Målskema til Kørebukser
Leveringsoplysninger
Navn på bruger: _________________________________________________________________
Brugers fødselsdato:______________________________________________________________
Kontaktperson: __________________________________________________________________
Tlf. til bruger / kontaktperson: ______________________________________________________
Leveringsadresse: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Bevilliget af: ____________________________________________________________________
Tlf. til beviliger: __________________________________________________________________
Faktureringsoplysninger: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
EAN-nr: _______________________________________________________________________

Vejledning
Nedenfor skal du vælge hvilken grundmodel, bukserne skal laves efter. Ønsker du yderligere pynt
som lommer, overskæringer eller andet, er du velkommen til at kontakte os for vejledning.
Grundmodel (1 kryds):
Bukser m. elastik ____

Bukser med elastik hele vejen rundt i taljen

Bukser m. 2S____

Bukser med 2 lynlåse (36cm) skrå ned fra taljen

Bukser m. gg ____

Bukser med gennemgående lynlåse i sidesømmen

Bukser m. elastik og glat stykke____

Bukser med elastik i taljen og falsk gylp

Bukser m. gylp____

Bukser med ekstra lang lynlås gylp

Måltagning
På tegningen side 2 kan du se de forskellige mål, som skal tages, for at kørebukserne kommer til
at passe så godt som muligt. Det er vigtigt, at alle målene tages, og at de tages siddende. Hvis
bukserne skal bruges med ble, skal målene tages med ble på.
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Brugerens mål
Jeg bruger normalt størrelse (S/M/L etc.): ______
A)

______ Taljevidde: Tages hele vejen rundt om taljen

B) ______ Hoftevidde: Tages hele vejen rundt hvor hofterne er bredest
C) ______ Venstre lårvidde: Tages hele vejen rundt om låret, 6 cm fra skridtet.
D) ______ Venstre indvendige benlængde: Tages fra skridtet til det punkt hvor du ønsker,
buksebenet skal slutte, således at målet ”knækker” ved knæet.

E) ______ Sidelængde: Tages tæt ind til kroppen fra taljen i siden og ned til anklen således at målet
”knækker” ved hofte og knæ.

F) ______ Sædehøjde: Tages fra sæde til taljen i siden.
G) ______ Ankelvidde: Tages rundt om ankel eller støvle.
H) ______ Gennemskæring: (Kan evt. tages liggende på siden) Tages fra taljen midt foran – ned
mellem benene – op til taljen midt bagtil.
Andre oplysninger som er relevante for fremstilling og tilpasning af kørebukserne:

______________________________________________________________________________________
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