
ZJISTĚTE SI SVOU VELIKOST 

1)  Vytiskněte si tuto stránku. 

2)  Postavte dítě na papír, srovnejte jeho patu 

podél RŮŽOVÉ TEČKOVANÉ ČÁRY. Obkreslete 

jeho chodidlo. Poté od prostředku paty 

nakreslete čáru ke špičce nejdelšího prstu. 

Zopakujte to i s druhou nohou a použijte větší 

rozměr. 

4)  Změřte vzdálenost od středu paty ke špičce 

nejdelšího prstu a přičtěte 0,6-1,2 abyste měli 

prostor pro růst nožičky (pro začínajícího chodce 

doporučuji nadměrek 0,6-0,9) 

5) V nejširším místě nožičky změřte její šířku. 

6) Pošlete obrázek na info@mylerie.cz a já vám 

poradím či určete velikost botiček podle níže 

uvedených tabulek a máte hotovo! 

*Poznámka: pokud se pohybujete mezi 

velikostmi, zvolte větší velikost. 
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