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ADVARSEL !

– afhængighed

kan forekomme
Produktet:

Håndlavet af 100 % ren, naturlig uld.

Ulden er naturligt behandlet, og produktet er fulgt nøje, hele vejen fra dyret til din fod. Ulden vaskes i blødt vand og 

kartes herefter. Kartefloren bearbejdes til sokker som derefter filtes ved hjælp af damp. Herefter limes og påsys såler 

af kalveskind.

Skoene kan ”fælde”!

Netop fordi ulden er naturlig behandlet, kan der stadig findes vegetabilier i filten. Ligeledes kan skoene ”fælde” ved 

brug de første dage. De groveste dækhår fra ulden arbejder sig simpelthen ud af filten. Det er ganske naturligt, og 

hårene skal blot plukkes af.

Uld er selvrensende

Uld er skabt af hud, for at fungerer sammen med hud. Inden uldfiberen forlader hårsækken, smøres den i svedsalte og 

fedt (lanolin) – tilsammen et perfekt ”beklædningssystem”! Lanolinen beskytter uldfiberen mod sol, regn og vind. Den 

har yderligere, sammen med svedsaltene, en helt anden funktion: Når fåret bliver vådt, opløses de basiske salte til lud, 

der sammen med lanolinen danner en naturlig sæbe, som vasker fåret rent. Derfor kan fåret beholde det samme ”tøj” 

på i mange måneder, uden at det bliver ubehageligt, og derfor bliver råuld ren efter vask i blødt vand.

I uldfiberens yderste lag er fedtstof og protein så hårdt bundet til hinanden, at end ikke kemiske løsningsmidler kan 

fjerne fedtstoffet. Uldfiberen er dermed helt tæt for flydende vand, mens vanddamp kan slippe igennem. Forurenings-

partikler, f.eks. fra sved kan heller ikke komme ind i selve uldfiberen = mindre svedlugt end andre tekstiler. Også statisk 

elektricitet fjernes hurtigere af uld via det naturlige vandindhold i fibrene.





Model A

A-01 Grå (str. 35-51)

A-05 Lilla (str. 35-43)

A-08 Rød (str. 35-47)

A-02 Koksgrå (str. 35-51)

A-06 Petrol (str. 35-47)

A-022 orange (str. 35-47)

A-04 Naturbrun (str. 35-51)

A-07 Pink (str. 35-43)









Model G

G-01 Grå (str. 35-47)

G-05 Lilla (str. 35-43)

G-02 Koksgrå (str. 35-47)

G-06 Petrol (str. 35-47)

G-04 Naturbrun (str. 35-47)

G-08 Rød (str. 35-47)





Model B

B-01 Grå (str. 35-51)

B-05 Lilla (str. 35-43)

B-08 Rød (str. 35-47)

B-02 Koksgrå (str. 35-51)

B-06 Petrol (str. 35-47)

B-022 orange (str. 35-47)

B-04 Naturbrun (str. 35-51)

B-07 Pink (str. 35-43)





Model C-CP

C-01 Grå (str. 35-50)

CP-02 Grå (str. 35-50)

C-02 Koksgrå (str. 35-50)

CP-01 Koksgrå (str. 35-50)





EB-04 Naturbrun (str. S, M, L) EB-04 Hvid (str. S, M, L)

E-04 Hvid (str. S, M, L) HB-04 Naturbrun (str. S, M, L)

H-04 Naturbrun (str. S, M, L) HB-03 Hvid (str. S, M, L)H-03 Hvid (str. S, M, L)

E-04 Naturbrun (str. S, M, L)

Model E-EB, H-HB





Model D-DP

D-01 Grå (str. 19-34)

D-06 Petrol (str. 19-34)

DP-01 Grå (str. 19-34)

D-02 Koksgrå (str. 19-34)

D-07 Pink (str. 19-34)

DP-02 Koksgrå (str. 19-34)

D-04 Naturbrun (str. 19-34)

D-08 Rød (str. 19-34)





Fugtig uld varmer

Vi trives bedst i tøj der føles tørt. Uld optager fugt rigtig godt! Op til 35 % af sin vægt. Til sammenligning: Bomuld og 

hør = det halve, Nylon = 8%, Polyester og Acryl = 2%.

Tøj der ikke kan optage fugt, føles vådt og klamt. Det bliver koldt og vi fryser. 

Uld har en ekstra fordel, når den bliver fugtig: Den frigiver varme! Uldens varmedannende evne er ca. 5 gange større 

end for noget andet tekstilmateriale. Dette virker som en ”stødpude” for ændringer i temperatur og fugtighedsgrad.

Direkte til din nøgne hud

Uldens egenskaber er helt unikke sammen med din hud, og vi kan derfor anbefale at du bruger dine filtsko og – støvler 

uden strømper.

Tåler vand

Uldens naturlige evne til at rense sig selv, gør at skoene og støvlerne vil holde sig friske, hvis man giver dem luft og 

hvile.

Vask

Glerups filtsko og -støvler kan vaskes i hånden i varmt sæbevand.

Brug alminde-lig vaskepulver eller, hvis der er fedtpletter, opvaskemiddel.

Lad dem ligge i vandet ca. et kvarter. Gnub dem rene.

Skyl og centrifuger dem. Sæt fødderne i de fugtige sko og klap dem i facon.

Vask på uldprogram i vaskemaskinen er på eget ansvar!









Model AA

AA-01 Grå (str. 20-34)

AA-06 Petrol (str. 20-34)

AA-02 Koksgrå (str. 20-34)

AA-07 Pink (str. 20-34)

AA-04 Naturbrun (str. 20-34)

AA-08 Rød (str. 20-34)





Model AG-BG

AG-01 Grå (str. 35-47) AG-02 Koksgrå (str. 35-47)

BG-02 Koksgrå (str. 35-47) BG-01 Grå (str. 35-47)



F-01 Grå (str. 19-48) BF (25 stk. assoteret farver)

AB (25 stk. assoteret farver)OB (25 stk. assoteret farver)



GF-03 Hvid GF-02 Sort

GF-01 Grå





Historie:

Født ved en tilfældighed.

I 1993 filtede Nanny Glerup, for første gang, et par støvler at ren naturlig uld fra hendes egne gotlandske pelsfår. 

De blev godt modtaget, og det blev hurtigt til flere, som begejstrede venner og familie. Den varme modtagelse gav 

grobund for virksomheden Glerups.dk

Produktionens ”Ole Opfinder”

Nanny og hendes mand har siden 1993 arbejdet hårdt med at udvikle og forbedre produktet og produktionsteknik-

ken. I starten kunne Nanny kun filte 2 par støvler om dagen.

Siden er adskillige maskiner opfundet og kasseret, for at gøre Glerups.dk i stand til at kunne følge med efterspørgslen 

fra ”afhængige” kunder over hele verden.

Produktet:

Håndlavet af 100 % ren, naturlig uld.

Ulden er naturligt behandlet, og produktet er fulgt nøje, hele vejen fra dyret til din fod. Ulden vaskes i blødt vand og 

kartes herefter. Kartefloren bearbejdes til sokker som derefter filtes ved hjælp af damp. Her efter limes og påsys såler 

af kalveskind.







Glerups.dk
Stensgaardvej 4
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www.glerups.dk


