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Påklædning 

Sko og strømper 

At give strømper og sko på vurderes ofte som en enkelt og let opgave, men en 

stram strømpe, en fugtig fod eller en snæver sko ,kan sætte fingrene på et 

hårdt arbejde. 

Med denne vejledning vil vi give ideer til hvordan du kan gøre det lettere for 

dig selv og for den selvhjulpne person. 

Brehms Spilerdug ApS 

Tlf.: 57648351– E-mail: info@spilerdug.dk – www.spilerdug.dk  
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Strømpe på fod—Fold om tæer metoden 

Fold en  foldet strimmel spilerdug  

(f.eks.20x80cm) om foden. 

Vær opmærksom på at det blot er tæer-

ne, der skal dækkes og at folden skal 

være ved tæerne. 

Sæt strømpen på med flade hænder. Det 

er dine håndfladers tryk mod strømpen 

der gør, at du kan udnytte gliddet.  

Først når tåen på strømpen er på plads, 

arbejder du strømpen rundt om hælen 

med flade hænder. 

Bed personen om at vippe foden op mod 

sig selv, så hælen bliver fri af madrassen 

eller placer evt. en pude eller andet un-

der læggen, for at holde hælen fri. 

Fjern spilerdugen ved at trække i den 

snip der ikke  er i kontakt med huden, 

den yderste.  

Træk i etaper. 
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Strømpe på fod—Kræmmerhus metoden 

Ved kræmmerhusmetoden får du 

dækket et større område af foden 

med spilerdug.  Det nedsætter friktio-

nen yderligere. 

Fold først over lilletåsiden. 

 

Her er brugt en strimmel 20x80cm.  

Fold derefter over storetåsiden. 

Arbejd strømpen på som ved ”Fold 

om Tæer” 
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Strømpe på—Selvhjulpen 

Placer foden på en strimmel foldet    

spilerdug, (f.eks.20x80cm).  

Folden skal være ved tæerne! 

Fold et kræmmerhus, se side 3. 

Sæt strømpen på med flade hænder.  

Det er dine håndfladers tryk mod 

strømpen der gør at du kan udnytte 

gliddet. 

Stræk knæet mens du holder i 

strømpeskaftet til strømpen er helt 

på. 

Fjern spilerdugen ved at trække i 

den snip, der ikke er i kontakt med 

huden, den yderste.  
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Strømpe af—Selvhjulpen 

Glid strømpens skaft ned om hælen. 

Placer foden på en strimmel foldet 

spilerdug. 

Fold strømpens skaft ud over spiler-

dugsstrimlen. 

Træk foden til dig (bøj i knæet), 

mens du holder foden i madrassen.  

Strømpen glider selv af. 

Hvis du har færre kræfter, kan du 

f.eks. placere nonslip under hælen 

før du trækker foden til dig. 

Derved øges friktionen mellem 

strømpen og madrassen og strøm-

pen glider lettere af. 

Samme metode anvendes hvor det er en hjælper, der udfører opgaven. 
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Sko på i seng 

Placer foden på en strimmel foldet 

spilerdug, her 20x80cm.  

Folden skal være ved tæerne! 

Fold et kræmmerhus, se side 3. 

            Eller 

Fold folden ned over tæerne. 

Se side 2 

Sæt skoen på foden ved at dreje den    

let på. 

Det er lettere at give skoen på inden personen sidder i kørestolen. 
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For at lette arbejdet kan du placere et 

stykke grønt spilerdug som basisstyk-

ke.  

Derved nedsætter du friktionen mel-

lem skoens bagkappe/hæl og madras-

sen. 

Er hælkappen blød kan du anven-

de et skohorn. 

Placer først skoen og herefter  

skohornet, som du sætter på fra 

siden og drejer om bag på hælen. 

Når skohornet er placeret kan du 

evt. bruge madrassen til at holde 

skohornet, mens du sætter skoen 

på plads. 

Ideer til at gøre arbejdet lettere 
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Sko på og op at gå 

Placer en foldet strimmel spilerdug (her 

20x80cm) ned i skoen.  

Bemærk at strimlen er foldet så der er 

dobbelt lag på max. 1/3 og at det længste 

stykke er placeret, så det ikke har kontakt 

til foden. Se nederste foto. 

Sæt skoen på gulvet så personen kan 

stikke sin fod i skoen. 

Personen træder ned i skoen, så fod- 

en lander oven på spilerdugen! 

Hold evt. på skoen med din hånd eller 

fod. 

Suppler evt. med skohorn hvis hælkap-

pen er blød. Se side 7. 

Lad personen fjerne spilerdugen ved at trække i 

den yderste strimmel  der ikke har kontakt med 

foden. 

Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Det Medicinske Direktiv 

93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.  
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