
Postup měření nohou pro výrobu barefootové
obuvi

Prosím o pečlivé změření. V případě zaslání špatných rozměrů nemohu nést
odpovědnost a reklamaci nelze uznat.



1) Postavte se patou těsně  ke zdi přeneste na nohu váhu a změřte 

vzdálenost zdi a palce u nohy a údaj zapište jako „ délka chodidla“ 

( obujte si na měření ponožku, kterou běžně pro daný typ obuvi nosíte). 

Změřte stejným způsobem i druhou nohu.

 Vnitřní délku boty dělám o 0,5 – 1cm delší, než je tato míra. Pokud 

chcete nadměrek větší či menší, oznamte mi to. 

2) Postavte se na papír a přeneste váhu na měřenou nohu 

3) Obkreslete chodidlo tužkou kolmo k papíru

4) Udělejte u obrysu čárky ( musím vědět odkud kam jste měřili) v nejširším 

místě u malíkového kloubu a krejčovským metrem změřte oblouk nohy od čáry

k čáře a zapište délku „A“



5) Udělejte u obrysu čárky v půlce nártu, změřte oblouk od čáry k čáře a 

zapište délku „B“

6) Udělějte u obrysu čárky v nejvyšším místě nártu , změřte oblouk od čáry k 

čáře a zapište délku „C“

7) Za patou udělejte čárku a změřte oblouk přes nárt zpátky k čárce u paty a 

zapište délku „D“



8) Pro kotníčkové boty změřte obvod lýtka ve výšce 12 cm od země a zapište 

délku „E“

9)Pro vysoké boty boty změřte obvod lýtka ve výšce 20 cm od země a zapište 

délku „F“

9) Pro jistotu provnání velikosti mi prosím nakreslete čáru dlouhou 10 cm s 

označením začátku a konce viz nákres

Po zakreslení všech parametrů můžete nákres oskenovat, poslat poštou nebo ofotit 

foťákem či mobilem. Pokud chcete nákres ofotit, držte přístroj co nejvíc rovnoběžně s

papírem, aby nedošlo ke zkreslení.

Pokud máte nějaké atypické prvky na nohou – třeba kladívkové prsty, haluxy, 

výrazná kost na patě, bylo by dobré nohy vyfotit.


