
Klip eller fold her
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Mål barnets fod her:
Det er vigtigt, at du printer fod- måleren i 100%. Mål evt. efter med en lineal, så du er sikker på at målene 
passer. Trykker du blot print, kan du ikke være sikker på det er 100%, du skal klikke i feltet brugerdifeneret
skala 100%, så er du sikker :-) 

Sådan gør du?

#Fold eller klip fodmåleren 
langs
 den stiblede kant neders.

#Læg fodmåleren helt ind til 
kanten af væggen og stil dit 
barn ovenpå med hælen helt ind 
til væggen.

#Husk altid at måle begge 
fødder og tag udgangspunkt i den 
længste fod

Hvilken skostørrelse?
# Du skal påregne 1 - 1,5 cm. i 
voksetillæg. Skoen skal altid 
sidde godt til, så foden ikke 
glider rundt.

# En gummistøvle glider man 
mere i end en sko/støvle der er 
spændt fast, så derfor skal man 
passe på ikke at få 
gummistøvler for store. 

Hvor hurtigt vokser 
børnefødder?

# 0-2 år ca. 2 cm. om året

# 2-6 år ca. 1,5 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

Cirka størrelser:

Str. 19-20 - 11,5 - 12,0 cm (0,5-1 år)

Str. 21-22 - 12,5 - 13,5 cm (1-1,5 år)

Str. 23-24 - 14,0 - 14,5 cm (1,5-2 år)

Str. 25-27 - 15,0 - 16,5 cm (3-4 år)

Str. 28-30 - 17,0 - 18,5 cm (5-6 år)

Str. 31-33 - 19,0 - 20,5 cm (7-8 år)

Str. 33-35 - 21,0 - 22,5 cm. (9-10 år)

Børn vokser meget forskelligt, nogle 
har meget stor fødder og andre små 
og dette er kun som vejledning




