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GrowingFeets store

ALT DU SKAL VIDE OM KØB AF 
BØRNENES VINTERSTØVLER



STØVLEGUIDE
Uanset hvilken vinter vi får, er et par vinterstøvler 

nødvendige i dit barns skogarderobe. Vinterstøvler skal 
kunne holde fødderne varme og tørre uanset om det 

er frostvejr, sne, slud eller regn.

I DENNE GUIDE KAN DU FÅ SVAR PÅ DE TYPISKE SPØRGSMÅL, DER 
DUKKER OP, NÅR DET ER TID TIL AT KØBE VINTERSTØVLER:

 Hvor stort voksetillæg skal jeg beregne?
 Hvordan sikrer jeg at støvlerne er vandtætte?
 Skal jeg vælge vinterstøvler med eller uden foer?
 Hvilken type vinterstøvle skal jeg vælge?
 Hvordan skal jeg pleje vinterstøvler?

 ★   ★   ★   

V IN T E R E N S  S T O R E  S T Ø V L E G U ID E

L Æ D E R S TØ V L E R

Læderstøvler er både pæne, men også meget slidstærke og så har de som regel et godt 
indeklima, fordi de er lavet af naturlige materialer. De fleste læderstøvler til børn har efterhån-
den tex membran, der gør at støvlerne er 100% vandtætte. Ellers kan læderstøvler med fordel 
imprægneres og behandles med læderfedt, så holdes sne og slud også ude. 

Mærker: Angulus, Bisgaard, Arauto RAP, Petit by sofie schnoor, Pom Pom, Bundgaard, KAVAT

(- fortsættes)



T E X  S TØ V L E R

De traditionelle TEX-støvler er lavet af kombinerede materialer, oftest både skind, ruskind, 
nubuck og tekstil, fx nylon eller andet kraftigt materiale. Støvlerne har alle en tex-membran, 
fx GORE-TEX eller mærkets egen tex-membran. Tex membranen sikrer at støvlerne er 100% 
vandtætte og giver samtidig støvlerne et godt indeklima og dermed tørre fødder. Det er 
vigtigt, da våde fødder, bliver hurtigere kolde end tørre fødder.

TEX støvler er oftest lidt mere sporty i deres udtryk end læderstøvler, og vægtmæssigt som 
regel lidt lettere, da læder er et tungere materiale.

Mærker: Primigi, Naturino, Geox, Superfit, Timberland, Bundgaard, Bisgaard

S N E S TØ V L E R

I kategorien snestøvler hører de støvler, der er udviklet til ekstreme kuldetemperaturer og sne. 
Disse støvler ligger typisk i den tunge ende rent vægtmæssigt, men er populære fordi de er 
meget varme, nemme at smutte i og i de fleste tilfælde vandtætte. 

Mærker: Sorel, Kamik, Grünland

(- fortsættes)

V IN T E R E N S  S T O R E  S T Ø V L E G U ID E



T H E R M O G U M M I S TØ V L E R  /  V I N T E R G U M M I S TØ V L E R

En vintergummistøvle er i princippet det samme som en gummistøvle bare med et uldent 
foer. Som oftest kan støvlen snøres til foroven og nogle har også en ekstra tyk sål i støvlen. En 
thermostøvle er lavet af et thermo-materiale, der er kuldeisolerende og samtidig har støvlen 
som oftest et uldent foer. Vintergummistøvlen er rigtig god til våde efterårs og forårsdage eller 
på milde våde vinterdage, mens thermostøvlen kan klare de rigtig kolde og våde dage. Begge 
støvler sidder løst på foden, og bør derfor ikke være den primære vinterstøvle.

Mærker: Viking (Bundgaard, Bisgaard, Kamik og Sorel laver vintergummistøvler med foer, og nogle 
af dem har thermosåler eller thermoindersok, men ydermaterialet er gummi)

Når du skal købe vinterstøvler til en baby er det vigtigt, at støvlen kan reguleres, enten med 
snøre eller velcroremme, så den sidder godt til omkring foden og dit barns gang bliver så 
naturlig som muligt. De fleste begynderstøvler er ikke særlig høje, det er en fordel, fordi de 
ellers kan blive for tunge og klodsede at slæbe rundt på, og så er det også praktisk, når flyver-
dragten skal udenpå. 

