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Disse målene skal gjøres iført en dressjakke som passer godt.
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Navn:      __________________________________________________

Epost      __________________________________________________

Telefon   __________________________________________________

Ordrenr. ____________  Dato ____________    Lev.dato ___________

Bunadsmodell _________________

Vestestoff     ___________________

Sølv               Ja ___        Nei ___

Notat:

Mål # Cm.

Veståpning 1.VA

Vestlengde 2.VL

Brystmål 3.BM

Midjemål 4.MM

Setevidde 5.SV

Nik. Utv. 6.N

Nik. Innv.. 7.NI

Legg u. kne 8.NL

Halsmål (x2) 9.H

Overarm 10.OM

Håndledd 11.HM

Armlengde 12.AR

Rygglengde 13.RL

Lår 14.LO

Bukse utv. 15.B

Bukse innv. 16.BI

Totalhøyde 17.TH

Jakkelengde Ryggbredde Armlengde Vest TBR



Måleanvisninger

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. 

1. VA. Vesteåpning måles fra nakkekulen, inntil halsen og til midt mellom brystvortene.

2. VL. Vestelengden måles fra nakkekulen, inntil halsen og til navlen (vi legger til basert på 
øvrige mål og bilder).

3. BM. Brystmål: Legg målebåndet rundt ryggen og over brystvortene.

4. MM. Midjemål: Legg målebåndet rundt midjen på det smaleste (i navlehøyde).

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

6. N. Utvendig nikkerslengde måles fra toppen av hoftekammen til rett under kneet der 
leggen er tynnest.

7. NI. Innvendig nikkerslenge måles fra skrittet til rett under kneet der leggen er tynnest.

8. NL. Omkrets rundt leggen, rett under kneet på det tynneste.

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

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

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

12. 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.

13. RL. Rygglengde: Fra nakkekul til midjen (i flukt med øverste del av hoftebenet).

14. LO. Omkretsen av låret måles midt på låret.

15. B. Utvendig buksemål. Fra øverst på hoftekammen til gulvet (uten sko). 

16. BI. Innvendig buksemål. Fra skrittet til gulvet (uten sko). 

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

18. JL. Jakkelengde rygg fra søm krage til ønsket lengde.

19. RB. Ryggbredde fra ermesøm til ermesøm.

20. AL. Armlengde fra skuldersøm til ønsket lengde.

21. VT. Ta på en bunadvest som passer best mulig. Mål fra nede ved linning midt på vesten 
bak, over skulderen inntil halsen, til nede ved linningen midt på vesten fremme. Legg til 
eller trekk fra for ønsket lengde.

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.


