
STØRRELSESGUIDE
Langærmet trøje & T-shirt

MAND

A: Længde på arme: Med din arm i en let bøjet position, måles fra din skulder, langs armens 

længde til håndled.

B: Bryst: Mål rundt om brystet / brystet, og hold målebåndet under armhulen.

C: Talje: Mål rundt om taljen i den smalleste del.

D: Hofte: Mål omkring dine hofter i den bredeste del. Cirka 20 cm under taljen.

Du er også velkommen til at prøve den t-shirt, som hænger i klubben (damemodel str. L). Bemærk den skal blive i klubben, 

da den er til låns.

TIP

Størrelser er generelt normale i størrelse, og du kan som regel vælge den størrelse, du normalt 

bruger. 

Det vigtigste mål i målingstabellen er højden, og hvis du har dine kropsmålinger mellem to størrelser, 

skal du vælge den nederste størrelse til en strammere pasform og den højere størrelse for en mere 

løs pasform. 

Højde

A: Længde på arme

B: Bryst

C: Talje 

D: Hofte
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KVINDE

A: Længde på arme: Med din arm i en let bøjet position, måles fra din skulder, langs armens 

længde til håndled.

B: Bryst: Mål rundt om brystet / brystet, og hold målebåndet under armhulen.

C: Talje: Mål rundt om taljen i den smalleste del.

D: Hofte: Mål omkring dine hofter i den bredeste del. Cirka 20 cm under taljen.

Du er også velkommen til at prøve den t-shirt, som hænger i klubben (damemodel str. M). Bemærk den skal blive i klubben, 

da den er til låns.

Højde

A: Længde på arme

B: Bryst

C: Talje 

D: Hofte

TIP

Størrelser er generelt normale i størrelse, og du kan som regel vælge den størrelse, du normalt 

bruger. 

Det vigtigste mål i målingstabellen er højden, og hvis du har dine kropsmålinger mellem to størrelser, 

skal du vælge den nederste størrelse til en strammere pasform og den højere størrelse for en mere 

løs pasform. 
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BØRN

A: Længde på arme: Med din arm i en let bøjet position, måles fra din skulder, langs armens 

længde til håndled.

B: Bryst: Mål rundt om brystet / brystet, og hold målebåndet under armhulen.

C: Talje: Mål rundt om taljen i den smalleste del.

D: Hofte: Mål omkring dine hofter i den bredeste del. Cirka 20 cm under taljen.

Højde

A: Længde på arme

B: Bryst

C: Talje 

D: Hofte

TIP

Hvis barnets højdemål er på grænsen mellem to størrelser, skal du vælge den højere størrelse for 

barnet at have noget at vokse ind i.


