
DiveSystem Atelier: Remote measure. 

Du tar bilderna. Vi räknar ut måtten. Enkelt. 

Om du inte har utbildats av Dive System kan du inte veta hur du ska ta rätt mått för att låta 

oss tillverka en perfekt "made to measure" dykdräkt. 

Alltså tar vi dina mått från dina bilder !. 

 
 

DiveSystem Atelier: Remote measure, hjälper dig att ta de bilder vi behöver. 

Med vår guide hjälper vi dig att hur du ska placera måttbandet för att vara säker 

att mätta ut perfekt "mått" till din torrdräkt. 

Du skickar bilderna, inte siffrorna (vi gör matematiken!). 

Fantastiskt, eller hur? 

   

Med över 20 års erfarenhet. 

Made in Italy av DiveSystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Till att börja med. 

Det här behöver du: 

 

En måttband (med millimeter).  

Sådana som används av skräddare. Det måste ha millimetern. 

 

Två assistenter.En för att placera måttbandet och en för att ta bilder. 

 

En kamera med minst 8 megapixel, använd den bästa kameran du har Notera att 

bilder med dålig upplösning och kvalitet kommer att avvisas. 

 

Underbyxor (eller badkläder). Använd inte boxarshorts. 

 

 

 



Villkor och villkor. 

1. INGEN nakenhet: Skicka inte oss bild med nakenhet. Inget undantag är tillåtet.  

Bilder med nakenhet kommer att avvisas!  

2. Din integritet: Endast DiveSystems och Dykmarknads personal kommer att se bilderna. 

När du skickar du dina bilder accepterar du att personalen hos Dykmarknad och DiveSystem 

ser din bild och använder dem för att producera din dykdräkt. Dina bilder kommer inte att 

visas för andra människor. 

3. Sekretess-andra: Du ansvarar för den bild du skickar till oss. Att skicka bilden accepterar 

du för att vara ansvarig för deras innehåll, särskilt de andra på bilden (vanligtvis din kompis 

som hjälper dig att placera måttbandet). De andra personernas integritet regleras enligt 

punkt 2. Du har ansvaret att låta dem känna till dessa villkor (läs med dem den här sidan) 

och se till att de håller med om dessa villkor. 

4. Du förbinder dig att inte skicka bilden till personer som inte är relaterade till Dykmarknad 

och DiveSystem eller som kommer att använda dem för att producera (direkt eller av tredje 

part) en inte DiveSystem-produkt. 

5. Vi kan be dig ta en bild igen: Om vi inte kan använda en bild kommer vi att be dig göra det 

igen. Dykmarknad och. DiveSystem kommer att kontrollera bilderna, om vi inte kan använda 

en av fler av dem kommer vi att be dig att göra det (eller dem) igen. Om du vägrar att göra 

bilden igen har Dykmarknad och DiveSystem rätt att vägra beställningen. 

NOTERA: Försök alltid att ta exakt samma bild som du ser i denna 

instruktion. Vi måste se kanten på måttbandet (den metalliska delen som 

visas på bilden). Om du inte är säker på en bild, ta fler bilder. 

Obs: Steg 13 saknas.  

 

 

 

 

 

 



 

Steg 1: Huvudomkrets 

Placera måttbandet runt huvudets maximala omkrets. 

 

 

Ta bilden i denna vinkel. 



 

Steg 2: Halsomkrets 

Placera måttbandet på nackens maximala omkrets. 

 

 

Var noga med att placera måttbandet under Adams äpple. 



 

 

Ta bilden i denna vinkel. 

Ta alltid hand om: Försök att ta exakt samma bild som du ser. 

Vi måste se kanten på måttbandet (den metalliska delen som visas på bilden). 

Om du inte är säker på en bild, ta fler bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Steg 3: Axelbredd 

Med fingret hitta ryggraden i slutet av nacken (se bild). Hitta korsbenet på och 

Överarmsbenet (humerus) på axeln (se bild). 

 

 

Ta bilden i denna vinkel. 

Placera måttbandet på dessa tre punkter och ta en bild. 



Steg 4: Bröstomkrets 

Lyft upp armarna och placera måtten horisontellt på bröstvårtorna. 

OBSERVERA: Var noga med att placera måtten horisontellt. 

 
 

 

 

Ta bilden i denna vinkel. Sänk ned armarna. Håll inte andan. 



Steg 5: Midja 

Placera måttbandet på midjan. Vanligtvis är midjan 3 fingrar (3-4 cm) ovanför naveln. 

 

 

Ta bilden i denna vinkel. 

OBSERVERA: Slappna av magens muskler. Sänk ned armarna. Håll inte andan. 

 



Steg 6: Höft 

Placera måttbandet som visas på bilden. 

Måttbandet måste placeras i början av din gluteus. (sätesmusklerna) 

 

 

Ta bilden i denna vinkel. 

Försök att ta exakt samma bild som du ser. 



Steg 7: Avstånd i midjan från ryggen 

Placera måttbandet från ryggraden i slutet av nacken till midjan. Måttet måste beröra 

huden (visas på bilden). 

 

Ta bilden i denna vinkel. 

Försök att ta exakt samma bild som du ser. 

Vi måste se kanten på måttbandet (den metalliska delen som visas på bilden). Om 

du inte är säker på en bild, ta fler bilder. 

 

 

 

 

 



Steg 8: Ryggens totala längd 

Placera måttbandet vid ryggkotorna i slutet av nacken och låt tejpen mäta fritt. 

Tejpen måste vara vinkelrätt mot marken. OBS: Du måste vara särskilt uppmärksam 

på det perspektiv som tar den här bilden .. 

