
1. BM

2. 
MM

4. TBR

9. MA

7. H

10. SV

3. RL

8. HM

5. AR 6. NG

12. TH

11. OM

Mål # Cm.

Brystmål 1.BM

Midjemål 2.MM

Rygglengde 3.RL

Bryst + rygg 4.TBR

Armlengde 5.AR

Nakke–gulv 6.NG

Hals 7.H

Håndledd 8.HM

Midje–ankel 9.MA

Setevidde 10.SV

Overarm 11.OM

Tot. høyde 12.TH

Navn:      __________________________________________________

Epost      __________________________________________________

Telefon   __________________________________________________

Ordrenr. ____________  Dato ____________    Lev.dato ___________

Vestestoff     ___________________

Konfirmant      Ja ___        Nei ___

Cape                 Ja ___         Nei ___

Bunadmodell __________________

Farge bunad  __________________

Farge fôr        __________________

Notat:



Måleanvisninger

Begynn med å binde en snor rundt midjen på det smaleste. Ta nøyaktige mål, vi legger 
til der det er nødvendig for bevegelse. Ta også to bilder i helfigur, ett i front og ett i 
profil. Det går fint med mobilkamera. Dersom det er en tenåring som skal ha bunaden 
er det fint om dere lar oss vite det, vi vil da legge inn ekstra mye sømrom slik at den 
kan legges ut senere.

1. BM. Brystmål: Legg målebåndet rundt ryggen og over høyeste punkt på brystene.

2. MM. Midjemål: Legg målebåndet rundt midjen på det smaleste.

3. RL. Rygglengde: Legg målebåndet midt på skulderen og mål ryggen ned til snoren.

4. TBR. Total bryst- og rygglengde: Legg målebåndet mot snoren på ryggen rett ned 
fra midten på skulderen. Før målebåndet opp langs ryggen, over skulderen, videre 
over høyeste punkt på brystet, og så rett ned til snoren foran.

5. AR. Armlengde: Legg målebåndet midt på nakkekulen, før det langs skulderen og 
videre over albuen. Mål til rett over knoken på håndleddet. Armen skal være bøyd 
når du måler.

6. NG. Nakkekul til gulv: Bøy hodet litt frem slik at det er lett å kjenne. Mål så fra 
øverste del av kulen og helt ned til gulvet.

7. H. Halsmål: Ta to mål; ett rundt midt på halsen og ett nederst på halsen der kragen 
vil være.

8. HM. Håndleddsmål: Mål rundt håndleddet over knoken.

9. MA. Midje til ankel: Mål fra midjesnoren, ned langs hoften og til ankelen, eventuelt 
til annen ønsket lengde. 

10. SV. Setevidde: Legg målebåndet rundt setet og hoftene på det bredeste.

11. OM. Overarmsmål. Mål omkretsen rundt overarmen på det tykkeste.

12. TH. Totalhøyde: Din totale høyde fra toppen av hodet til gulvet (uten sko).

Dersom du er usikker på måltakingen anbefaler vi at du kommer innom en av 
butikkene våre i Stavanger eller Sandnes. Vi kan avtale måltaking både i og utenfor 
åpningstiden. Dersom avstand er et problem kan vi avtale en tid der vi kan bistå over 
Skype eller telefon. Det er også lurt å få noen til å hjelpe deg der du er.


