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ÅLDER KLÄDER SKOR MÖSSOR

0-1 m 50/56 cl 6,9-8 cm (strl 10-12 36-38 cm 

1-2 m 50/56 cl 8-9,5 cm (strl 13-15) 40-42 cm 

2-4 m 62/68 cl 8-9,5 cm (strl 13-15) 40-42 cm 

4- 6 m 62/68 cl 9,5-11 cm (strl 16-18) 44-46 cm

6-9 m 74/80 cl 9,5-11 cm (strl 16-18) 44-46 cm

9-12 m 74/80 cl 11-13 cm (strl 19-21) 48-50 cm

12-18 m 74/80 cl 13-15 cm (strl 22-24) 48-50 cm

1,5 år 86/92 cl 13-15 cm (strl 22-24) 48-50 cm

2 år 86/92 cl 15-17 cm (strl 25-27) 48-50 cm

3 år 92/98 cl 15-17 cm (strl 25-27) 52-54 cm

4 år 98/104 cl 17-19 cm (strl 28-30) 52-54 cm

5 år 110/116 cl 17-19 cm (strl 28-30) 52-54 cm

6 år 110/116 cl 19-21 cm (strl 31-33) 52-54 cm

7 år 122/128 cl 19-21 cm (strl 31-33) 52-54 cm

8 år 122/128 cl 21-23 cm (strl 34-36) 52-54 cm

9 år 134/140 cl 21-23 cm (strl 34-36) 52-54 cm

10 år 134/140 cl 23-25 cm (strl 37-39) 56-58 cm

11 år 146/152 cl 23-25 cm (strl 37-39) 56-58 cm

12 år 146/152 cl 25-27 cm (strl 40-42) 56-58 cm

13 år 156/164 cl 25-27 cm (strl 40-42) 56-58 cm

14 år 156/164 cl 25-27 cm (strl 40-42) 56-58 cm

15 år 170/176 cl 25-27 cm (strl 40-42) 56-58 cm

STORLEKSGUIDE



GODA RÅD 
Hur ska barnens vantar sitta? 
Fingertopparna ska inte trycka emot 
vantarna, då kommer barnet frysa. De ska 
sitta så att barnet lätt kan röra händerna. 
Tänk på att olika tillverkare har olika 
storleksmått när det kommer till vantar.  

Att tänka på när du köper regnkläder åt ditt 
barn: 
Vattentäthet är givetvis det viktigaste när du är 
ute efter regnkläder till ditt barn, oavsett vilken 
sort. Skalan som visar hur regntätt ett 
material egentligen är kallas vattenpelare, det 
visar mängden av vatten i millimeter som en 
kvadratcentimeter av materialet kan motstå 
innan vatten tränger igenom. För att ett plagg 
ska få klassas som vattentätt måste det ha 
minst 1500 mm 
vattenpelare, men när det kommer till 
lekfulla barn som är ute långa stunder oavsett 
väder rekommenderas regnkläder med 
vattenpelare från minst 10.000 mm och 
uppåt. Detta för att barnet ska vara både torrt 
och varmt hela dagen!  

    Håll utkik efter plagg med tejpade sömmar 
för att vara säker på att ytterplagget är helt 
vattentätt även i sömmarna.



GODA RÅD 
Barnskor:  
Att köpa skor till växande fötter är svårt. Man 
vill gärna att skorna ska passa och inte bli för 
små allt för fort. Samtidigt ger en allt för stor 
sko dåligt stöd för foten och kan vara jobbig 
att gå med. Skorna slits dessutom snabbare 
om skorna är för stora. En bra tillväxtmarginal 
för vanliga skor ligger mellan 0,8-1,2cm och 
upp till 2cm på stövlar och vinterskor. 
    Tänk också på att skostorlekar kan variera i 
storlek, så glöm inte att mäta både fot och sko.

Såhär mäter du ditt barns fot:  
1. Mät på ett papper. Barnet står med hälen 
mot en vägg (vinkelrät yta). Se till att pappret 
och hälen är helt intill samma vinkelräta yta.  
2. Se till att barnet står rakt och låter hela 
kroppsvikten vila på foten. Be barnet titta rakt 
fram.   
3. Ta hjälp av en linjal och dra ett rakt streck vid 
längsta tån.   
4. Mät bägge fötterna och utgå ifrån den 
största foten.  
5. Mät upp avståndet till strecket på pappret 
och skriv ned. Detta är fotens mått!



