Målskema til Bodystocking

Dato.

Leveringsoplysninger
Navn på bruger: _________________________________________________________________
Brugers fødselsdato:______________________________________________________________
Tlf. til bruger: ___________________________________________________________________
Leveringsadresse: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Bevilliget af: ____________________________________________________________________
Tlf. til beviliger: __________________________________________________________________
Faktureringsoplysninger: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Bodystockingen bruges uden over ble som undertøj. Nedenfor kan du vælge forskellige
tilpasninger til din bodystocking.
Art.: 08-01
Jeg ønsker med:
Korte ben ______

Korte ærmer ______

Sondehul ______

Lange ben ______

Lange ærmer ______

Lynlås i ryggen ______

Uden ben m trykknap ______

Uden ærmer ______

Lynlås mellem ben ______

Farve: ________________

Antal: ______

Vejledning
På tegningen nedenfor kan du se de forskellige mål, som skal tages, for at bodystockingen
kommer til at passe så godt som muligt. Det er vigtigt, at alle målene tages, da der for eksempel i
forbindelse med lårvidde kan være større eller mindre variationer i vidden fra det ene ben til det
andet. Målene tages ind på huden. Hvis du bruger ble, skal du huske at tage målene med ble på.
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Bruger normalt størrelse: __________
A) ______ Overvidde: Tages hele vejen rundt – over brystet og ryggen.
B) ______ Taljevidde: Tages hele vejen rundt om taljen.
C) ______ Hoftevidde: Tages hele vejen rundt – hvor hofterne er bredest.
D) ______ Taljehøjde foran: længde fra taljen til halsen ved skulderen foran.
E) ______ Taljehøjde bagpå: Længde fra taljen til halsen ved skulderen bagpå
F) ______ Gennemskæring: Længde fra taljen foran – mellem benene – til taljen bagpå.
Evt. Husk at tage med ble på.
G) ______ Mål omkring benet ved lysken – tages kun ved bodystocking uden ben.
H) ______ Kort ærme / langt ærme: Længde fra halsen ved skulderen til der hvor du ønsker,
at ærmet skal slutte. Tages kun ved bodystocking med ærmer.
I)

______ Korte ben / lange ben: Længde fra skridt til der hvor du ønsker at benlængden skal
slutte. Tages kun ved bodystocking med ben.

Kontrolmål: ______ Længde fra halsen ved skulderen foran – mellem benene – til halsen ved
skulderen bagpå. Dvs. ”hele vejen rundt”.
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