Målskema til Køredragt med lynlåse og Thinsulate
Leveringsoplysninger
Navn på bruger: _________________________________________________________________
Brugers fødselsdato:______________________________________________________________
Tlf. til bruger / kontaktperson: ______________________________________________________
Leveringsadresse: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Bevilliget af: ____________________________________________________________________
Tlf. til beviliger: __________________________________________________________________
Faktureringsoplysninger: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Art.: 2-00
Køredragten laves til kørestolsbrugere. Den bliver leveret med ærmelynlåse, krave, aftagelig
hætte, samt lynlåse i ben.
Sæt 1 kryds:
Lynlåsen i benene går langs knæ og ankel i sidesømmen ______
Lynlåsen i benene går midt foran på knæ og ankel ______
Sæt 1 kryds:
Lynlåsen stopper ved fodmanchetten (ej delbar)_______
Lynlåsen går igennem fodmanchetten (delbar)_______

Farve:_____________________

Kontrastfarve:________________

Mellemfoer:________________

Foer:________________________

Piping (evt.)________________
Vejledning
På tegningen nedenfor kan du se de forskellige mål, som skal tages, for at køredragten
kommer til at passe så godt som muligt. Det er vigtigt, at alle målene tages.
Målene tages siddende og udenpå tøjet.
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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.
G) ______ Mål omkring låret: Tages omkring låret ca. 6 cm fra skridtet.
H) ______ Ærmelængde: Længde fra halsen ved skulderen til slutningen på ærmet – tages
med bøjet arm.
I)

______ Benlængde: Længde fra skridt til slutningen af buksebenet.

J) ______ Sidelængde: Længde fra talje til fod.
K) ______ Sædehøjde: Længde fra talje til sædet.
Kontrolmål: ______ Længde fra halsen ved skulderen foran – ned foran mellem benene – op
bagpå til halsen ved skulderen. Dvs. ”hele vejen rundt”.
Ankel / Støvlevidde: ______ Tages rundt om anklen eller støvlen.
Hættemål:
1. ______ Tages fra halsen ved skulderen i højre side - over hovedet – til halsen ved
skulderen i venstre side.
2. ______ Tages fra højre øje – bagom hovedet – til venstre øje.
NB: Målene tages siddende !
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