Hjälmar:  
Hjälmar till barn skall sitta åt och samtidigt vara 
bekväma. De skall sitta fast och inte glida på 
huvudet. Om hjälmen glider ner i nacken och 
blottar pannan eller tvärtom så är hjälmen 
tyvärr för stor och kommer inte ge tillräckligt 
skydd för utsatta områden. För att hitta rätt 
hjälm ska du utgå från omkretsen på huvudet 
och sedan pröva dig fram. Då hjälmar är 
hårdare än tex mössor och kepsar är det viktigt 
att hitta en hjälm som passar barnets 
huvudform. 

GODA RÅD 

     Använd rätt hjälm till rätt aktivitet. Tex är inte 
en cykelhjälm lämpad för att använda till 
skridskoåkning eller skidåkning

    Undvik att använda mössa under hjälmen 
då hjälmen skall sitta närmst huvudet för bästa 
skydd. 



Företag som säljer textilier till barn har vissa krav 
på sig gällande hur dom får vara konstruerade, 
men kontrollera alltid plaggen du köper. 
För att minska risken för att barn ska skada sig får 
det inte finnas snoddar och dragband i 
huvud- och halsområdet på kläder till barn upp 
till 7 år. På större barnkläder från 7 år upp till 14 
år får det finnas hängande dragband, men de 
måste vara korta. 
Välj också kläder med avtagbara huvor som man 
knäpper loss och inte med dragkedja, är 
olyckan framme och man fastnar i huvan så rycks 
den bara bort om den har knappar.  
När det kommer till kemikalier så finns det även 
där krav på vad som får finnas i textiler, men då 
barn är känsligare än vuxna för kemiska ämnen är 
det viktigt att tänka på att tvätta nya plagg innan 
första användning. En stor del av de kemikalier 
som finns i nya textilier försvinner ut med 
sköljvattnet i samband med de allra första tvättar-
na.

BARNSÄKERHET:

Du kan läsa mer om barnsäkerhet här:  

https://www.konsumentverket.se/for-konsument/sakra-va-

ror-och-tjanster/barnsakerhet/sakerhet-och-barnklader/

-

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-om-

radebransch/textilier/sakerhetskrav-for-barnklader/



BOMULL

Positiva egenskaper: 
 + Billigt 
 + Behaglig känsla mot kroppen
 + Lätt att tvätta 
 + Slitstarkt

Negativa egenskaper: 
 - Stor negativ miljöpåverkan pga 
mängden vatten och kemikalier 
som går åt att odla och framställa 
bomull.
 - Går inte att odla i svenskt klimat, 
därför blir transportsträckan lång.

Pågrund av bomulls stora negativa miljöpåverkan 
så är det viktigt att vi hittar nya material som kan 
ersätta bomull . 

Exempel på material med 
mindre negativ miljöpåver-
kan som i många fall kan er-
sätta bomull:
 1. Lyocell
 2. Viskos
 3. Modal

Bomull används bäst i följande kläder: 
 • Jeans 
 • Byxor som utstår mycket nötning 

”Världens vanligaste textila fiber” 



VISKOS
”Viskos är ett konstfiber som är gjort på naturliga 
fibrer som eukalyptus, gran, och bok” 

Positiva egenskaper: 
+ Silkesliknande känsla på huden 
+ Billigt material  
+ Kräver ingen stor kemikalie- eller 
vattenåtgång  

Negativa egenskaper: 
- Svag i vått tillstånd. 
- Kan krympa i tvätt (men återgå vid strykning) 
- Håller inte värmen så bra

Viskos är ett billigt och hållbart alternativ till 
bomull. Dock är viskos inte lika slitstarkt som 
bomull så i vissa fall är bomull ett bättre 
alternativ är viskos. Men till plagg som inte 
utsätts för så mycket nötning är viskos ett 
bättre alternativ. 



Tencell är ett varumärken som framställer en 
garanterad bra produktion av Lyocell. 

