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Skostørrelser - en guide 
Størrelse guide· 
For at du nemmere kan finde den størrelse, du skal bruge, har vi lavet denne 
størrelsesguide. 

Når du ønsker at se hvilke modeller du kan købe, kan du finde mere 
information ved at klikke her. 

Baby størrelser (kun til små, der ikke går eller står – hjemmeskoene er uden 
ruskindsål, men med filtbund)· 
Når du måler dit barns fod, skal du lægge ½ -1 cm til i voksetillæg. 
Størrelser i cm indvendige mål 

15 – 8,0 cm· 
16 – 8,7 cm· 
17 – 9,7 cm· 
18 – 10,5 cm· 
19 – 11,2 cm· 
20 – 11,7 cm 

Børne størrelser 
Børnestørrelse 20 til 25 er lidt små i størrelserne. 
Når du måler dit barns fod, skal du lægge 1 –1 ½ cm til i voksetillæg. 

Størrelser i cm indvendige mål 
20 – 12,2 cm· 
21 – 12,8 cm· 
22 – 13,4 cm· 
23 – 14,1 cm 



24 – 14,7 cm 
25 – 15,4 cm 
26 – 16,5 cm 
27 – 17,5 cm· 
28 – 18,5 cm 
29 – 18,9 cm 
30 – 19,5 cm 
31 – 20,0 cm 
32 – 20,7 cm· 
33 – 21,3 cm· 
34 – 21,8 cm· 
35 – 22,3 cm 

Voksen størrelser 
Voksen størrelse 36 til 39 er lidt små i størrelserne – så bestil måske 
nummeret større, end du ellers bruger, men mål din fod – inden du bestiller. 
Størrelse 40 og 41 – som størrelserne plejer at være. 
Størrelse 42 og opefter er lidt store i størrelserne. 

Størrelser i cm indvendige mål 

36 – 22,6 cm 
37 – 23,0 cm· 
38 – 23,7 cm· 
39 – 24,6 cm· 
40 – 25,4 cm· 
41 – 26,2 cm· 
42 – 27,4 cm· 
43 – 28,4 cm· 
44 – 29,1 cm· 
45 – 29,8 cm· 
46 – 30,7 cm· 
47 – 31,6 cm· 
48 – 32,5 cm 
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