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Mönster till Oxmular 
Av: Göran Hasslar efter två sydda par oxmular baserade på träsnitt, diverse böcker och empiriska försök. 
 
Detta behöver du för att göra ett par oxmular:  

- Kniv (mattkniv eller rullkniv) och skärmatta 
- Måttband eller linjal med SI enheter uttryckt i cm. 
- Penna som fäster på läder 
- Ovanläder i tunnare kvalitet (1,5-2 mm tjockt)  
- Läder till bindsula (4-5 mm tjock)  
- Läder till slitsula (om man vill ha en extra slitsula) (lika tjock som bindsulan)  
- Kontaktlim om man avser använda en slitsula rek. Kövulfix 
- Vaxad lintråd (fler meter än vad du tror) 
- 4 stycken lädernålar (strl. 2) 
- Syrännejärn 
- Syl eller borr (1 mm) eventuellt även en hålgaffel/gaffelmejsel 
- Tång och segelmakarhandske rekommenderas för att underlätta sömnaden 
- Erfarenhet av skosömnad eller annat underlag om grundläggande lädersömnad 

 

Följande steg rekommenderas för att tillverka ett par oxmular: 

1. Upprätta origo och mät ut följande serier med punkter på lädren för ovanläder (inkluderat 
hälkappan), bindsula och sula. Om du har en längre/kortare eller bredare/smalare fot än 
vad detta sul-mönster ger så ändrar du som lämpligt. Sulan ska vara minimalt längre och 
bredare än foten. Korrigera även ovanlädret med samma skalningsfaktor du ändrar sulan. 

2. Skär ut bitarna. Bindsulan och sulan för vardera fot skall vara identiska. Lägg dem 
ovanpå varandra och korrigera dem med kniven tills att de har samma form.  

 

 Bakdel av ovanlädret 

→ ↑ 
A 5,5 0 
B 2 7,5 
C 0 14,7 
D 2 21,5 
E 5,5 29,5 
F 9,5 28 
G 6,5 20,5 
H 7,5 15 
I 6,5 9,5 
J 9,5 2 

 
Hälkappa beskrivs av punkterna 
B→D samt G→I på bakdelen av 
ovanlädret 
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Framdel av ovanlädret 
→ ↑ 

A 0 0 
B 0 16 
C 3 15 
D 2 18 
E 9 18 
F 9 6 
G 4 6 
H 4 0 
 

Sula  

→ ↑ 
A 0 0 
B 0 9 
C 1,5 24,5 
D 4,5 26,5 
E 8 24,5 
F 9 18,5 
G 10 13 
H 10,5 0 
 
 
 
 

3. Gör rännor med syrännejärnet längs kanterna på bindsulan. Rännorna bör vara ca 0,6 cm 
in från kanten. Gör sedan hål med ca 0,5 cm mellanrum från ovansidan (i rännan) och ut 
på sidan/kanten på lädret. Hålen kan med fördel göras med hjälp av en borr, annars med 
syl eller hålgaffel. 

Notera att det finns många olika sätt att sy fast ovanläder och bindsulan. Det mest 
använda och rekommenderade sättet är att sy på ovanlädret med köttsidan utåt och sedan 
(efter blötläggning) vända ut och in på skon. Se annat material för hur detta görs.  

 

 

 

 

 

4. Gör hål i ovanlädret och hälkappan med samma avstånd som i bindsulan (dvs. 0,5 cm). 

5. Sy ihop hörnen på ovanlädret genom att föra samman punkterna B och D. Hörnet är 
markerade med en streckad cirkel i bilden av ovanlädret ovan ) 

6. Sy ihop framdelen av ovanlädret med bindsulan. Börja mitt fram och arbeta dig bakåt åt 
båda håll samtidigt. Använd skomakarsöm och knyt en knut efter vartannat stygn. Sy 
bakåt tills det återstår ca 5 cm av ovanlädret.  

 
                      
                        D 
                  C           E 
 
 
                                        F 
                                    
 
 
                                          G 
 
              B 
 
 
 
 
 
         A                                H 

Framdelen är symetrisk på vänster och höger 
sida, vilket medförde införande av en 
speglingslinje i modellen ovan.  
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7. Sy fast bakstycket med bindsulan. Hälkappan ska vara innanför ytterlädret i den färdiga 
skon. När du närmar dig framstycket väljer du vart du vill ha skarven mellan dem genom 
att kapa delarna där det är lämpligt.  

8. Sy ihop fram- och bakdelarna av ovanlädret.  

9. Limma på slitsulan enligt anvisningarna på kontaktlimmet. 

10. Ut och marschera med dig! En knekt sitter inte hemma på kammaren och speglar sig 
narcissistiskt, utan visar stolt upp sig i sina fina skor. 

 

Om detta mönster inte förstås eller innehåller felaktigheter är du varmt välkommen att 
kontakta författaren (på g_hasslar@hotmail.com) och framföra kritiken. 

Mycket nöje och lycka till! 

 


