
Slik gjør du det
Skriv ut fotmåleren 
Det er viktig at du skriver ut i  
100 %, uten skalering. Du kan even-
tuelt kontrollere målene med en  
linjal etter du har skrevet ut arket. 

Mål foten 
Sett barnets fot på papiret slik at 
hælen er i flukt med den stiplede 
linjen. Det er viktig at barnet står 
rett opp og ned og trår ned på  
hele foten. Du kan eventuelt holde 
en bok loddrett bak hælen, slik at  
målingen blir nøyaktig. Sett der- 
etter en strek der barnets fot er 
lengst, og noter lengden. Siden det 
kan være forskjell på føttene, er  
det viktig at du måler begge føt- 
tene. Bruk det lengste målet når  
du velger størrelse. 

Finn størrelse 
For å finne riktig skostørrelse til bar-
net ditt, er det noen ting du bør være 
oppmerksom på. 
–  Skostørrelser kan variere fra sko 

til sko, og derfor har vi målt alle 
våre Skofus-sko på innsiden. 

–  Når du kjøper skoene, bør det 
være et voksetillegg på 10-15 
mm. For en vintersko vil dette ty-
pisk være 15 mm, mens det kan 
være mindre for sandaler og bal-
lerinasko. For gummistøvler bør 
voksetillegget være maksimalt 
10 mm, slik at føttene ikke vil gli 
rundt i skoene. 

–  Voksetillegget avhenger også av 
barnets alder. Mindre barn tren-
ger mindre voksetillegg.

–  Vær oppmerksom på at skoens 
innvendige mål ikke er det sam- 
me som de utvendige målene, 
fordi skoens materiale og fôr tar 
plass.

–   Skoene må ikke være for små,  
men de skal også sitte godt på  
foten. Hvis skoene er for store, 
kan barnet få vondt i tærne fordi 
foten glir frem i skoen, eller de  
kan trå skjevt. 

–   Dette skjemaet er veiledende, si-
den skoenes form også påvirker 
størrelsen.
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25 cm– mål barnets fot og finn 
riktig skostørrelse

Barnets navn og alder 
Her kan du måle og notere barnets navn og alder jevnlig, 

og følge med på hvor raskt de små føttene vokser.Fotmåler

Vennlig hilsen


