
Skinnies Måleskema

Small Medium Large

Brystmål til Toppe 71 cm - 91.5 cm 91.5 cm - 116.5 cm 116.5 cm - 152.5 cm

Taljemål til Leggings/shorts 71 cm - 91.5 cm 91.5 cm - 116.5 cm 116.5 cm - 152.5 cm

Voksen - Størrelsesguide 

Leggings/shorts Indvendigt ben Taljemål Toppe Brystmål

6-24 mdr. 33 cm - 38 cm 25 cm - 35 cm 6-24 mdr. 33 cm - 40 cm

2-5 år 39 cm - 44 cm 30 cm - 40 cm 2-5 år 36 cm - 45 cm

5-8 år 45 cm - 50 cm 35 cm - 45 cm 5-8 år 46 cm - 55 cm

8-11 år 51 cm - 60 cm 46 cm - 55 cm 8-11 år 53 cm - 60 cm

11-14 år 61 cm - 70 cm 56 cm - 65 cm 11-14 år 61 cm - 70 cm

Børn - Størrelsesguide 

Omkreds af hånd Small Medium Large

Voksen 7,5 (19 cm) 8,5 (22 cm) 9,5 (24 cm)

Barn 2-3 år 3-4 år 4-5 år

Fingerhandsker - Størrelsesguide

• Mål rundt om den bredeste del af hånden (udeluk tommelfinger) 
• Mål fra spidsen af den midterste finger til starten af håndleddet
• Brug den største af disse to målinger til den korrekte størrelse handske
• Hvis du er højrehåndet, skal du tage målinger fra højre hånd
• Hvis du er venstrehåndet, skal du tage målinger fra venstre hånd
• Det målte antal tommer er lig med handskens størrelse
• Nedenfor kan du se målene angivet i såvel tommer som cm

Sådan tager du mål til handsker

Hvid Grå Sort Beige Off-white Rosa Lyseblå

Børn/Voksne Børn/Voksne Børn/Voksne Børn/Voksne Børn/Voksne Kun børn Kun børn

Farver

For yderligere information kontakt:
Tlf.: 32 97 15 25 | www.apodan.dk | info@apodan.dk

02/20

For børn op til to år anbefales at anvende luffer.
For børn over 5 år anbefales at anvende voksenhandsker størrelse Small

Farverne findes ikke i alle Skinnies serier - se venligst produktoversigterne. 


