
 1 

INSTRUKTIONER FÖR  
MÅTTTAGNING AV  

SKYTTEJACKOR & BYXOR 

OBSERVERA:  
 
 Korrekt måttagning är viktig för passformen.  
 Måtten skall vara skyttens mått mätt över skytteunderkläder och skyttetröja. 

Lägg inte till eller dra ifrån någonting!  
 De givna måtten är således inte mått på färdig jacka/byxa. Det extra som be-

hövs pga överlappningsregler & rörelsemån läggs till i fabriken. 
 Håll alltid ett finger under måttbandet när Du mäter en omkrets. 
 Om Du är osäker ring till Din återförsäljare eller, om Du inte får tag i henne/

honom, till fabriken. 

Markera midjan med det smala svarta bandet från oss. 
(Röd-vit på bilden). Be skytten slappna av axlarna och 
inte hålla in magen.  

 
1. BRÖSTVIDD MAXIMUM 
    Mät den största bröstvidden. 
 
2. MIDJEVIDD OMKRETS 
    Mät den minsta omkretsen.  
 
3. HÖFTVIDD MAXIMUM  
    Mät över den störst höftvidden. 
    (Inte mätt over låren). 
 
Strama inte åt måttbandet och kontrollera att det är  
horisontalt!  
 

 

FÖR DE FÖLJANDE MÅTTEN BEHÖVER 
DU MÄRKA UT “Q-PUNKTERNA”:  
 
Q-PUNKTERNA är vid utsidan av axelbenen.  
 
Eftersom flera mått mäts från Q-punkterna  
är det en god ide att fixera dem med 
knappnålar e dyl. Observer att ingen del av 
biceps muskeln är mellan Q-punkterna. 

1. 

2. 

3. 

Q Q 
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45°  

6. UNDERARM MAX OMKRETS 
Mät där underarmen är som kraftigast. 

 
4. OMKRETS VID Q-PUNKTEN  
Armen skall vara i 45º vinkel. Om armen är 
för högt blir måttet för trångt.  

Q 

4. 

6. 

5.  ÖVERARM, MAX OMKRETS  
Mät där bicepsmuskeln är som kraftigast. 

5. 
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Q 

7. FRÅN HALS TILL Q-PUNKT  
Mått no. 7  mäts från skuldrans högsta punkt  
(vid halsen) till Q-punkten (INTE från kant av T–
tröja eller skyttetröja till den presumtiva kragen på 
skyttejackan). Mät mitt på axeln.  

8. FRÅN HALS ÖVER Q-PUNKT  
    TILL ARMBÅGSSPETS  
Mät från axelns högsta punkt vid halsen 
över Q-punkten till bak armbågsspets. 
Armen skall hållas i 90° vinkel.  
 
 
Ta först mått 8 sedan... 

Q 

8. 

...gå sedan vidare med måttbandet till: 
 
9. FRÅN HALS ÖVER Q-PUNKT OCH 
BAK ARMBÅGSSPETS TILL KNUTEN 
HAND  
Mät hela vägen från axelns högsta punkt 
vid halsen över Q-punkten och bak på 
armbågsspetsen till knuten hand. 

7. 

9. 
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10. HALS TILL MIDJA  
Mäts från högsta punkten på axeln vid 
halsen utmed ryggen till mitten på midje-
bältet.  
 
Ta först mått 10 sedan... 

...gå vidare med måttbandet till: 
 
11. TOTAL LÄNGD FRÅN HALS TILL 
KNUTNA NÄVAR MED STRÄCKTA  
ARMAR  
Totallängden mäts från högsta punkten 
på axeln vid halsen utmed ryggen till 
knutna nävar. Följ ryggens kurvatur.  
 
 

Böj på knäna så att Du har ögonen på samma 
höjd som skyttens nävar. Annars kommer Du att 
få ett för kort mått! 

10. 

11. 
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Kontrollera att mått-
bandet är rakt och inte 
går uppemot nacken 
eller hänger ned. 

