
50. Šuštarske novice ◆ 3.9.2017 ◆ Tržič
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 VODORAVNO 3. Čevljarska luč. Steklene krogle, 
napolnjene z vodo so bile na »vislicah«. 4. Lesen 
klinček in najslabša ocena v šoli. 7. Pobral je šila 
in ... 9. Brez muje se še ... ne obuje. 11. Čevljarska 
zavetnika sta bila ... in Krišpinjan. Ime drugega brez 
zadnjih treh črk je enako imenu prvega. 12. Čevljarji 
so šli po nova znanja na tuje. Rekli so, da gredo v 
... 14. Sprejem vajencev v pomočnike. 15. Le čevlje 
sodi naj ... 16. Čevljarji so hodili popravljat obutev na 

Rešite križanko in izpolnite polje s podatki, ter jo prinesite na stojnico Turističnega društva Tržič, 
ki bo pred pisarno društva na Šuštarskem placu, 3. septembra na 50. Šuštarski nedelji. 
Pravilno rešeno križanko bomo nagradili. Prvih 15 posameznikov prejme kupon za 

tržiške bržole ali klobaso, ostali pa obesek v obliki našega šuštarčka ali becko za srečo. 

Nagradna križanka 50. Šuštarske nedelje
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dom. Hodili so v ... 17. Ptice so tržiški čevljarji lovili na 
... 18. Priprava za sezuvanje škornjev.  NAVPIČNO 
1. Prva nedelja v septembru, znana po čevljarskem 
sejmu. 2. Dobro orodje je pol ... 5. Tistemu, ki smrči, 
pravimo da ... 6. Otroški čevlji. 8. Ustanovitelj tovarne 
Peko. 10. Pomladanski praznik čevljarjev. 13. Čevljar, 
narečno. 14. Pticja kletka. POMOČ: Čevljarji so se 
pri lovu ptic pomagali z limom. Od tod izraz, da so 
ptiče lovila na … Ptičja kletka: fogovš. Na tuje: v 

Fremd. Škornje so sezuvali z leseno pripravo, katere 
oblika spominja na žival z dolgimi uhlji. Otrok: beby, 
poslovenjeno bebi. Nemško Freisprechung, narečno 
frajšprehunga. V Tržiškem muzeju je bil dolga leta 
kustos Janez Šter. Če njegovemu priimku dodamo 
o, dobimo besedo, ki jo iščemo pri geslu številka 16.

Fotografije: arhiv Tržiškega muzeja, Milan Malovrh, 
Slovenski etnografski muzej.
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