Fodmåler - mål foden og find skostørrelsen
Print fodmåleren
Det er vigtigt, at du printer fod-
måleren i 100%. Mål evt. efter
med en lineal, så du er sikker på
at målene passer.
Mål foden
• Klip/fold fodmåleren langs den
stiblede linie nederst
• Placer fodmåleren helt ind til
kanten af væggen
• Stil dit barn ovenpå med hælen
helt ind til væggen
• Vægten skal være på den fod,
der måles.
• Mål ud til den længste tå og
tegn en streg
• Mål altid begge fødder, da
der kan godt være forskel på
længden på fødderne.
• Tilføje herefter et voksetillæg
på ca. 1 - 1,5 cm.
Hvilken skostørrelse?
• Regn altid med 1 - 1,5 cm i
voksetillæg. Skoen skal altid
sidde godt til, så foden ikke
skrider rundt.
• Den samme skostørrelse kan
godt varierer med nogle få
mm fra model til model, så
tjek altid skoens mål eller få
professionel vejledning hos
din skoforhandler.
• Er barnets fod smal eller bred?
Få vejledning til at vælge den
rigtige pasform til dit barn.
Tid til at skifte størrelse?
Barnets fod skal have plads til at
glide frem, når barnet går. Skift
derfor til næste skostørrelse, når
der er ca 5-7 mm tilbage.
Hvor hurtigt vokser børnefødder?
• 0-2 år ca. 2 cm om året
• 2-6 år ca. 1½ cm om året
• Over 6 år ca. 1 cm om året
Hvor ofte skal foden måles?
• 0-2 år - hver 2. måned
• 3-6 år - hver 3. måned
• Over 6 år - hver 6. måned
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Læs mere på
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Klip eller fold her
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