Prismodell
Jag delar in mina skor i fält för att på ett lätt sätt ge dig en uppfattning om vad
dina skor kommer att kosta. Varje fält kostar mellan 100-150 kr beroende på komplexitet på mönster. En hög komplexitet = mer tidåtgång = ett högre pris.

Höger sko
Fält 6
hälplatta

Fält 4

Varje sko har 10 fält som går att måla. Tillsammans blir det 20 fält på ett par sneakers.
Många väljer att måla 7 fält på en sko, d v s 14 fält totalt till en kostnad från 1400
kr upp till max 2100 kr. Priset påverkas av vilket mönster man väljer. Vissa mönster
är väldigt tidskrävande vilket reflekteras i ett högre pris. Det exakta priset kan jag
först uppge efter att du lagt din beställning där du beskriver mer i detalj vilken
design/mönster du önskar på din sko.
Texter
Jag arbetar mycket med texter på mina skor. Och då brukar jag säga att du
ska tänka att texter på hälen och på utsidan av skorna är riktat till dem som går
vid sidan och bakom dig, medan insidan och tåspetsarna är budskap som du
vill peppra dig själv med. På en sko får det plats mellan 3-5 texter beroende på
deras längd och placering. Om du önskar inspiration har jag ett dokument med
texter som jag samlat på mig som du gärna får ”sno” från. Dokumentet hittar du
här.

Fält 1 Fält 2

Fält 5

Fält 3

Fält 1-4 finns på både in- och utsida av respektive sko medan fält
5-6 förekommer en gång per sko. Allt i allt blir det 10 fält per sko.

Vänster sko
Fält 6
hälplatta

Fält 4

Bra att veta
•
•
•

•

Ett par skor tar mellan 12-16 timmar att färdigställa.
Alla skor för- och efterbehandlas för att färgen ska hålla.
Skorna tål vatten (regn) men precis som med vilka skinnskor
som helst, så behöver du vårda dem för att de ska hålla så länge som
möjligt. Tänk att du har ett konstverkpå foten, så
vårda dem därefter.
Om du behöver rengöra dina skor, gör det med milt tvål och ljummet
vatten (gnugga inte med t ex en scotch brite eller
nanosvamp!)

Fält 5

Fält 3

Fält 2

Fält 1

Fält 1-4 finns på både in- och utsida av respektive sko medan fält
5-6 förekommer en gång per sko. Allt i allt blir det 10 fält per sko.

