
 

 

Pēdas garuma noteikšana 

 

Lai noteiktu, kuras zeķes Jums ir piemērotas no www.medustekstils.lv plašā piedāvājuma, Jums ir 

jāizmēra savas abas pēdas:  

• novietojiet lineālu/ mērlenti uz grīdas vai citas līdzenas virsmas;  

• ar baso kāju nostājaties uz lineāla / mērlentes tā, lai tā sakristu ar papēža malu;  

• ar zīmuli vai cita lineāla malu novietojiet paralēli kājai un perpendikulāri grīdai, 

pieskaroties lineāla sākuma malai zem pēdas;  

• ar to pašu zīmuli līdzīgi pieskarieties lineālam garākā pirksta galā; 

• nolasīt no lineāla / mērlentes rādījumu, kas būs pēdas garums;  

• izmēriet tāpat arī otrās pēdas garumu;  

• izvēlieties lielāko vērtību no abiem veiktajiem mērījumiem. 

Pēdas garumu var noteikt arī tā: 

• jāizmēra abas pēdas; 

• uzlieciet abas pēdas uz iepriekš sagatavota papīra un apvelciet tās kontūru ar parastu 

zīmuli; 

• ar lineālu izmēriet attālumu no pēdas īkšķa gala līdz papēža malai; 

• kreisās pēdas izmērs var nedaudz atšķirties no labas pēdas izmēra, kas ir dabiski; 

• izvēlieties lielākas pēdas mērījuma rezultātu. 

 

Kad ir noteikts pēdas garums, tad www.medustekstils piedāvā tabulu, lai  noteikt zeķu izmēru.  

 

Bērniem Pieaugušajiem 

Apavu 

izmērs 

Pēdas izmērs, 

cm 
Zeķu izmērs 

Apavu 

izmērs 

Pēdas izmērs, 

cm 
Zeķu izmērs 

18 10,4 - 11,0 

12 

35 21,3 - 21,9 

S 19 11,0 - 11,6 36 21,9 - 22,6 

20 11,6 - 12,2 37 22,6 - 23,3 

21 12,2 - 12,8 

14 

38 23,3 - 23,9 

M 22 12,8 - 13,5 39 23,9 - 24,6 

23 13,5 - 14,2 40 24,6 - 25,3 

24 14,2 - 14,8 

16 

41 25,3 - 26,0 

L 25 14,8 - 15,5 42 26,0 - 26,7 

26 15,5 - 16,2 43 26,7 - 27,3 

27 16,2 - 16,9 

18 

44 27,3 - 28,0 

XL 28 16,9 - 17,6 45 28,0 - 28,8 

29 17,6 - 18,3 46 28,8 - 29,7 

30 18,3 - 19,0 

20 

47 29,7 - 30,6 
XXL 

31 19,0 - 19,7 48 30,6 - 31,6 

32 19,7 - 20,4 49 31,6 - 32,7 
XXXL 

33 20,4 - 21,1 

22 

50 32,7 - 34,0 

34 21,1 - 21,8    

35 21,8 - 22,2    
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