Skjortemateriale - et valg af skjorte...
Bomuld
Skjorter af bomuld er nogle af mest almindelige.
De er kendetegnede ved at være lidt stivere end andre
skjorter, men de har generelt en god langtidsholdbar
kvalitet. Det er den største gruppe af skjorter, og er
meget populær.

Poplin
Poplin er en simpel vævning på kryds og tværs.
Hvis man ser meget nøje efter, kan man se fine
tværgående riller i overfladen.
Poplin kan få en meget massiv, mættet effekt i kulører.
Den er en populær løsning, hvis man f.eks ser på
lyseblå skjorter.

Twill
Twill-stof har skrå riller i overfladen og kan skabe lidt
spil i overfladen af skjortestoffet.
Twill vil normalt være et kraftigere skjortestof med
god krølleresistens.
Det er tilmed ofte nemt at stryge.

En skjorte er ikke kun en skjorte. Skjorter er mandens mest essentielle stykke beklædning, og det sted, hvor mænd har mulighed for at
variere looket med kraver, slips, butterfly og kombinationer farver og
materieler.
•
•
•
•
•

Oxfordskjorter i bomuld er ideel til de fleste lejligheder og årstider.
Kølige, sofistikerede hørskjorter passer til forår og sommer.
Skjorter i viskose føles behagelig mod huden.
Forvaskede cowboy- og denimskjorter giver et casual look.
Elegante businessskjorter i twill og poplin med elegant struktur,
fuldender dit forretningslook.

Oxford
Den berømte, casual universitetsskjorte med
“Button down” krave syes af oxford-stof.
I basisversionen er Oxford-stof vævet med tykke,
bløde kortfibrede garner i en kombination af hvidt og
kulørt garn.

Hør
Skjorter af hør giver huden luft til at ånde, så du ikke
bliver så fugtig, som ved f.eks. en bomuldsskjorte på
en sommerdag. Det har en utrolig god evne til at absorbere fugt. Hele 20% af sin egen vægt kan
materialet faktisk opsuge, før du begynder at føle at
skjorten bliver fugtig.
Samtidig med det er det hurtigt til at tørre igen.

Silke
Silke i skjorter bruges hyppigt i blandinger med uld,
hvor det er med til at gøre blandingsfiberen lettere,
stærkere og mere hurtigtørrende. Fordi silke er let,
stærkt, behageligt og hurtigtørrende, vil beklædning
i silke også være velegnet til aktiv brug, især i meget
varmt vejr.

Viskose (rayon/kunstsilke)
Viskose er organisk naturmateriale og kendes også
under navnet rayon.
Det får skjorten til at føles enormt behagelig mod
huden. Det er desuden smidigt og afgiver slet ikke
noget statisk elektricitet.

