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                      Byxa i 3-skikt  
Modell 202 

Byxa med tre tyglager. 

Yttertyg i olika färger som svart, marinblå, brun, grön 

och beige. Material i bomull/polyester. Under yttertyget 

ligger avskärmningsväv i bomull eller polyester. 

Foder i samma färg som yttertyget eller i matchande färg 

Material; bomull/polyester 

 

Byxan har linning med hällor för livrem. Gylfknäppning 

med dragkedja fram och isydda sidfickor. 

Resår baktill i linningen för ökad flexibilitet. 

 

Storlek: 

Dam 36-46,    

Herr 44-54,  

eller personliga mått. 

 

 

 

 

Jacka i 3-skikt 

 
Modell 209 

Jacka med yttertyg i olika färger. Under 

yttertyget ligger avskärmningsväv i bomull 

eller polyester och sedan foder i samma färg 

som yttertyget eller i matchande färg. 

Jackan har krage med påknäppbar 

kapuschong som ger bra skydd för huvud, 

hals och nacke förutom bål och armar. 

Dragsko runt ansiktet. 

Dragkedja och kardborreknäppning fram och 

bekväma stolpfickor. Innerficka i fodret. 

Yttertyg i bomull/polyester.  

Mellanskikt med elskyddsväv i bomull eller 

polyester. 

Foder i bomull/polyester. 

Färg: svart, marinblå, brun, grön och beige. 

 

Storlek:  

Dam 36-46,   

Herr 44-54,  

eller personliga mått 
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 Mod. 417, 1-skikt- med krage 

 

Kort Cape Vitt avskärmningstyg. Knäppning 

 mitt fram med öppningar mitt på framstycket 

 för armarna.  Liten ståkrage. 

Längd mitt bak ca 60 cm.  

Tyg Wear som är tätvävt eller Evolution som 

 är mera genomskinlig.  

Bekväm och snygg att bära över andra kläder. 

Storlek: Dam 36-46     

    

Mod 417 B, med kapuschong 

 

 

 

 
 

 

                      

 

  

 

 

 

 

Mod. 419- 2-skikt med 

krage  

 

 Kort Cape med yttertyg i 

bomull/polyester.Foder i 

Wear. 

Capen knäpps med knappar 

fram och har öppning för 

armar i sömmen på 

framstycket.  

 Liten ståkrage. 

Längd mitt bak från nacken 

till nedkanten ca 60 cm.  

Färg, beige, marinblå, svart 

eller vit med foder av 

avskärmningstyg i vit. 

Bekväm och snygg att bära 

över andra kläder. 

Storlek: Dam 36-46        

Mod. 419 B, med 

kapuschong 

 

  Mod. 418-1 skikt med krage 

 Lång Cape vitt avskärmningstyg. 

Knäppning 

 fram och öppning för armar på 

framstycket. 

 Fastsydd kapuschong med dragsko i 

framkant. 

Längd mitt bak från nacken till nedkanten, 

 ca 80 cm.   

Tyg Wear som är tätvävt eller Evolution 

som är 

 mera genomskinlig. 

Bekväm och snygg att bära över andra 

kläder.  

Storlek: Dam 36-46       

  

 Mod. 418 B, med kapuschong Mod. 420-2-skikt 
 Lång Cape med yttertyg i  

bomull/polyester . och foder i 

Wear 

Storlek: Dam 36-46  

Mod. 420 B, med kapuschong 
Capen knäpps med knappar fram 

och har  

Öppning för armar på 

framstycket.  

Fastsydd kapuschong med 

dragsko i  

framkant. 

Färg beige, marinblå, svart eller 

vit med 

 Foder av avskärmningstyg i vit. 

Längd mitt bak från nacken till 

 nedkanten, ca 80 cm.  

Bekväm och snygg att bära.  

 

Cape i Ett-skikt eller två -skikt 
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Munkjacka i Två-skikt 

eller Tre skikt 
 

Mod. 218 Munkjacka med 

Bomull/Polyester på utsidan 

och fodrad med vit 

avskärmningsväv. 

Ledig modell med kort dragkedja 

fram (ca 25 cm) 

Påsydd kapuschong med dragsko i 

framkant. 

Foder i Wear bomull 

Längd ca 70 cm mitt bak. 

Yttertyg i färg; svart, marinblå, vit, 

grå, jeansblå i bomull 

polyester. 

Olivgrön, beige, marinblå, svart i 

linne/polyester 

Mod 218 B  Munkjacka som 

ovan men färgat tyg i luva 

och infodring 

Mod 218 C Munkjacka i samma 

modell som 218 men 3-skikt 

och Naturell eller Evolution 

som mellanfoder och färgat 

foder som yttertyg och 

matchande foder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Munkjacka i 1-skikt 

 

Mod 208 

Ledig modell med kort dragkedja 

fram (ca 25 cm) 

Påsydd kapuschong med dragsko i 

framkant 

Sys med fördel i Wear bomull 

Längd ca 70 cm mitt bak. 

