
Sådan gør du
Print fodmåleren
Det er vigtigt, du printer i 100 %, uden 
skalering. Du kan eventuelt måle  
efter med en lineal, når du har prin-
tet.

Mål foden
Stil dit barns fod på papiret, så hæ- 
len præcis flugter med den stiplede 
linje. Det er vigtigt, at dit barn står ret 
op og træder ned på hele foden. Du 
kan eventuelt holde en bog lodret 
bag hælen, så målingen bliver nøjag-
tig. Sæt nu en streg på det sted, hvor 
dit barns fod når længst ud og aflæs 
længden. Gentag med den anden fod, 
da der kan være forskel på længden, 
og vælg den længste.

Find størrelse
For at finde den rigtige skostørrelse 
til dit barn, er der nogle ting, du skal 
være opmærksom på.
–   Skostørrelser kan variere fra sko 

til sko, og derfor har vi målt alle 
vores Skofus sko indeni.

–   Når du køber skoen, skal der være 
et voksetillæg på 10-15 mm.

   I en vinterstøvle typisk 15 mm, 
mindre i sandaler og ballerinaer, 
og i gummistøvler højst 10 mm. 
Ellers risikerer du, at fødderne 
kommer til at skride rundt i støv-
lerne.

–   Voksetillægget er også afhængig 
af barnets alder. Helt små børn 
kræver ikke så meget i vokse- 
tillæg.

–   Vær opmærksom på, at de indven-
dige mål i skoen ikke er de sam- 
me som de udvendige mål, da  
materiale og for tager plads.

–   Skoene må ikke være for små, 
men omvendt skal du også være 
opmærksom på, at dit barns sko 
sidder godt fast på foden. Hvis 
ikke, kan tæerne blive stødt, fordi 
fødderne glider frem i skosnuden, 
eller de træder skævt i skoen.

–   Skemaet her er vejledende, da 
skoens form også er bestemmen-
de for størrelsen.
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25 cm– mål dit barns fod og find  
den rigtige skostørrelse

Barnets navn og alder 
Notér løbende dit barns navn og alder herunder,  
og følg med i, hvor hurtigt de små fødder vokser.Fodmåler

Kærlig hilsen


