Velikostní tabulky
Následující velikostní tabulky vám pomohou orientačně určit správnou
velikost oblečení a doplňků Craft. Avšak pamatujte, že každý je originál,
a toto je pouze univerzální převodní tabulka. Není možné do ní zachytit
veškeré parametry a specifika střihů jednotlivých modelů. Proto
doporučujeme skutečně zkoušet, zkoušet a zase zkoušet.
TIP: Nemáte-li po ruce krejčovský metr, změřte se pomocí provázku,
který potom pro odečtení hodnot přiložíte k metru nebo pravítku.

A. Hrudník: Změřte obvod hrudníku přes prsa, těsně pod podpažní jamkou.
B. Pas: Změřte obvod pasu v jeho přirozeném místě. Nejčastěji je to místo,
kam si opřete ruce, když je dáváte “v bok”.
C. Ramena a délka rukávů: Změřte délku od nejnižší části krku přes vrch
ramene, po vnější straně paže přes loket až k zápěstí. Paži mějte lehce
pokrčenou, nepropínejte ji.
D. Boky: Stůjte vzpřímeně s nohami u sebe. Změřte obvod svých boků v
nejširším místě.
E. Vnitřní délka nohou: Stůjte tevzpřímeně s nohami u sebe. Změřte výšku
rozkroku od země. Toto měření se dělá nejlépe ve dvojici – požádejte
někoho blízkého o pomoc.

F. Výška: Celková výška vaší postavy. Bez bot a klobouku ;-).
G. Obvod pod prsy: Změřte obvod hrudníku přibližně 1 cm pod prsy.
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Doporučení pro výběr správné velikosti obuvi
Jak změřit délku chodila?

Krok 1:

Na tvrdou podlahu připevněte čistý papír tak, aby jeho hrana lícovala
s hranou podlahy. Postavte se rovně zády ke zdi tak, aby se pata dotýkala
zdi.

Krok 2:

Požádejte někoho, aby vyznačil na papíře přední část Vašeho chodidla
kolem prstů, případně se o to pokuste sami. To samé udělejte i s druhou
nohou, protože velikost pravé a levé nohy se může lišit.

Krok 3:

Pomocí pravítka změřte délku chodidla od paty ke špičce, kterou jste si
pro každou nohu vyznačili na papíře.
Poznámka: Délka vašeho chodila se bude lišit od údaje v centimetrech,
který je uvedený na krabici s obuví.
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Neváhejte nás kontaktovat na emailu prodejna@thebike.cz rádi Vám
pomůžeme.