Vi anbefaler, at du vælger en læderstøvle eller en TEX støvle som begynderstøvle. Der bør altid 
være et varmt foer i en begynderstøvle, da baby’er sidder mere stille, også uden for i sneen, og 
dermed hurtigere bliver kolde.

Voksetillæg: 1-1,2 cm 
(- fortsættes)

V IN T E R E N S  S T O R E  S T Ø V L E G U ID E

BEGYNDERSTØVLER (0-2 ÅR)

 ★   ★   ★   



Små børn skal have en praktisk vinterstøvle i læder eller tex, der kan spændes godt fast på foden, 
og gerne reguleres med 2-3 velcroremme eller snørebånd. Støvlen skal være 100% vandtæt og 
der bør være foer i støvlen, hvor varmt foret skal være afhænger af dit barn, men det kan være 
en god idé at købe en uldsok, som man supplere med på de koldeste vinterdage.

Thermostøvler og snestøvler kan også bruges, men vi anbefaler, at det er som et supplement til 
en læder eller tex støvle, der er bedre for barnets fod.

Voksetillæg: 1-1,5 cm

Børn fra 5-7 år har stadigvæk brug for en praktisk læder- eller texstøvle, for de er rigtig meget 
ude i børnehaven eller skolen, men mange børn vil i den alder foretrække en snestøvle, som 
vinterstøvle fordi den er nem og hurtig at smutte i, når man skal ud og lege. Det du skal være 
opmærksom på, hvis du vælger et par snestøvler, er om dit barn slæber fødderne, når det går, 
og om støvlerne bliver for varme. Snestøvler er utrolig varme, og kan derfor godt blive fugtige 
indeni, når de bruges på milde vinterdage. 

Støvlerne skal  være 100% vandtætte og have indvendigt foer.

Voksetillæg: 1-1,5 cm 

(- fortsættes)

VINTERSTØVLER TIL SMÅ BØRN (2-4 ÅR)

VINTERSTØVLER TIL STORE BØRN (5-7 ÅR)

V IN T E R E N S  S T O R E  S T Ø V L E G U ID E



 ★   ★   ★   

Helt generelt kan man sige at alting holder længere, hvis man passer godt på det, 
og det gælder selvfølgelig også for børnesko!

Det er en god idé at imprægnere et par nye vinterstøvler inden de tages i brug. Imprægnering 
sikrer at snavs, fedt og vand afvises af støvlen overflade og dermed undgår man at pletter 

eller vand trænger ind. Det anbefales at imprægnere 3 gange efter hinanden, med ca. ½ times 
mellemrum, så støvlerne lige når at tørre inden de sprayes igen. I sæsonen vil det være en 

god idé jævnligt at rengøre og imprægnere støvlerne, så sikrer man både at støvlerne 
holder sig pænere, men også forbliver vandtætte hele vinteren.

Læderstøvler kan hurtigt se slidte ud, hvis farven slides af, specielt metallicfarver slides hurtigere 
end andre farver. En omgang skopudsning kan dog gøre underværker, så støvlerne næsten frem-

står som ny. Du skal pudse støvlerne først og derefter imprægnere dem når skocremen er tør. 

Tween børnene har typisk mange flere holdninger til, hvad de vil have og ikke have, derfor kan 
det være en udfordring af købe vinterstøvler til børn i den alder. Til pigerne kan det være en 
god løsning at vælge et par læderstøvler eller støvletter uden foer, som de kan have på inden-
for i skolen samt bruge med en ekstra sok på de milde vinterdage og så vælge en snestøvle til 
dagene med sne og slud.

Til drengene kan et par høje sneakers med tex-membran kombineres med en snestøvle, eller 
man kan vælge en lav vinterstøvle, som med lidt god vilje kan gøre det ud for en sneaker, som 
typisk er det eneste der efterspørges i den alder!

Voksetillæg: Drengene skal stadigvæk have op til 1,5 cm i voksetillæg, mens det ikke er alle piger der 
vokser helt så hurtigt længere, så man kan i mange tilfælde nøjes med 1 cm.

VINTERSTØVLER TIL TWEENS (8-12 ÅR)

PLEJE AF VINTERSTØVLER

V IN T E R E N S  S T O R E  S T Ø V L E G U ID E


