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Posebno čevljarsko lepilo je pri izdelavi čevljev 
nepogrešljivo, zato ni čudno, da boste v njegovi de-
lavnici našli več posodic z lepilom. Na mesec ga na-
mreč porabi kar nekaj litrov. 

Čevljarsko orodje. Le kaj bi brez njega? “Pri svo-
jem delu najpogosteje uporabljam nož za tanjšanje 
usnja, šilo za nabiranje usnja, kost za oblikovanje in 
kladivo za glajenje usnja.”

Vzorci dveh pet, ki jih uporablja pri svojem delu. 
“Šele tista peta, ki je višja od petih centimetrov, na 
ženski nogi zares pride do izraza, podaljša nogo in ji 
da občutek seksapilnosti,” je prepričan čevljar. 

Ženski salonar že čaka na svojo lastnico, saj je 
skoraj dokončan. “Manjka mu le še anatomsko obli-
kovana stelka oz. vložek, ki poskrbi, da se teža raz-
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poredi po celotnem stopalu in je hoja v takem čevlju 
zares mehka in udobna,” nam razloži Mitja. 

Skica je temelj za začetek delovnega procesa. “Naj-
prej je treba imeti idejo, ki jo spravimo na papir, nato 
se naredi kroje, izreže in zašije usnje, potem pa sledi še 
navlačenje na kopito,” nas poduči umetnik in pove, 
da je vijolična barva še vedno zelo priljubljena. 

Na črne ženske salonarje z dodatkom kristalov 
Swarovski je Mitja zelo ponosen. Pravi, da so za ti-
ste, ki si resnično upajo, žensko pa spremenijo v za-
peljivo lepotico.  

“Igranje s kristali in drugimi modnimi dodatki na 
čevlju mi je še posebej v veselje,” pove Mitja, ki naj-
bolj uživa takrat, kadar se mu stranke popolnoma 
prepustijo. “Če imam proste roke, je ponavadi stran-
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ka na koncu z izdelkom  veliko bolj zadovoljna. Po-
navadi ocenim, kaj ljudem najbolj pristaja in česa si 
želijo. Pri tem se le redko zmotim,” nam zaupa. 

Najnovejše modne revije je preprosto treba imeti 
pri roki. “Modne smernice za to in naslednje leto so 
prestopile vse meje dovoljenega,” se nasmeji in poka-
že na čevlje z debelo platformo, ki pete zaradi svoje 
oblike sploh nimajo. “Čevelj je videti lep, toda če tak 
čevelj ni narejen po meri in se ne prilaga dolžini, ši-
rini in volumnu stopala, potem bo ženska v takšnem 
čevlju trpela že po nekaj minutah,” nam razloži. 

  Nenavadna zatikalnica za pas je tista, ki je Mi-
tju takoj padla v oči na enem od njegovih potovanj. 
“Ko sem jo zagledal, mi je bila takoj všeč. Tekst lahko 
poljubno spreminjaš, pas pa opazijo prav vsi. Zares 
nekaj posebnega,” je prepričan umetnik. 
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Delovna miza za 
ekstremne ideje

Čudežni svet oblikovalca in ustvarjalca čevljev Mitje Hojaka vsekakor ni 
povprečen. Daleč od tega. In takšna je tudi njegova delovna miza. Polna 
takšnih in drugačnih pripomočkov, ki jih pri unikatni in ročni izdelavi 
obutve in usnjene galanterije preprosto potrebuje. Vonj po lepilu, usnju 
in paleta živih barv so prve stvari, ki jih zaznajo čutila, ko človek vstopi v 
njegov atelje. Za njegovo delavno mizo se rojevajo ekstremne ideje. Za 
ekstremne ljudi z okusom seveda. 
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moja del vna miza

MITJA HOJAK, čevljar
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