Skjortemodeller - det rigtige valg af skjorte...
Er du i tvivl om hvad de forskellige modeller betyder kan du
læse mere om den enkelte model her. Du kan desuden måle
dig frem til din perfekte skjortemodel.
1) HALS
Placer målebåndet rundt om halsen på det sted, hvor kraven normalt vil
hvile. Stedet lige under Adam’s æblet. Stå afslappet. Lad være at trække
hagen ind mod halsen eller knejse med hovedet.
Målebåndet skal hvile let på huden og ikke klemme. Hold en finger under
målebåndet for at sikre lidt ekstra plads.
2) ÆRMER
Placer en ende af målebåndet på øverste punkt af skulderen, der hvor du
forestiller dig at sømmen skal være. Lad din arm hænge slapt ned at siden
og mål hele armens længde. Mål ned til det tykkeste sted på håndryggen.
Hvis du ikke har en til at hjælpe, mål da en skjorte, hvor ærmlængden
passer.

3) BRYST
Mål dig rundt om din brystkasse på det største sted. Stræk målebåndet
helt op i armhulen og henover skulderbladene.
Lad dine arme hænge slapt ned og i en naturlig position. Undgå at puste din
brystkasse op og stå afslappet og i neutral position.
4) TALJE
Mål om det breddeste sted. Det er normalt, der hvor navlen sidder.
Målebåndet skal være slapt. Lad armene hænge slapt ned langs siden, og stå
afslappet og i neutral position.
Lad være at holde maven inde eller puste den op.
Mål dig på det breddeste sted om taljen. Dette er normalt hvor navlen sidder. Målebåndet skal sidde løst og ikke klemme. Lad armene hænge slapt
ned langs siderne og stå afslappet i en neutral position. Lad være at puste dig
op eller trække maven ind.

Regular fit

Slim Fit

Woman

Model er lige op og ned i snit.
Sidder løst og ikke kropsnært.

Model med slank talje og figursyet.
En skjorte, der sidder godt på
slank skikkelse.

Woman fit er tætsiddende,
fremhæver kropsfigur.
Den har indsnit ved brystet.

