
  

Bestillingsskema/ordrebekræftigelse: 
 
 

Dato:    
 
 
Du sidder nu med et skema, som jeg vil bede dig udfylde i forbindelse med din bestilling på tøj. 
 
Du bedes venligst udfylde nedenstående spørgsmål, der er relevante for din bestilling. Alle 
modeller leveres med standardfor i sort.  
 
Du kan bestille tøj og pose i standardmål – str. small, medium og large – børn og voksne. 
Såfremt du ikke passer en standardstr. laves tøjet efter dine egne mål mod et tillæg i prisen. 
 

Hvortil skal bestillingen leveres: 

 

 

 

 

 
 

Hvortil skal fakturaen sendes: Er der en egenbetaling/familieandel: 

  

 Nej: 

 Ja: Hvor meget                              kr. 

 

 
 

Farvevalg: Ja nej Farvevalg: Ja Nej 

Jakke:   Buks:   

   Overall med lynlås midt for:   

Afrundet midt for:      

Lynlås i side/ærmesøm:   Lynlås i sidesøm:   

Lynlås på overærme:   Clickspænder:   

Velcrolukning:   Velcrolukning:   

Trykknapper:   Trykknapper:   

Lommer:   Forstærkning på knæ:   

Forstærkning på albuer:   Forstærkning på bag:   

 
 

Farvevalg: Ja Nej Farvevalg: Ja Nej 

Flyverdragt:   Kørepose:   

      

Lynlås på overærme:   Reflex på overdel:   

Lynlås i inderben:   Selehul (hjørne sædebund)   

Lynlås på forsiden:   Skridtklods (marker på tegning)   

Lynlås i sidesøm:   Andet:   

Forstærkning på albuer:      

Forstærkning på knæ:      

Forstærkning på bag:      

 
   



Målskema for:     

 

 
 

 
 
 
MÅLTAGNINGSSKEMA TIL KØREPOSER     cm. 
1) Ryghøjde fra bund af sæde og op  

2) Sædedybde fra knæ og til ryglæn  

3) Knælængde fra sæde til fodplade  

4) Fodplade incl. skomål der går udenfor  

5) Mål sædets bredde fra side til side  

6) Mål fra sædets side til modsatte side over knæ  

7) Overstykkets længde fra talje til fodplade 
    (måles løst ud over knæ og skosnuder) 

 

 
                                                                       
                                                                               

 
Standardmål dækker over følgende:  
 
 
DUNTØJ 

Barn  
small 

Barn 
medium 

Barn 
large 

Voksen  
small 

Voksen 
medium 

Voksen 
large 

       

Overvidde 56 64 72 80 88 100 

Taljevidde 52 56 60 60 68 80 

Hoftevidde 60 66 72 88 96 108 

Sidelængde 50 62 74 82 82 82 

       
KØREPOSER       

       

Sædedybde(1+2) 30 40 50 40 50 60 

Knæ længde (3) 35 45 55 45 50 55 

For længde (7) 60 75 90 80 100 110 
Priser er ex. Moms og forsendelse. 

 Mål i cm. 

Højde, mål fra skulder til fod  

1) Overvidde, mål omkring brystet  

2) Talje vidde, mål omkring taljen  

3) Hofte vidde, mål omkring hoften  

4) Sidelængde, mål fra taljen til fod-knysten  

5) Indvendig ben længde, mål fra skridt til fod  

6) Ryg længde, mål fra nakken til taljen  

7) Arm længde yder, mål fra hals til håndled  

8) Skulder, mål fra hals til arm runding  

9) Arm længde inder, mål fra armhule til håndled  

10) Hals vidde, mål omkring halsen  

11) Lår vidde, mål rundt om lår  

12) Fod vidde, mål rundt om ankel  

13) overarm vidde,   

14) Håndled vidde  

15) Jakkelængde fra hals til lår(siddende)  