-> Kameran måste vara vinkelrätt mot marken. 

-> Bilden måste visa huvudet och knäna. 

-> Kameran måste vara i samma höjd som personens midja. 

 

Ta bilden i denna vinkel. Försök att ta exakt samma bild som du ser. 

Vi måste se kanten på måttbandet (den metalliska delen som visas på bilden). Om 

du inte är säker på en bild, ta fler bilder. 

 

 

 

 

 

 



Steg 9: Bicepsomkrets 

Lyft upp armen och placera måttbandet under armhålan. OBSERVERA: Måtbandet 

måste beröra armhålan. OBS: Ta måtten på din huvudarm. 

 

 

Sänk ner armen på höften. 



 

Ta bilden i denna vinkel. 

Försök att ta exakt samma bild som du ser. 

Vi måste se kanten på måttbandet (den metalliska delen som visas på bilden). Om 

du inte är säker på en bild, ta fler bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Steg 10: armbåge 

Placera måttbandet i mitten av armbågen. 

 

Ta bilden i denna vinkel. 

Försök att ta exakt samma bild som du ser. 

Vi måste se kanten på måttbandet (den metalliska delen som visas på bilden). Om 

du inte är säker på en bild, ta fler bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Steg 11: Underarm 

Leta efter den bredare delen av underarmen. 

 

 

Ta bilden i denna vinkel. 



Steg 12: Handleder  

Leta efter utsprånget i slutet av ulna (armbågsben) 

(Vid handleden). 

 

 
Placera måttbandet före utsprånget. 

OBSERVERA: Placera måttbandet före utsprånget, inte över utsprånget. 

Ta bilden i denna vinkel. 



Steg 14: Armlängd 

Leta efter utsprånget i slutet av ulna (vid handleden). Leta efter knutpunkten på 

Nyckelbenet och Överarmsbenet på axeln. 

   
OBSERVERA: armen får inte böjas. 

Placera måttbandet UNDER utsprånget (i den smalaste punkten i handleden) till 

knutpunkten på nyckelben och humerus (Överarmsbenet) på axeln. 

Ta bilden i denna vinkel. 

Försök att ta exakt samma bild som du ser. Vi måste se kanten på måttbandet (den 

metalliska delen som visas på bilden). 

 

 

 

 

 

 



Steg 15: Avstånd armbåge 

Leta efter utsprånget i slutet av ulna (nära handleden). 

 

 
Placera måttbandet UNDER utsprånget 

(i handledens smalaste punkt) till armbågen. 

Ta bilden i denna vinkel. 



Steg 16: Låromkrets 

Placera måttbandet på den bredaste punkten på benets muskel. 

 

Ta bilden i denna vinkel. 

Försök att ta exakt samma bild som du ser. Vi måste se kanten på måttbandet (den 

metalliska delen som visas på bilden).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Steg 17: knä 

Placera måttbandet på mitten av knäet. 

 

Ta bilden i denna vinkel. 

Försök att ta exakt samma bild som du ser. Vi måste se kanten på måttbandet (den 

metalliska delen som visas på bilden). Om du inte är säker på en bild, ta fler bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Steg 18: Vaden 

Placera måttbandet på den bredare delen av vadmuskeln. 

 

Ta bilden i denna vinkel. 

Försök att ta exakt samma bild som du ser. Vi måste se kanten på måttbandet (den 

metalliska delen som visas på bilden). Om du inte är säker på en bild, ta fler bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Steg 19: Vrist 

Placera måttbandet ovanför fotknölen vid den smalaste punkten på vristen. 

OBSERVERA: Placera inte måttbandet över fotknölen. 

 

 

Ta bilden i denna vinkel. 

Försök att ta exakt samma bild som du ser. Vi måste se kanten på måttbandet (den 

metalliska delen som visas på bilden). 

 

 

 

 

 

 

 



Steg 20: Avstånd knä-fotled 

Placera måttbandet från mitten av knäet (från sidan som visas på bilden) till marken 

(till den punkt där foten berör marken). OBSERVERA: Måttet måste placeras över 

fotknölen. 

 

Ta bilden i denna vinkel. 

Försök att ta exakt samma bild som du ser. Vi måste se kanten på måttbandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Steg 21: Avstånd gren-ankel 

Placera måttbandet från mitten av benet (som visas på bilden) till marken. 

Måttbandet måste placeras nära knäet, fotknölen och foten. 

 

Ta bilden i denna vinkel. 

Försök att ta exakt samma bild som du ser. Vi måste se kanten på måttbandet. 

 

 

 

 

 

 



Steg 22: Avstånd midja-vrist 

Placera måttbandet från midjan till marken (som visas på bilden).Var noga med att 

placera måttbandet på sidan av knäet, fotknölen och foten. 

 

Ta bilden i denna vinkel. 

Försök att ta exakt samma bild som du ser. Vi måste se kanten på måttbandet. 

 

 

 

 

 

 



Steg 23: Avstånd panna-nacken 

Placera måttbandet på pannan som visas på bilden. Vi kommer att använda den här 

bilden för din huva. 

 

 
Placera måttbandet över huvudet till halsen. 

 



 

Ta bilden i denna vinkel. 

Försök att ta exakt samma bild som du ser.  Om du inte är säker på en bild, ta fler 

bilder. 

Klart! 

 

Ladda upp dina bilder här 

https://www.dykmarknad.se/sidor/mattanpassad-torrdrakt 

Du kan ladda upp dina bilder från: Kamera, Dropbox, One drive, Google drive eller 

Google Photo max 30bilder 

 

https://www.dykmarknad.se/sidor/mattanpassad-torrdrakt
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