
 

Instrukcja pobierania miary 

Dokładne pobranie miary pomoże dobrać odpowiedni rozmiar w oparciu o tabelę rozmiarów standardowych. 
Jeśli masz sylwetkę niepasującą do tabeli, to pomiar umożliwi wykonanie produktu szytego na miarę. 
Wykonanie dokładnych pomiarów jest niezwykle ważne zarówno dla nas, jak i dla klienta. Odzież szyta jest z 
wielu części: przód, tył, karczek, rękawy, kołnierz, nogawki, szelki, pas biodrowy. Zamawiając u nas możesz 
mieć pewność, że każda z nich będzie wykrojona specjalnie pod Ciebie. 
 
Informacje ogólne: 
 Nigdy nie wykonuj pomiaru samodzielnie! Poproś o pomoc drugą osobę. Samodzielne wykonanie 

pomiarów jest najczęstszą przyczyną błędów. 
 Ubierz się w możliwie dopasowane do sylwetki ubranie, leginsy. Zdejmij obuwie. Opróżnij kieszenie. 

Jeśli możliwe zdejmij pomiary w samej bieliźnie. 
 Stań w lekkim rozkroku, przyjmij postawę wyprostowaną, lekko rozluźnioną, ręce wyciągnij wzdłuż 

tułowia. 
 Pomiar zdejmij miarką krawiecką, lub giętkim centymetrem. Miarka z Ikei jest idealna, pamiętaj żeby 

wziąć dwie! Jeśli nie masz dostępu do miarki, możesz użyć nierozciągliwego kawałku materiału, czy 
sznurka. Zdejmij pomiar trzymając sznurek palcami na końcu pomiaru, połóż prosto na blacie stołu i 
porównaj ze sztywną miarą. 

 Zwróć uwagę na schematy. Kolorowe linie pokazują początek, drogę i koniec każdego pomiaru. 
 Przykładaj miarkę blisko ciała. Nigdy nie dodawaj zapasów na „luz”, to zadanie dla krawców!  

Chcesz mieć kombinezon slim-fit? Chcesz pod nim zmieścić gruby polar? Wszystko zapisz w punkcie 
13 i zaufaj naszemu doświadczeniu! 

 Możesz nam załączyć zdjęcie sylwetki. Pomoże to krawcowi zweryfikować poprawność pomiarów. 
 Większość wątpliwości rozwiązuje zerknięcie na szkice sylwetki. Linie pomiaru są narysowane kolorami 

od puntu początkowego do końcowego. Jeśli dalej masz wątpliwości, skontaktuj się z nami! 
 Prosimy o podanie ewentualnej nietypowej budowy ciała. 

 

1. Wzrost  
Stań tyłem przy futrynie drzwi. Zaznacz na futrynie czubek głowy, zmierz odległość od zaznaczonego 
punktu do ziemi. 

2. Obwód szyi  
Wykonaj pomiar u nasady szyi. 

3. Szerokość barków  
Wykonaj pomiar poziomo po plecach od nasady do nasady drugiego ramienia. Są to punkty pomiędzy 
końcami kości obojczykowej a kośćmi ramion. Spróbuj wpierw wcisnąć palca pomiędzy kości. Jeśli 
masz idealnie dopasowany top, to szwy będą łączyć się w punktach pomiaru. 

4. Obwód klatki piersiowej   
W najszerszym miejscu klatki piersiowej. Poprowadź miarkę z przodu przez najbardziej wypukły punkt 
klatki piersiowej, tuż pod pachą, z tyłu lekko w górę. 

5. Obwód brzucha / talii 
a) Mężczyźni - poziomo na wysokości pępka, w najszerszym miejscu brzucha. 
b) Kobiety - możliwie poziomo i dość ciasno przez największe wcięcie na wysokości talii. 

6. Obwód pasa na wysokości paska spodni   
Wokół paska spodni na wysokości pomiędzy talią a biodrami. 

https://idefly.eu/tabele_strona_zbiorcza


 
7. Obwód bioder  

Wokół bioder przez największą wypukłość pośladków. 
8. Obwód ramienia   

Biceps w najszerszym miejscu ramienia przy wyprostowanej ręce. 
9. Obwód uda 

W najszerszym miejscu uda. 
10. Obwód korpusu 

Od środka prawego ramienia z przodu korpusu, poprzez pępek kierując miarkę do pachwiny, między 
nogami przejdź na tył korpusu, przez prawy pośladek w kierunku punktu rozpoczęcia pomiaru. Bardzo 
ważny pomiar do uszycia kombinezonu. Najlepiej wziąć pomiar na prawą i lewą stronę. 

11. Długość ręki 
a) Wyprostowanej wzdłuż tułowia od nasady szyi wzdłuż ramienia przez staw łokciowy, wzdłuż 

ręki kończąc na zewnętrznej kostce nadgarstka. 
b) Zgiętej pod kątem 90 stopni – Dłoń skierowana do wewnątrz. Wykonaj pomiar od nasady szyi 

poprzez zewnętrzną krawędź łokcia do zewnętrznej kostki nadgarstka.  
12. Długość wewnętrzna nogi  

Od pachwiny do kosteczki przy stopie. 
13. Uwagi i komentarze 

Wszelkie uwagi oraz niepewności zaznane podczas pomiaru wypisz tutaj. 

  


