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Børn skal have plads til at bevæge sig 
og til at vokse, derfor skal man altid 
købe børnesko ca. 1,5 cm. større end 
barnets fod måler i længden. 

En sko skal som minimum have 8 mm 
i bevægelsestillæg, ellers er de for 
små. Når barnet bevæger sig glider 
foden nemlig frem i skoen og vil støde 
på skosnuden, hvis der ikke er plads 
til bevægelse.

Børnefødder vokser hurtigt og gerne 
rykvist, derfor er det vigtigt at 
kontrolmåle dit barns fødder 
regelmæssigt:

• Hver anden måned 
 indtil 2 års alderen

• Hver 3. måned, 
 når barnet er 3-6 år

• Hvert halve år, 
 når barnet er over 6 år

Sådan måler du 
dit barns fod
Stil dit barn så hælen �ugter med 
den vandrette streg. Du kan også 
folde papiret ved stregen og lægge 
fodmåleren op af en væg og stille 
dit barns fod så den �ugter med 
væggen. Sæt et mærke hvor dit barns 
fod når, og a�æs længden. Det er en 
god idé at måle begge fødder, da 
der kan være forskel i længden.  

Alle sko i vores butik er målt indeni, så 
du nemt kan vurdere hvilken størrelse, 
der passer dit barn. Husk voksetillæg 
på ca. 1,5 cm, når du vælger størrelse.

Print
Når du printer fodmåleren er det 
vigtigt, at den printes i 100% og “none” 
eller “ingen” skalering. Mål dit print 
efter med en lineal.
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FODMÅLER
Børn skal have plads til at bevæge 
sig og til at vokse, derfor skal du altid 
købe børnesko med et voksetillæg.
Voksetillæggets længde afhænger af 
barnets alder, skotype og din egen 
erfaring med dit barns vækst.

Som udgangspunkt anbefales det, 
at nye sko er 1-1,5 cm længere end 
foden. En sko skal minimum være 
0,5 cm længere end foden, da der skal 
være plads til at foden glider frem i 
skoen, når man går/løber, ellers støder 
tæerne mod snuden, og så er skoen 
for lille.

Børnefødder vokser hurtigt og gerne 
rykvist, derfor er det vigtigt, at du 
kontrolmåler dit barns fødder
regelmæssigt. Nedenfor kan du se, 
hvor meget børns fødder i gennem-
snit vokser i forhold til deres alder:

• Børn på 0-2 år vokser ca. 2 cm/år

•  Børn på 2-6 år vokser ca. 1½ cm/år

•  Børn på 6-11 år vokser ca. 1 cm/år

Alle sko i vores butik er målt indeni, så 
du nemt kan vurdere hvilken størrelse, 
der passer dit barn. Husk voksetillæg 
på ca. 1-1,5 cm, når du vælger sko.

Sådan måler du 
dit barns fod  
Stil dit barn så hælen flugter med 
den vandrette streg. Du kan også 
folde papiret ved stregen og lægge
fodmåleren op af en væg og stille 
dit barns fod så den flugter med 
væggen. Sæt et mærke hvor dit barns
fod når, og aflæs længden. Det er en 
god idé at måle begge fødder, da 
der kan være forskel i længden. 

Print
Når du printer fodmåleren er det 
vigtigt, at den printes i 100% og 
“none” eller “ingen” skalering. 
Mål dit print efter med en lineal. 

Kundeservice
Har du spørgsmål til fodmåleren, 
sidder vi klar til at hjælpe dig på 
kundeservice@growingfeet.dk 
eller telefon 70 26 94 04


