Hundhalsband från MACH så här mäter du

Snabbguide:
1. Välj halsmåttskategorin, Din hund har halsmått 43 cm: Då ska du välja kategori 40-49 cm i
rullgardinsmenyn. Du anger exakt halsmått senare
2. Välj vilken bredd du önskar på ditt halsband i rullgardinsmenyn: t.ex. 5 cm
3. Välj kategori bokstäver: t.ex. Din hund heter Valltorps Ida, det är sammanlagt 12 bokstäver då ska
du välja kategori 9-16 st i rullgardinsmenyn.
4. Välj vilken färg du önskar på fodret i rullgardinsmenyn: t.ex. blå
5. Välj vilken färg du önskar på brodyren i rullgardinsmenyn: t.ex. gul
6. Önskar du en bild på ditt halsband – då beställer du det under ”brodyrbilder halsband”

FAQ
Så här mäter du när du ska beställa ditt personliga hundhalsband hos Mach 4 Dogs AB.

Halsmåttet vi behöver
Använd ett måttband och lägg det runt hundens hals där hundens halsband normalt brukar sitta, mät
ganska tajt (halsbandet blir lite större när det blir klart). Nu har du då måttet på hundhalsbandet när
strypdelen dragits åt, stängt läge. Det är det måttet som du ska ange vid din beställning,
Då kommer vi att tillverka ditt halsband i rätt storlek.
Runt huvudets bredaste del
Mät där hunden är som bredast över skallen och rund under hakan. Vanligtvis vid öronen. Det här är
extra viktigt då hundar har olika huvudform, halsbandet måste ju gå att ta av och på. Om inget annat
anges så är halv stryps-delen + 7 cm. Det räcker för dom allra flesta men inte alla. Om din hund har
bredare skalle ange skallmåttet i kassan i meddelanderutan.
Mät ordentligt! Är du osäker på hur du ska göra när du mäter så ring för rådgivning. Ska vi göra om
halsbandet för att vi fått fel mått tar vi en kostnad för detta, och tyvärr kan inte alla halsband justeras i
efterhand.
TIPS! Mät gärna din hund noga och gärna flera gånger.
Halvstryp Den vanligaste modellen av halsband. Ett halvstryp stryper inte hunden (trots namnet) utan dras bara
åt så att det i sitt kortaste läge är precis lika brett som hundens hals, därför är det viktigt att man mäter
tajt runt halsen. Halvstryp träs på över huvudet på hunden och halsbanden är fodrade för att det ska
vara extra mjukt och skönt för hundens hals och inte slita på päls.
Olika bredd på halsbanden
Halsbanden fodras med det val du gör i butiken, så som : tyg, konst skinn eller äkta skinn. Vi
använder oss endast av högkvalitétsmaterial för att det ska bli hållbart, giftfritt och komfortabelt för
hundens hals. Du kan välja på olika bredder på ditt nya hundhalsband , totalbredd 3 – 4 – 5 – 6 cm

Väljer du ett halsband i 5 cm bredd är den brodyrbredden 4 cm och resten är själva fodret.
Vi tillverkar i 3 – 6 cm breda halsband
Brodyren – Text
Halsbanden har en begränsad längd och använder ni många bokstäver så måste man ev minska
storleken på brodyren/typsnittet för att brodyren ska få plats. Versaler gör sig bäst. På broderade
halsband skickar vi via mail 1 st korrektur till dig för godkännande innan vi startar vårt arbete.

Placering av brodyren
Välj om du vill ha texten placerad i mitten (brodyren syns om man står mitt framför hunden) eller på
utsidan av halsbandet (utsidan på halsbandet om du har din hund på vänster sida).

Brodyrbilder
Bilder har vi massor – publicerar dem efter hand. Viktigt att om du önskar bild att du väljer i kategorin
bilder för hundhalsband. Du kan välja på bilder vi redan har lagt upp eller välja ”egen” så hjälper vi till
med att hitta eller tillverka efter ditt önskemål. Vi fyller på brodyrbilder kontinuerligt.
Typsnitt
Vi rekommenderar Versaler av lite fetare typsnitt till halsband, dom gör sig bäst. Se våra förslag under
inspiration. Vi har dom flesta förekommande typsnitten på marknaden, fråga oss så hjälper vi till.
Har du frågor eller funderingar – tveka inte att kontakta oss så hjälper vi till info@mach.nu
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