
Storlek Dam Herr Skjortor Tröjor Mössor Vantar

XXS

XS 32 44 35–36 3 53–54 6

S 34–36 46–48 37–38 4 55–56 7

M 38 48–50 39–40 5 57–58 8

L 40 52–54 41–42 6 59–60 9

XL 42 56–58 43–44 7 61–62 10

XXL 44 60–62 45–46 8 63–64 11

Måttabell – plagg

Storleksguide – hitta din storlek
Vi har många storlekar att välja mellan. När det gäller våra byxor så använder vi tumstorlek istället för 
centilongstorlek. Det gör vi eftersom att det ger fler storlekssteg, vilket innebär att det är enklare att hitta den 
rätta storleken just för dig. Kolla dina mått så får du kläder som du kommer att trivas med. Det är enkelt. 
När det gäller tröjor och jackor tittar du på storleken i plagg du redan har och som passar bra. Sedan kan du 
jämföra med våra tabeller och hitta din storlek.

Alla kläder från Texstar är noga testade och  enkla att 
sköta. Följ våra tvättråd så håller kläderna längre och 
du skonar miljön: 

 Sortera alltid kläderna efter temperatur och färg. 
Kläder som är märkta ”Tvättas med liknande 
färger” kan innehålla överskottsfärg och kan 
missfärga andra kläder. Efter några tvättar är 
problemet borta.

 Färgade kläder bör alltid tvättas i högsta  tillåtna 
temperatur för plaggen.

 För att skydda blixtlåsen, stäng dem före tvätt.

 Förtvätt behövs sällan. Behandla istället svåra 
fläckar med fläckborttagningsmedel innan tvätten.

 Alla färgade kläder måste tvättas med kulör -
tvättmedel för att bevara den ursprungliga färgen. 

 Dosera tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar 
och vattnets hårdhetsgrad. Din kommun kan 
vanligtvis informera om vattnet.

 Använd inte tvättmedel som innehåller blek medel 
av typen natriumhypoklorit, perborater eller 
perkabonat.

 Se även till att tvättmedlet är avsett för den 
temperatur som ska användas.

 Sköljmedel bör undvikas.

 De flesta kläder mår bäst av att hängtorkas. Se till 
att de skakas ut och sträcks innan. Det är extra 
viktigt för stickade material.

 Vid eventuell torktumling se till att plagget inte blir 
helt torrt, så minskar du risken för krympning eller 
att det slits i onödan.

Skötselråd

Så här mäter du storleken på dina byxor.

        Mät midjan
Mät med ett måttband runt midjan där du brukar ha dina jeans. Innan du gör det, tänk på vilken modell  
du brukar ha. Har jeansen låg midja, mät lägre, en hög midja, mät där. Har du dem på höfterna mät där.  
Nu har du kroppsmåttet.

        Mät längden
När du mäter längden ska du alltid mäta innermåttet, dvs insidan av benet. Enklast mäter  
du ett par byxor som passar bra. Mät från grenen ned till nederkant på byxbenet. 

Har du jeans som passar kan du som alternativ titta på jeansstorleken. Det finns  
två olika mått och mäts i tum. Det kan exempelvis stå 30/32. Det första måttet  
är midjestorlek. Det andra är jeansens längd.
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