
 

SILIKONISET KENGÄNNAUHAT 

Olet saanut 16kpl silikonisia kengännauhoja. Toiseen kenkään menee 8 kpl (HUOM! Kaikkia ei tarvitse tai aina 

kannata laittaakaan) ja toiseen  8 kpl . Jokaisessa nauhassa on numero sileällä puolella. Voit halutessasi ensin asetella 

nauhat tasaiselle alustalle niin, että numero 8 (pisin nauha) on ylimpänä, eli lähinnä nilkkaa ja siitä alaspäin loput 

numerojärjestyksessä.  ks. kuva.  Asennus aloitetaan  LYHIMMÄSTÄ reikävälistä (lähinnä varpaita) ja nauhasta nro 

1. 

 

 

Jos kyseessä on lasten kengät, voit ensin sovitella nauhoja kengän päälle pujottamatta vielä nauhaa. Jos esim. nauha 

numero 8 tuntuu kovin pitkältä, voit jättää sen kokonaan pois ja käyttää esim. vain numeroita 7-2. Aina kannattaa 

siis ensin tarkastaa, että kenkiin tulee sopivan pituiset nauhat, ei liian pitkät jottei kenkä jää turhan löysäksi eikä 

liian kireät nauhat ettei kenkä tule liian kireäksi. Nauhoja kannattaa varovasti venytellä ennen asennusta. 

Nauhoissa on sekä sileä puoli – että ”nauhamainen” kuvio puoli. Voit asentaa nauhat kumminpäin haluat. Ole 

kuitenkin tarkkana, että asennusvaiheessa kaikki nauhat menevät samoin päin. Näin vältyt turhalta nauhojen ees 

taas irrottamiselta, sillä irrottaminen voi olla työlästä eikä sitä ehkä halua tehdä turhaan montaa kertaa. ;) 

ASENNUS 

1) Irrota tavalliset nauhat kengästä. 

2) Aloita silikoninauhojen asennus kenkien varvaspäästä eli nauhasta numero 1. Kun olen valinnut kumpaa 

nauhan puolta haluat käyttää, lähde työntämään nauhan ankkurin toista väkästä kengän päällispuolelta 

reikään. Kun saat ankkurin toisen väkäsen reiästä läpiä, vedä ankkuri kokonaan reiän läpi niin että molemmat 

väkäset jäävät reiän sisäpuolelle, eikä ne jää siis näkyviin.  Tämä voi vaatia näppivoimia ja hermojakin, mutta 

voit vetää rohkeasti kovallakin voimalla. Kun nauhan toinen pää on paikoillaan, tee sama toiselle päälle. 

Ensimmäinen nauha on nyt paikoillaan. 

3) Toista sama kaikille nauhoille. Kun lähestyt nilkkapäätä kengästä, kokeile välillä kenkää jalkaan. Näin saat 

tietää kannattaako ihan kaikkia reikiä nilkkapäästä käyttää ja riittääkö esim. nauha numero 7 jo pitämään 

kengän jalassa. 

IRROTTAMINEN 

Nauhat voi vaihtaa ja pestä, irrottaminen vaatii näppivoimia kuten asennuskin, mutta onnistuu kyllä. Aloita 

irrottaminen työntämällä taas toinen väkänen (väkisin) ensin reiän läpi ja sen jälkeen vedä koko ankkuri reiästä läpi. 

Tee sama toiselle puolelle nauhaa.  

 

Nyt voitte nauttia kengistä ilman että nauhojen sitomiseen menee aikaa eikä turhia solmujakaan nauhoihin synny! ☺ 

Tämä pää missä on 

lyhyemmät nauhat tulee 

lähinnä varpaita 

Tämä pää missä on 

pisimmät nauhat tulee 

lähinnä nilkkaa  


