Maten
De bij het artikel genoemde lengtes zijn voor bovenkleding en jasjes altijd de lengtes van de rug. Deze lengte wordt gemeten
vanaf de boord tot en met de zoom. Bij jurken en rokken wordt de lengte gemeten vanaf de taille in het midden aan de voorkant.
Bij broeken wordt de lengte aan de zijkant gemeten vanaf de taille tot en met de zoom.
MADELEINE korte en lange maten zijn in de wijdte net zo groot als normale maten, maarin de lengte iets korter of langer.

Uw maten:
Lichaamslengte
U meet op blote voeten van kruin tot teen.
Bovenwijdte
Horizontaal en losjes op het breedste gedeelte meten.

Onderborstwijdte
Meetlint strak onderaan de borstaanzet.

Taille / taillebandwijdte
Onstpannen staan en horizontaal rond de smalste plaats de taille meten.

Heup/Bips omvang
Horizontaal meten op de breedste plekken rond de heupen/bips.
Zijlengte
Vanaf de taille tot de voetzool meten.

Normale, korte en lange maten :
Normale maten
U heeft een normale maat als u groter bent dan 1,64 m en de zijlengte van uw benen ca. 106 cm is.

Korte maten
Een korte maat krijgt u, als u de normale maat halveert. Het beste kunt u een korte maat bestellen als u kleiner
bent dan 1,64 m en de zijlengte van uw benen ca. 100 cm is. De zijlengte van het door u uitgezochte kledingstuk
vindt u bij de desbetreffende artikelbeschrijving.
Lange maten
De lange maat krijgt u, als u uw normale maat verdubbelt. Het beste kunt u een lange maat bestellen als u groter
bent dan 1,72 m en de zijlengte van uw benen ca. 112 cm is. De zijlengte van het door u uitgezochte kledingstuk
vindt u bij de desbetreffende artikelbeschrijving.
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En hier kunt u zien welke kledingmaat u nodig heeft :
Grotere maten
Vanaf ongeveer maat 42 zijn onze modellen zo
verlengd, dat de eventuele probleemzones handig
verbloemd zijn.

Kleine maten
Voor de klant met maat 36 of 38 hebben wij de lengte
zodanig gereduceerd, dat het sierlijke silhouet behouden
kan blijven.

Lingeriematen :
Om uw maat voor BH´s en elastische body´s te bepalen
meet u als eerste uw onderborstomvang. Om uw
cupmaat te verkrijgen meet u uw borstomvang op
het grootste gedeelte. Meer informatie over onze BHmodellen vindt u hiernaast.

Schoenmaten :
Ga op sokken op een blad papier staan en teken de
contouren van beide voeten na. Meet dan de afstand
van de tenen tot de hiel in cm. M.b.v. de gemeten
voetlengte kunt u in de hiernaast afgebeelde tabel uw
schoenmaat aflezen.
Handschoenmaten :
Om uw handschoenmaat te bepalen meet u over de
knokkels met een meetlint de handomvang zonder duim.
M.b.v. de gemeten handomvang in cm kunt u in de
hiernaast afgebeelde tabel uw handschoenmaat aflezen.
Riemmaten :
Neem een riem die u past en meet deze vanaf de
sluiting, ter hoogte van de pin van de gesp, tot aan het
middelste gaatje. Dan heeft u de lengte/maat van uw
riem.
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