 
Q Q 

RYGGBREDD Mäts INTE mellan arm-
hålorna.  

12. BREDD MELLAN Q-PUNKTERNA  
 

 

Q Q 

12. 

13. 

Q Q 

13. RYGGBREDD 
Måttet tas mitt på de tänkta lin-
jerna (markerade med röda 
streck på bilden) mellan arm-
hålor och Q-punkterna över de 
högsta punkterna på skulder-
bladen. 
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14. RYGGMITT TILL BACK ARMBÅGS-
SPETS I STÅENDE SKJUTSTÄLLNING  
 

(För liggjackor titta bilden nedan) 
Skytten skall ha armarna i stående  
skjutställning. Börja i mitten av ryggen  
(ryggraden) och mät horisontalt över  
skulderbladets högsta punkt till ’armkant’. 
Fortsätt sedan utmed mitten av armen  
(sett bakifrån) till armbågsspetsen. 
 
 

14. 

För liggjackor: 
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SKJUTBYXOR 
Markera midjan med det smala svarta bandet (röd-vitt 
på bilden) från oss.  
 

 
A. MIDJEVIDD OMKRETS 
     Mät den minsta omkretsen.  
 
B. OMKRETS 10 cm UNDER MIDJA 
     Mät 10cm under mått A. 

 
C. HÖFTVIDD MAXIMUM  
     Mät over den störst höftvidden 
     (Mät inte över låren).  
 
 

Strama inte åt måttbandet och kontrollera att det är 
horisontalt!  
 
Håll alltid ett finger under måttbandet när Du mäter en 
omkrets. 

 
 

Om Du har det breda midjebältet från oss  
(engl: Waist Measuring Belt, WMB) be då 
skytten sluta det på samma sätt han/hon slu-
ter sina skyttebyxor: lika stramt och på 
samma höjd. Använd WMB med det gula 
måttbandet uppåt.  
 
Skriv WMB måttet på måttschemat på föl-
jande sätt: WMB 85cm.  

WMB 

A. 

C. 

B. 1
0
c
m
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D. LÅR MAX OMKRETS 
Omkretsen mäts där låret är som krafti-
gast. 

E. FRÅN GREN TILL GOLV  
MED SKYTTESKOR PÅ! 
Mäts från grenens högsta punkt 
till golv med skytteskor på.  

D. 

E. 

F. 

F. FRÅN MIDJA TILL GOLV MED SKOR PÅ 
Mät från mitten på midjebältet (WMB) och följ 
höftens form till golv med skytteskor på. Om 
Du inte har WMB mät då från midjan till golv. 
 
 

 

Observera att om underbyxorna är lösa  
hänger de ner under grenen. Be skytten 
dra upp byxorna SÅ HÖGT SOM MÖJ-
LIGT. Det gör det enklare att hitta den 
korrekta mätpunkten.  
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FÖR VARJE MÅTTBESTÄLLNING BEHÖVER VI SEX BILDER PÅ 
SKYTTEN I ÅTSITTANDE SKYTTEUNDERKLÄDER MED DET SVARTA 
BÄLTET (RÖD-VIT PÅ BILDEN)/WMB OCH SKYTTESKOR PÅ:  
 FRAMIFRÅN, I PROFIL OCH BAKIFRÅN. 
 SAMMA BILDER MEN I STÅENDE SKJUTSTÄLLNING (behövs inte 

för liggjackor) 
 

SE EXEMPEL NEDAN. OBSERVERA ATT BILDERNA ÄR PÅ 
’VÄRLDENS BÄSTA SKYTT’ SONJA PFEILSCHIFTER SOM ÄR VÄNS-
TERSKYTT. TACK FÖR HJÄLPEN! 

Bästa Skyttevän,  
 

Tack för att Du har använt tid till att studera våra mätinstruktioner! Vi tackar också “Världens Bästa 
Skytt” Sonja Pfeilschifter från Tyskland för hjälpen med att instruera hur världens bästa skyttekläder 
skall mätas.  
 

Good Shooting! 
Kurt Thune, aktiv skytt 