LYOCELL
”Lyocell är ett konstfiber från cellulosafibrer”

Positiva egenskaper: 
+ Framställs i en sluten process dvs 99% av 
kemikalielösningen kan återvinnas och åter-
användas på nytt 
+ Materialet ger en silkesliknande känsla på 
huden 
+ Hög fuktabsorption 

Negativa egenskaper: 
- Produceras fortfarande i liten skala, är 
därför inte lika tillgängligt på marknaden 
som tex bomull. 
- Relativt dyrt material  
- Inte lika slitstarkt som bomull

Lyocell är ett material att hålla           
ögonen öppna för. Det fram-
ställs i ett slutet cirkulärt system 
och därför blir produktionen den 
mest miljövänliga på marknaden 
idag.  



Ull 
”Begreppet ull är en gemensam benämning för 
hår från päls av olika djur, såsom får, getter, kanin, 
alpacka osv ”

Positiva egenskaper: 
+ Håller värmen samtidigt som det ventilerar  
+ Vattenavvisande 
+ Krävs minimalt med tvättning, då ull rengörs 
bäst av vädring  
+ Förnybart, återvinningsbart och nedbrytbart 
material i dess renaste form. 

Negativa egenskaper: 
- Animaliskt material 
- Går åt stora mängder vatten för att tvätta 
och färga ull.  
- Kan klia. 

Pågrund av ett etiskt dilemma så tar vissa företag 
såväl som kunder avstånd att använda sig av ull. 
Av den anledningen så är det är viktigt att ta 
tillvara på de ullplagg som redan finns och 
underhålla sina ullplagg på rätt sätt. 



Dun  
”Dun, naturens egna isoleringsmaterial”

Positiva egenskaper:  
+ Enastående värme och isoleringsförmåga 
+ Lätt att komprimera, tar liten plats 
+ Låg vikt

Negativa egenskaper:
- Förlorar sin isoleringsförmåga i vått tillstånd 
- Dyrt  
- Kräver underhåll, bör inte tvättas för ofta

Dun är kanske en av naturens smartaste 
uppfinningar. Tack vare dunets naturligt t
redimensionella struktur så kan dunet lätt 
komprimeras och sedan återgå till sin 
ursprungliga form. Det är också denna struktur 
som ger dunet sin oslagbara isolerings och 
värmeförmåga, trots en extrem låg vikt. Tyvärr 
så gäller detta bara i torra förhållanden då 
dunet helt tappar sin isolerande förmåga när 
det blir vått.  

Etik: 
Trots dunets många positiva egenskaper så är 
dunindustrin långt ifrån felfri. För att säkerställa 
att man köper produkter med etiskt framtaget 
dun så ska man söka sig till etiskt certifierat dun 
till exempel dun med RDS-cerifiering - som du 
kan läsa mer om under vårt kapitel om certifikat. 

  



POLYESTER 
”Polyester är en konstfiber gjord på syntetiskt 

fiber av olja”
Positiva egenskaper:  
+ Extremt slitstarkt 
+ Billigt  
+ Går att återvinna

Negativa egenskaper: 
- Drar till sig dålig lukt 
- Kommer från en icke förnybar 
källa (olja) 
- Släpper ifrån sig farliga 
mikroplaster vid tvätt. 

Polyester används bäst i plagg som krä-
ver hög slitstyrka som tex: 
* Ytterplagg  
* Träningskläder  
* Regnkläder 

Plagg som inte utsätts för slitage på sam-
ma sätt som tex blus, skjorta, klänning kan 
man ersätta polyester med: 
* Viskos 
* Lyocell  
* Silke 

Pågrund av polyesters stora omfattning så är 
det viktigt att efterfråga återvunnen polyester. 
Återvunnen polyester är alltid bättre än kon-
ventionell polyester. Idag är det enbart 14% av 
den totala polyestern i världen som är 
återvunnen. 



AKRYL
”Akryl är en konstfiber gjord på syntetiskt fiber 

från olja” 

Positiva egenskaper: 
+ Spänstig och tåligt material 
+ Naturligt motstånd mot röta och solljus 
+ Förkolnar vid brand (smälter inte som andra 
syntetiska fibrer)

Negativa egenskaper: 
- Går i dagsläget ej att återvinna! 
- Farliga utsläpp i produktionen av akryl. 

Eftersom det inte går att återvinna akryl 
så är det viktigt att minska produktionen 
av textila material som innehåller akryl. 

Du hittar ofta akryl i kläder som ska likna ull 
tex stickade tröjor men för att hålla kostnaden 
nere så används akryl. Ull är ett mer hållbart 
material än akryl då det går att återvinna.  



