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Feil bruk eller oppbevaring kan ødelegge selskinnsfellene. 
Stell godt med de og du vil ha stor glede av de. Les alt under før bruk!

Forberedelse
Skisålene må være helt rene og tørre. Hvis fellene har nytt lim, må skisålene ha et tynt lag med glider (ellers kan fellelim 
bli sittende igjen på skisålen). Skismøring kan forringe fellelimet. I sterk kulde kan limet fungere dårlig. Det hjelper å 
varme opp fellene litt, gjerne på innsiden av jakka. Du får bedre gli hvis du smører pelssiden med glider, stearinlys eller 
lignende. På våt snø minsker det vannopptaket i fellene.

Fellene legges på
Fellene rulles på fra skituppen og bakover. Pass på at fellen ligger godt inntil
skien. Kanten av fellene kan styre skiene. Vær derfor nøye med at fellekanten
følger skikanten. 

Bruk av selskinnsfeller
Du kan bruke fellene både opp-, bort- og nedover. Mange lar fellene sitte på
under hele skituren. Fellene skal gi deg meget godt feste. Tråkking i skråbakke
kan medføre at snø kommer inn mellom skien og fellen – og at fellen dermed
kan løsne fra skien. 
Glien er best på kald pulversnø og dårligst på hardt eller vått underlag. Kjøring
på hardt underlag sliter veldig på fellenes pelsside og bør unngås. Men selv
med mindre pels gir de likevel overraskende godt feste og gli. Kjøring på kvist,
stein etc. kan skade fellene. 
Hvis fellene styrer skien litt ut av gåretningen, er årsaken som regel at fellene
er litt skjevt satt på. Dette skjer helst på hardt underlag. Fellekantene vil også
kunne styre skiene sammen med skikantene. For å unngå det, må fellene tas
av.

Fellene tas av
Ta fellene av etter skituren. Blir de sittende på, kan limet bli hengende på skiene. Fellene tas
forsiktig (særlig i skjøten) av bakfra. Vær forsiktig i skjøteområdet. NB! Pass på at limside ikke
fester seg mot limside (bildet med rødt kryss)! Limet kan feste så sterkt at fellene rives i stykker
når du skal skille de. 
Fellene rulles sammen bakfra som vist på bildet til høyre: Bakenden innerst i spiralen og
pelssiden vendt utover. Feil sammenrulling kan medføre at pels blir sittende igjen på limet når
fellene rulles ut igjen. Hvis du bruker felle-mellomlegg, skal den mest ru siden ligge mot limsiden
av fellene. Rull de gjerne sammen i spiral (bildet).

Etter bruk
Etter bruk må fellene tørkes i romtemperatur (maks. 30 grader). Så
snart fellene har tørket, må de oppbevares i lukket og sterk
plastpose. Svak plast kan bli sittende fast på limet. Selskinnsfeller
må relimes oftere enn nylonfeller. Bruk på våt snø krever oftere
reliming. Langtidsslagring må skje i tett og sterk plastpose for å
hindre uttørring.

Vedlikehold
Når limet blir svakere, kan fellene relimes med tubelim som kan
kjøpes i sportsbutikker. Vi tilbyr også reliming med lim på rull som
er noe bedre enn tubelim.

I skjøten vil pelsen kanskje bli slitt etter hvert. Det kan gi dårligere gli Vi kan reskjøte ved å klippe vekk ca. 4 cm av fellene 
og deretter skjøte på nytt.

Unngå lim mot lim! Korrekt opprullede 
feller.

Fellene rulles på
fra tuppen.

Fellene skal være 
midtjustert.

Fellene tas av bakfra 
med slik opprulling.
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