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TOPS TryghedSgaranTiHos TOPS vil vi gerne være sikre på, at både børn og voksne bliver glade for barnets nye sko.
Derfor tilbyder vi Tryghedsgaranti, når du køber sko til børn under 10 år. Har du modtaget rådgivning i forbind-else med købet og har dit barn  prøvet skoene i butikken, sætter vi Tryghedsgaranti-mærket på din bon. 

Dette er din garanti for, at skoene kan byttes indenfor 14 dage, hvis det viser sig, at de alligevel ikke passer optimalt. – også selvom skoene har været i brug. Bytter I til et dyrere par sko beta-les differencen. Ligeledes får I udbetalt differencen, såfremt I bytter til et billigere par sko.

Fodmåler

Sådan gør du
Sæt foden på fodmåleren med 
hælen op mod en væg. Den længste tås placering viser fodens størrelse. 
Læg ca. 15 mm til for at 
finde den rigtige skostørrelse.
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Sådan
tjekker Du Dit barnS 
Sko Derhjemme:

hvis skoene har udtagelige 
såler, så tag dem ud og tjek 
at der er 6 mm overskuds-
længde. ellers brug fodmå-
leren på bagsiden til at måle 
fodens længde. husk at 
måle begge fødder – de kan 
godt være forskellige. 

bagefter måles barnets sko 
indvendig med en 10 -15 mm 
bred kartonstrimmel. afrund 
den ene ende af strimlen, 
stød den frem mod sko-
snuden og bøj strimlen ved 
hælen. 

herefter lægges strimlen  
på fodmåleren og strimlens 
længde måles. Ved mindre 
end 6 mm overskuds længde 
er skoene for små. 

husk at fodmåleren kun indi-
kerer hvilken størrelse sko, dit 
barn har brug for. Vi vil altid 
gerne måle efter i butikken, 
hvor vi også kan finde sko 
med den rigtige pasform til 
dit barn. 

Vi glæder os til at se jer!

     

gode råd om børneFøDDer og FoDtøj 

•	 Barnets	fod	har	godt	af	at	gå	uden	sko.	Det	fremmer	en	sund	udvikling	af	 

 fodens muskulatur. 

•	 Små	børn	har	en	medfødt	fedtpude	under	svangen,	så	svangstøtte	er	ikke	

 altid nødvendig i børnesko. Fedtpuden forsvinder af sig selv i 2-3 års alderen.

•	 Skoen	skal	passe	til	barnets	fod.	En	smal	fod	kræver	en	smal	model	og	en	 

 bred fod en bredere model. Vores medarbejdere kender de forskelige 

 modellers pasform og kan guide dig frem til dem, der er bedst til dit barn.

•	 Skoen	skal	selvfølgelig	være	flad	og	sålen	blød	og	fleksibel,	så	den	følger	 

 fodens naturlige bevægelser.

•	 Skoen	skal	sidde	godt	fast,	så	foden	får	den	bedste	støtte.	

 Vælg sko med fast hælkappe, der sidder ordentligt til uden at stramme. 

 Sko med snører eller velcrolukning, der kan justeres, er at foretrække,  

 således skoen slutter tæt om foden og derved giver den optimale støtte.

•	 Skoen	skal	være	af	skind	både	ind-	og	udvendig	eller	af	et	andet	

 materiale, som foden kan ånde igennem. Det sikrer et sundt klima i skoen,  

 fordi fugten kan transporteres væk.

•	 Et	barns	fod	afgiver	ca.	1	deciliter	kondens	om	dagen.	Derfor	er	det	vigtigt, 

 at skoen får mulighed for, at blive helt tør når den ikke er i brug. hvis skoen  

 har udtagelig indlægssål, er det en god idé jævnligt at tage denne ud.

•	 Det	er	vigtigt,	at	barnet	har	flere	par	sko	at	skifte	imellem,	da	det	ikke	er	 

 sundt at bruge de samme sko hele dagen.

•	 Undgå	arvesko:	Sko,	der	er	gået	til	af	et	andet	barn,	giver	sjældent	optimal		

 støtte til den, der arver skoen. Derfor er det vigtigt, at dit barn selv går sine 

 sko til.

•	 Gummi-	eller	termostøvler	har	mange	gode	egenskaber,	men	de	har	ikke	 

 den samme støtte og tilpasningsmulighed som almindelige sko og 

 støvler. Det kan derfor være hårdt for dit barns fødder at gå i dem hele  

 dagen.

•	 Børnefødder	vokser	hurtigt	og	ofte	i	ujævne	ryk.	Derfor	er	det	en	god	idé	

	 hyppigt	at	måle	dit	barns	fødder	og	sko:

 1-2 år:  ca. 20 mm pr. år – mål foden hver anden måned.

 2-3 år:   ca. 15 mm pr. år – mål foden hver tredje måned.

 3 -11 år: ca. 10 mm pr. år – mål foden hver sjette måned.

 For at skoen passer, og der samtidig er plads til at vokse, 

 skal skoen som tommelfingerregel være 15 mm længere end foden:  

 3 mm tillæg til skotåens runding, 5 mm rutschetillæg og 7 mm voksetillæg.

De helt rigtige Sko til    

børn i alle StørrelSer
Små børn kan ikke selv sige, om skoene passer, så mange forældre føler sig - forståeligt nok - 

usikre,	når	der	skal	købes	nye	sko.	Vi	håber	derfor,	du	får	glæde	af	de	gode	råd	og	fodmåleren	

på bagsiden. men det allerbedste råd vi kan give er:  kom ind i butikken med dit barn og få  

hjælp af vores faguddannede medarbejdere. Det er din garanti for tryghed!
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