
   

Keglen 

Doff N Donner 

Vejledning til Doff N Donner 

Strømpepåtager 

0. Fjern skarpe genstande så som smykker 

mv.  

1. Introduktion - Doff N Donner er 

fremstillet i silikone og er fyldt med 

saltvand med tilbehøret keglen, som 

bruges til at rulle strømper på med. Doff N 

Donner kan anvendes til 

knæstrømper, høje strømper samt 

strømper med åben tå. 

 

 

 

2. Sæt keglen fast 

a. Nedeunder keglen sidder en sugekop og et 

håndtag.  

b. Sørg for at håndtaget peger mod højre, før 

keglen skal sættes fast. 

c. Sæt keglen på en ren bordplade eller et 

rent gulv med en nogenlunde glat 

overflade (træoverflader med for meget 

struktur kan være et problem). 

d. Lås sugekoppen fast ved at dreje 

håndtaget mod urets retning, så det peger 

mod venstre (Gode råd: giv evt. et tryk 

ned på keglen, mens du lukker 

sugekoppen. Have en fugtig klud i 

nærheden, så du kan tørre sugekoppen før 

montering). 

 
3. Kør strømpen ned over keglen 

Sørg for at strømpens hæl er vendt ind 

mod dig. 

4. Rul Doff N Donner ned over keglen 

a. Rul Doff N Donner helt ned til 

strømpekanten. 

b. Vær opmærksom på, hvor hælen i 

strømpen er. 

c. Træk strømpen op omkring Doff N 

Donner og stram til. 

d. Rul Doff N Donner helt op, så det ligner en 

lille tromme. 

 

 

 

 

 

5. Påfør strømpen 

a. Sæt den ende, der ligner en tromme, 

mod tæerne og hold strømpens hæl 

nedad. 

b. Rul Doff N Donner op indtil strømpen 

er rullet helt af.  

Vær forsigtig ved hælen. 

c. Rul Doff N Donner af igen. 

d. Om nødvendigt, hiv forsigtigt strømpen 

på plads evt. med handsker. 

 

6. Tag strømpen af 

a. Rul Doff N Donner op ad benet til lige 

før strømpekanten. 

b. Træk strømpen udover  

Doff N Donner og rul strømpen af. 

 

7. Pleje af Doff N Donner 

Daglig rengøring af Doff N Donner og 

keglen med varmt vand og sæbe (gerne 

antibakteriel sæbe). Desinfektion med 

isopropylalkohol. 

 

Har du spørgsmål eller feedback, så 

kontakt support@encostore.dk eller  

tlf. 42 50 43 80 
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