POLYAMID

Positiva egenskaper: 
+ Lång hållbarhet 
+ Hög rörlighet 
+ Slitstark

Negativa egenskaper: 
- Ej förnyelsebar källa  
- Används mycket kemikalier i produktion 

Idag är produktionen av återvunnen polyamid 
inte så stor. Därför är det viktigt att kunder och 
företag efterfrågar återvunnen polyamid för att 
gör marknaden större. 

       Polyamid är mer känt under namnet Nylon 
vilket är namnet på det mesta kända varumärket 
som tillverkar polyamid.

”Polyamid framställs vanligen av olja men det 
kan även framställas av återvunnet material”



TVÄTTRÅD
För maximera livslängden på kläder är det viktigt 
att ta hand om kläderna och följa tvättråden som 
du kan läsa på materiallappen på plaggets insida. 
Vissa material är tåliga och klarar av mycket, men 
tvättning sliter på kläder och bör tas hand om på 
rätt sätt.

Material som är extra känsliga är tex:

Dun: När man tvättar dunprodukter så är det bra 
att använda en tvättpåse och ett skonsamt 
maskinprogram med lågt antal centrifugeringar, 
om möjligt använd gärna ett ullprogram. Använd 
ett milt tvättmedel utan enzymer och använd 
aldrig sköljmedel. Enzymerna bryter ner det 
naturliga fettlager som finns i dunet och 
försämrar på så sätt dunets isoleringsförmåga. 

Ull: Ull ska med fördel tvättas med ett speciellt 
ulltvättmedel som inte innehåller några enzymer 
som kan skada plagget. Ull är bra på att stå emot 
dålig lukt och bör tvättas så lite som möjligt. 
Vädra hellre ofta då fibrerna rengör sig själv på 
det sättet.  



CERTIFIKAT 
Ekologisk bomull: För att få kalla bomullen 
ekologisk så krävs det att den odlas utan 
några som helst kemiska bekämpningsmedel 
eller konstgjorda gödningsmedel.  
 

Du kan läsa mer om ekologisk bomull här: 
http://aboutorganiccotton.org/

BCI: Better Cotton Initiative 
Global ideell organisation som är det största 
hållbarhetsprogrammet för bomull i världen.  
Kriterierna för BCI tar exempelvis upp hur man 
använder vatten mer effektivt, använder mark på 
ett ansvarsfullt sätt, bevarar den biologiska 
mångfalden och bevarar fiberkvaliteten. 
BCI har dock inget krav på att bomullen ska vara 
ekologisk.

Du kan läsa mer om BCI här: 
Home - Better Cotton Initiative



GOTS: Global Organic Textile Standard, 
Internationell miljömärkning för ekologisk textil.  
Märkningen omfattar hela livscykeln från råvara 
till färdig textil. 

Du kan läsa mer om GOTS här: 
GOTS the leading organic textile standard - 
GOTS (global-standard.org) 

Svanen har sedan 30 år påverkat branscher 
och företag att ställa om till en mer hållbar 
produktion och därmed bidra till en mer 
hållbar utveckling. Det handlar till exempel 
om att minska utsläpp av växthusgaser, att 
skydda våra ekosystem från farliga kemikalier 
och inte minst att minska vår konsumtion och 
resursanvändning.
Svanenmärkta produkter och tjänster uppfyller 
tuffa krav som har kontrollerats av 
Miljömärkning Sverige. 

Du kan läsa mer om Svanenmärkning här: 
Svanen - Nordens officiella miljömärkning - 
svanen.se



RWS: Responsible Wool Standard
Ett frivilligt certifieringssystem som 
säkerställer att god djurvälfärd efterlevs och att 
området som fåren betar på hanteras på ett 
ansvarsfullt sätt. Ull som kommer från 
RWS-certifierade gårdar spåras genom 
leveranskedjan fram till dess att det färdiga 

Du kan läsa mer om RWS här: 
Responsible Wool (RWS) | Textile Exchange

RDS: Responsible Down Standard 
En certifiering för dun med syfte att 
garantera djurens välbefinnande på 
dunproducerande gårdar. Den säkerställer att 
dunet inte kommer från uppfödare där 
tvångsmatning sker eller där plockning av 
levande djur förekommer.

Du kan läsa mer om RDS här: 
Responsible Down (RDS) | Textile Exchange


