NORSK FJELLBYGDBUNAD

målskjema

Merk: For å ta målene riktig må det knytes et band i midja. Midjen er på ditt smaleste. Les også neste side.
1. ……… Kroppshøyde

Totalt høyde uten sko

2. ……….Halsvidde

Rundt halsen, uten tillegg

3. ……….Øvrevidde

Fra nakkekul over skulder, bøyd arm til handledd

4. ……… Handleddsvidde Rundt håndleddet, uten tillegg
5. ……….Akselhøyde

Se skisse

Fra midjeband midt bak, over skulder til midjeband midt foran

6. ……….Overlivsvidde Rundt kroppen, over bystens høyeste punkt

neste side

7. ……….Livvidde

Rundt midjen, der band er knytt

8. ……….Hoftevidde

Rund hoften, ca 15 cm nedenfor midjen

9. ……….Rygglengde

Fra kul bak i nakken og ned til midjeband

10. ……….Brystlengde

Fra midt på skulder på skrå ned til midjeband midt foran

11. ……….Stakklengde

Fra midjeband over hoft til gulv uten sko

12. ……….Kep, armlengde Fra siden av halsen til håndleddsknoke, arm rett ned
13. ………… FOR KONFIRMANTER: Antatt utvokst kroppshøyde

Tilbehør
Dette bestilles (kryss av)

Veskelås.

Stakk m/liv, veske og lue  (mål nr 1,5,6,7,8,9,10,11,13)

Sølje:



skjorte 

Skjorte

 (mål nr 1,2,3,4,5,6,13)

Mansjettknapper

Kep

 (mål nr 1,12)

Hekte til kep



Ørepynt.



stakkliv 
enkle  doble 

Sikkerhetslenke til veske 



Voksen

Voksen 16-22 år 

Farge
Blå

Konfirmant/år

 20……



Navneskjold

.

Gravering ………………………………
Sko, svart, str ………..………………..
Sko, hvite, str ………..…….………….

Off-white 

Longs, str 34-38  38-44  44-50 

Materiell 
Ferdig

 Dato:…..………
(brukes dato)

Underskjørt,

svart 

off-white 

Oppbevaingspose .

Navn ……………………………………………………………….…..Annet …………………..….................
(bunadens eier/konfirmant)

Navn………………………………………………………………………………………………………………...
(foresattes navn v/ bestilling for person under 18 år)

Gateadresse…………………………………………………….Postnr/-sted…..……………………………….
Tlf/mob…..………………….…e-postadr …………………..……...…………………….………………………
Bestillers signatur ……………………………………………………………… Bunadsaum A/S har ikke ansvar
HENTES 

for eventuelle feil mål tatt av andre
enn Bunadsaum as
SENDES ………………………………………………………………………………………………….……

Bunadsaum as
Lehnhaugvegen 1
7670 Inderøy

Telefon:
74 15 30 23

Foretaksregisteret:
NO 912 485 145 MVA

Bankkonto:
7877 05 27820

firmapost@bunadsaum.no
www.bunadsaum.no

INFO MÅLTAKING NORSK FJELLBYGDBUNAD
Bunadsaum A/S har ikke ansvar for eventuelle feilmål tatt av andre enn Bunadsaum A/S.
Det er derfor viktig at målene tas slik det er beskrevet på målskjemaet.
Les tekstbeskrivelsen og se på skissen nedenfor.
Vi ønsker kroppsnære mål med T-skjorte/tynn bluse på. Ta bort belte og åpne buksen for å finne
riktig livvidde og midjelinje.
Knyt et band / snor i midjen. Midjen er litt ovenfor navlehøyde (på det smaleste). Midjebandet danner
utgangspunktet for flere av målene. Målene skal tas uten tillegg. Legg målbåndet lett inntil kroppen.
Vi legger til bevegelsesledighet. Til konfirmantbunaden klippes livet med litt ekstra justeringsmulighet, i
tillegg til bevegelsesledighet og vanlig utsyingsmulighet.
Vår erfaring er at særlig rygglengden måles for lang. Pass på den at lengden måles fra nakkekul (ikke
nakkeknekk) og kun ned til midjeband.
Skjorta har ikke utsyingsmulighet, men klippes romslig
Stakk m/liv: vidde kan justeres.

Konfirmanter bør helst være utvokst i høyden ved anskaffelse av Norsk Fjellbygdbunad.
Dette pga broderirapporten foran på stakk/liv.
Maks voksetillegg i stakkhøyde som kan beregnes er 5-7 cm.
GARANTI
Arbeid utført av Bunadsaum A/S har garanti etter Forbukerkjøpsloven.
Ved spørsmål tar dere kontakt med oss.

Bunadsaum as
Lehnhaugvegen 1
7670 Inderøy

Telefon:
74 15 30 23

Foretaksregisteret:
NO 912 485 145 MVA

Bankkonto:
7877 05 27820

firmapost@bunadsaum.no
www.bunadsaum.no

