VILKEN STORLEK SKA JAG VÄLJA?
Är ni osäkra på vilken storlek ni ska välja rekommenderar vi er att alltid prova storlek först via någon god vän
som redan har införskaffat produkten. Många föreningar har ofta en provstege på sitt kansli för att göra det
enklare att välja rätt storlek. På vårt huvudkontor i Sollentuna finns i regel provstorlekar och ni är alltid
välkomna att besöka oss.
Vi har så långt det varit möjligt försökt att "översätta" storlekar till svensk standard. Det man bör
uppmärksamma är att olika modeller har olika passform. Match- och träningskläder finns i princip i tre olika
passformer, slimmad, tight och normal passform. Overaller och liknande plagg kan också de vara mer eller
mindre tighta och byxor har i regel mudd eller dragkedja vid anklarna vilket också påverkar uppfattningen om
plaggets storlek och passform. Dessa olika varianterna och det faktum att vi människor alla är olikt skapade gör
därför det är svårt att säga att en viss storlek passar en viss längd. Det finns andra aspekter än bara längden att
ta hänsyn till, som t ex bröstvidd och armlängd men också känslan för hur man vill att ett plagg ska sitta på
kroppen. Har ni frågor kring storlekar eller vilken modell som ni ska välja så tveka inte att ringa eller skicka ett
mail till info@erreasport.se
Rekommendation gällande våra textilier och barnstorlekar (Ej att förväxla med damstorlekar); YXS storlek 32 - motsvarar 128-132 cl, XXS - storlek 36 - motsvarar 140-144 cl, XS - storlek 40 - motsvarar 152-156
cl.
Strumpstorlekar: KID motsvarar 27-34, JUNIOR motsvarar 35-40 och VUXEN motsvarar 41-47.
PS Våra textilier är i regel angivna med ”bokstavsstorlekar”. Värt att notera är att mellan största barnstorleken
(XS) och minsta vuxenstorleken (S) är det ungefär 1,5 ggr storleksändring. Välj därför inte en större storlek S
om XS passar ”för att det är bra att ha att växa i”… Det finns anledning att tro att kläderna då blir för stora att
träna i. Det finns också plagg särskilt framtagna för kvinnor. Dessa plagg har ofta en väldigt tight fit. Prova helst
de plaggen före beställning. Dessa plagg anges i regel med förkortningen DAM i respektive produktnamn.

	
  

