
Megrendelőlap

Testméretek egyedi megrendelésekhez

Egyedi ruhadarab készítése esetén először pontos testméreteket kell venni.

Alapelv:

  

Dátum:    

Keresztnév:

Vezetéknév:

Személyi sz.:

Ügyfélszám:

Megr. szám:

Felső ruházat (mellény, dzseki, kabát): Szám: 1-7, 11, 12                                               Alaktípus:   

Overłl:   Szám: 1-12

NaŘǊłƎ :  (Nadrág, Kantáros nadrág): Szám. 2, 3, 8-10, 12, Derékpánt vonal

1 Mellbőség
a mellkas kerülete vízszintesen a hónalj alatt 
és a lapocka felett mérve
(a hölgyeknél melleken áthaladva)

8 Lépésmagasság
A deréktól az ülepig (lehetőség szerint 
ülő pozícióban mérve a deréktől az ülő felületig)
 

2 Derékbőség
(az utolsó borda és a medencecsont között 
 vízszintesen mérve)

9 Oldalhossz
a deréktől a talpig a test mellett 
függőlegesen mérve. 

3 Csípőbőség
a csípő és az ülep között a legszélesebb részén 
vízszintesen mérve. 

10 Belső lábhossz
a sarok aljáig egyenes vonalban mérve. 
 

4 Hátszélesség
a  jobb vállizülettől a bal vállizületig
vízszintesen a háton mérve.

11 Nyakbőség
2 cm-re az Ádámcsutkától mérve 
a 7. nyakcsigolya magasságában.

5 Vállszélesség
leengedett vállaknál mérve a nyak tövétől a vállízületig. 
 

12 Testmagasság
a fej legmagasabb pontjától a talp aljáig 
függőlegesen mérve. 

6 Ujj hossza
a nyak tövétől a csuklóig a vállon keresztül, 
behajlított karral mérve.

Nadrágderék bősége (segédméret)
Derékbőség a nadrág derékrészénél mérve. 
 

7 Háthossz
a 7. nyakcsigojától a derékig mérve. 
 

Thermoruházatot visel alatta.
Kérjük bejelölni.

Kérjük az összes méretet cm-ben megadni.

Egyéb: 

FECOPC
Text napsaný psacím strojem
A testméreteket mindig jól illeszkedő ruházatban (fehérneműben) mérjük.  Ezek a méretek adnak alapot az egyedi szabásminta elkészítéséhez. A mérésnél a mérőszalag legyen a testhez illesztve. Ne legyen sem túl feszes, sem túl laza. A kényelemhez és optimális viselethez szükséges többletcentimétereket a szabásminta kialakításánál hozzáadjuk.
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