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Når du bestiller håndsyede og individuelt fremstillede  

ORTOPÆDISKE DESIGNERSKO/  
ORTOPÆDISK FODTØJ 

 
 

 
Ved første møde:                                                               
 

Vi taler om årsagen til, at du har brug for ortopædisk fodtøj. Vi undersøger , scanner 
og måler dine fødder.  

På baggrund af målingerne fremstiller vi en læst, som passer nøjagtigt til din fods 
størrelse. Vi fremstiller et par prøvesko. Denne prøvesko bruges til at færdigudvikle og 
producere dine nye sko. – Der betales depositum ved opstart der ikke kan returneres 
når arbejdet er påbegyndt. 
Allerede nu kan du tænker over farver , materialer og det udseende du ønsker. 

 
Ved andet møde:  
 

Her skal du prøve ”prøveskoen”, så vi kan vurdere, om den passer.  
 

Vi tilretter/klipper/skærer/tegner på den om nødvendigt. Du skal herefter godkende 
tilretningerne som vi bliver enige om. Det er nødvendigt , at ud fortæller hvordan 

skoen føles så vi får justeret både udseende og funktion i samme ombæring.  
 

Herefter foretages eventuelle tilretninger på læst og snitmønster  og vores dygtige 
skomagere syer dine endelige sko. 

 
Afhentning/levering(efter aftale) 
 

Det tager 4-6 uger at fremstille skoene alt inklusiv. Dertil lægges fragt som i ’normale ’ 
tider er 4 dage pr. forsendelse. Dvs. 8 dages fragt i alt. 

 
Vigtigt. 
 

Oplys om udfordringer vi måske ikke kan se, men bør vide.  
F.eks. hvis du har diabetes eller andet der kan påvirke fødderne og som skoene skal 
tage hensyn til. 
 

Når du vægter designet/udseendet højt, så kan det have indflydelse på funktionen. 
Ønsker du f.eks. høje hæle, så kan du måske ikke gå i skoene lige så mange timer , 
som hvis de var flade.  
 

Det gode humør er en vigtig funktion, så derfor må man afveje hvor meget man vil gå 
på kompromis med det ene og andet. Dette skal være din vurdering. Det er kun dig 
der kan mærke hvad dine fødder fortæller dig og hvad dit humør forlanger.  
Vi vejleder, men beslutningen er i sidste ende din. 
 

Man bliver ikke rask af nye sko, men for mange af vores kunder har oplevelsen været, 
at de ikke længere har ondt i fødderne når de går i deres nye sko og at de  igen efter 
lang tid, eller måske for første gang i deres liv, har fået de sko de altid har drømt om. 
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