
Størrelsesguide
For at du kan finde den helt rigtige størrelse, har vi på denne side lavet en størrelsesguide som på bedste vis forsøger at 
vejlede dig til at vælge den rigtige størrelse første gang. Dette er en generel guide som forsøger at dække alle vores 
mærker.

Først 2 grundregler:

• Har du allerede et stykke tøj fra det mærke du ønsker at købe noget af, på surf-zone.dk?

- I så fald kan du i de fleste tilfælde vælge samme størrelse som du plejer, og bør derfor se bort fra denne 
guide. Det eneste du umiddelbart bør være opmærksom på er om vi skriver at det pågældende stykke tøj er 
slim fit eller små i størrelse.

• Er du en ny kunde ? eller har du handlet hos os før?

- Hvis du er en ny kunde, kan du måske være uheldig og vælge en forkert størrelse første gang. Men husk at du 
på surf-zone.dk altid har 14 dages fuld returret, så du kan få pengene tilbage eller bytte til en anden vare / 
størrelse efter eget ønske. Heldigvis svinger størrelserne sjældent indenfor det samme mærke. Når du først har 
fundet den rigtige størrelse kan du i de fleste tilfælde vælge samme størrelse som sidste gang. Når du finder 
den rigtige størrelse bliver det super nemt fremover. 

Størrelserne kan variere fra mærke til mærke. Denne guide bør derfor kun betragtes som et hjælperedskab. Hvis vi har 
et stykke tøj som afviger fra de generelle mål, forsøger vi så vidt muligt at gøre opmærksomme på det under 
varebeskrivelsen.

I tabellen nedenfor kan du finde den vejledene størrelse (se måle guide nederst) 

Herre;

S M L XL XXL
28 30 32 34 36

Livvidde i cm 
(figur 2)

75-80 80-86 86-96 96-108 108-120

Dame:

XS / 1 S / 2 M / 3 L / 4 XL / 5
Brystvidde i cm 

(figur 1) 76-82 82-86 86-94 94-98 98-100

Livvidde i cm 
(figur 2)

60-64 64-70 70-78 78-82 82-84

Hoftevidde i cm 
(figur 3)

84-86 86-94 94-102 102-106 106-108

Caps:

S / M L / XL
Hatvidde i cm (figur 4) Ca. 58 Ca. 60



For at du kan benytte den generelle størrelsesguide, skal du have fat i et målebånd og måle dig selv som vist på 
tegningerne nedenfor. Under de enkelte tabeller kan du se hvilke mål du skal bruge til hvilke typer tøj.

   
Figur 1:

Man måler brystvidde rundt om det 
bredeste sted. Tages hvor brystet 

er størst – med BH på

Figur 2:
Tag et målebånd og mål stående i 
afslappet tilstand omkredsen 2 cm 

over navlehøjde.

Figur 3:
Tages der hvor du er bredest, husk 

at stramme til.

  
Figur 4:

Mål dit hoved ved den største 
omkreds, lige over ørene og 

øjenbrynene

Figur 5:
Du finder den rigtige sko størrelse 

ved at måle fra hæl til tåspids.

Er du stadig i tvivl:

Vi er aldrig længere end en e-mail eller en tlf. opringning væk og vi vil med glæde forsøge at vejlede dig. Du er derfor 
meget velkommen til at skrive til os på mail@surf-zone.dk eller ring på tlf 41 62 70 60. Husk at oplyse hvilken vare, 
spørgsmålet vedrører. Vi vil herefter forsøge at vejlede dig hurtigst muligt. I den forbindelse er det samtidigt en god idé, 
hvis du har mulighed for at skrive hvilken størrelse, du bruger i nogle af de mærker, du har i forvejen.

Husk i øvrigt at du på surf-zone.dk altid har 14 dages fuld returret. Dvs. hvis du kommer til at bestille et stykke tøj, som 
du ikke kan passe, bytter vi med et smil eller giver pengene tilbage.

mailto:mail@surf-zone.dk



