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MÅLSKJEMA Berkelbike FES Shorts. 

Navn:  

Høyde:  

Dato målt:  

 
Figuren under viser områdene som man trenger for å måle vitale mål til den skreddersydde FES shortsen. De 
følgende sidene forklarer hvordan disse forskjellige målene skal tas. Målene må tas sittende da dette vil påvirke det 
ferdige produktet.  

Før du starter trenger du: 

 3 stk. bånd, snøre eller elastisk snor 
 Målebånd 

Forsikre deg om at målebåndet er mykt når du måler. 

 

1. Plassering av midjebånd 
- Plasser det første båndet rundt midjen hvor shortsen naturlig vil passe. 
- Pass på at båndet sitter horisontalt. 
- Ikke fjern dette båndet før ALLE mål er tatt. 
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2. Plassering av hoftebånd. 
- Plasser det neste båndet rundt det bredeste partiet av hoftene. 
- Pass på at båndet sitter så horisontalt som mulig. Det vil være nært folden mellom lår og hofte.  
- Dette blir den bredeste delen av shortsen.  
 

3. Plassering av venstre knebånd. 
- Plasser det siste båndet over venstre kne.  
- Pass på at båndet sitter horisontalt. 
- Ikke fjern dette båndet før ALLE mål er tatt. 

Oppmåling: 

Hold målebåndet horisontalt! 
 

C1 – Mål omkretsen på båndet rundt midjen nevnt i pkt. 1. Mål C1: cm. 

C2 – Mål omkretsen på båndet rundt hoften nevnt i pkt. 2. Mål C2: cm. 

C3 – Mål omkretsen på rundt låret. Dette bør måles så høyt som mulig. Mål C3: cm. 

C4 – Mål omkretsen rundt kneet som nevnt i pkt. 3 Mål C4: cm. 

L1 – Lengden på shortsen. Mål fra båndet i pkt. 1 til det laveste punktet 
på båndet nevnt i pkt. 3. Mål nedover langs yttersiden av venstre lår fra 
utsiden av hoften og bånd 3.  

Mål L1: cm. 

L2 – Mål fra båndet på hoften (pkt. 1) til skrittet. Dette målet skal tas 
midten av kroppen. Mål L2: cm. 

L3 – Mål fra skrittet ned til båndet på venstre kne (pkt. 3). Påse at dette 
målet tas på innsiden av venstre lår. Mål L3: cm. 

L4 –Mål fra midten av baksiden på båndet på hoften (pkt. 1), under 
skrittet og opp på forsiden av båndet på hoften.  Mål L4: cm. 

L5 – Mål avstanden mellom båndet på midjen (pkt. 1) og båndet på 
hoften (pkt. 2). Dette målet bør tas midt på kroppen.  Mål L5: cm. 

 


