuluneet ja lisaisetkin. Uusia on vain aivan rajoite-
tusti saatavissa, ja senvuoksi on vanhat nahkajalkineet käy-
tettävä mahdollisimman tarkoin. Mutta pohjanahkaa ci saa
korjaustöiden suorittamiseen, ja muutenkin alkaa tuntua siltä,
etta jalkine on aikansa elänyt eikä sitä enää kannata korjaut-
taa.

PUUPOHJALLA voldaan korjata uskomattomankin risamen
jalkine. Saappaat, varsikengät, reunus- ja kautokengät, kaik-
kiin voidaan sovelluttaa tama korjausmenetelmä yhtä hyvällä
menestyksellä. 1. Vanha pohja leikataan neulomusta myöten irti pääl-

lisestä.
2. Vanha päällinen taikastetaan ja korjataan. Ratkenneet

saumat ommellaan ja hauraat kohdat nahassa paikataan. Jos
reunus on neulomuksen kohdalta lahonnut, leikataan se poie.

3. Korjattu ja siistitty päällinen sovitetaan sopivan suurui-
seen puupohjaan kiinnittämällä ensin yhdellä naulalla päällinen
pohjaan kärjestä ja toisella naulalla kantapäästä. Sen jälkeen
naulataan pohja kiinni tasaisin välimatkoin pitkin koko reu-
nusta.

4. Päällisen ja pohjan kiinnityskohta vahvistetaan vielä na-
hasta tai leikatulla suikaleella.
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