Färg vit 

Storlek Dam 36- 46 

             Herr 44- 54 

eller personliga mått 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omtyckt modell i två skikt med 

WEAR eller tre-skikt med 

Naturell 

 

 

 

 Storlek Dam 36-46  

 Herr 44 – 54  

eller personliga mått 

 

 

 

Munkjacka i 2-skikt 

eller 3-Skikt 
 

MoMod. 219 Munkjacka med 

bomull/polyester på utsidan och 

fodrad med vit avskärmningsväv 

Wear. Fastsydd kapuschong som har 

dragsko i framkanten. 

         Påsydda fickor och långt delbart 

blixtlås mitt fram. 

 Innerficka i fodret. 

Längd ca 70 cm mitt bak. 

Yttertyg i färg; svart, marinblå, vit 

grå, eller jeansblå i bomull polyester 

Olivgrön, beige, marinblå, svart i 

linne/polyester 

Mod 219 B  Munkjacka som ovan 

men färgat tyg i luva och 

infodring 

Mod 219 C  Munkjacka i samma 

modell som 219 men 3- skikt 

och Naturell som mellanfoder 

och färgat foder som yttertyg 

eller matchande foder. 

Storlek Dam 36-46   Herr 44 – 54 

eller personliga mått 
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T-skirt och linne i 1-skikt av avskärmningstyg 

Byxor i 1- eller 2- skikt 

 
T-skirt kort ärm 

 

 

Mod. 211 

Modell med rund halsringning och kort 

ärm.  

Rak modell eller lätt figursvängd om så 

önskas.   

Material Wear bomull som är tätvävd och 

kan användas utan plagg över.                                                                                   

Färg vit 

Evolution polyester har stor slitstyrka och 

glider lätt mot andra plagg samt skrynklar 

inte. 

 Luktfritt. 

Färg vit transparant 

Naturell bomull som är mycket 

hudvänlig, mjukt och luftig. 

Transparant och lämplig bära under andra 

kläder.  

Längd mitt bak ca 65 cm. 

Storlek; Dam 36-46 

Herr 46 -54 

eller efter personliga mått 

 

T-skirt lång ärm 
 

 

 

 

 

   
 

Långskjorta  med raglanärm 

 Vantar och Fotskydd  

 

Tumvante, mod 401  sitter löst runt handen 

då tyget är vävt och inte elastiskt.  

Resår runt handleden. Rita av handen vid 

beställning. Tyg Wear, Naturell eller 

Evolution. 

Färg , vit 

 

Fotskydd , mod 400, i sitter löst runt foten då 

tyget är vävt och inte elastiskt. 

Resår runt vristen. Rita av foten vid 

beställning. Tyg Wear, Evolution eller 

Naturell 

 

     

     

     

 

Mod. 212 

Samma modell som mod.211 

men med lång ärm. 
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Långsskjorta med raglanärm  och 

med krage eller kapuschong . Mod 

240 eller Mod.241 

Tyg Wear , Naturell , Evolution 

 i 1- skikt 

Färg vit 

Långskjorta i avskärmningsväv som 

gärna sys i Wear bomull som är 

tätvävt. 

Modellen har liten ståkrage eller med 

kapuschong. Knäppning mitt fram 

med knappar. 

Längd ca 90 cm mitt bak. 

Färg vit transparant i Naturell ,och 

Evolution 

eller tätvävd Wear 

Storlek; Dam 36-46 , Herr; 46-54 

Eller efter egna mått 

Mod. 240 med krage, 

raglanärm 

 

Mod.241 med 

kapuschong, raglanärm 

 

 
      

Byxa i 2-skikt 
           Mod.225 

Byxa med Yttertyg i svart, marinblå eller brunt 

tyg och fodrade med avskärmningstyg 

i bomull eller polyester. Resår i 

midjan och raka ben.  

Storlek; Dam 36-46, Herr 46 -54 

Eller efter personliga mått 

 

 

Byxa i 1-skikt 
 

Modell 213 

Byxa i elskyddsväv som kan bäras under 

andra byxor eller som pyjamasbyxa. 

Resår i midja och runt vristen. Prova 

gärna i Wear bomull som är tätvävd och 

lämplig till kläder. 

Färg vit.  

Naturell bomull, Evolution polyester som 

kan användas under andra plagg 

Storlek; Dam 36-46 

 Herr 46 -54 

Eller efter personliga mått 

 

 

 

 

 

Linne 
Mod. 231 

Linne i ledig modell. 

Sys med fördel i Wear bomull 

Ange ditt byst- höftmått och rygglängd mitt 

bak från nackkota till midjan vid beställning.  

Kan även sys i Naturell bomull som är 

transparant bomull eller Evolution polyester. 

Färg vit. 

Längd mitt bak ca 65 cm. 

 Kan även sys med två lager Naturell eller 

Evolution om så önskas 

Storlek; Dam 36-46 Herr 46 -54 

eller efter personliga mått 

 

Byxa i 1-skikt 
 

Shorts 
Modell 214 

Shorts som är bekväma såväl under andra 

plagg eller som sovplagg. Resår i midjan. 

 Prova gärna i Wear bomull. 

 Storlek; Dam 36-46 Herr 46 -54 

eller efter personliga mått 
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Skjorta 

Modell 203 

Skjorta i som gärna sys i bomull Wear. Har elskyddsväv 

i 1-skikt. Wear tätvävt, smidigt och skönt bomullstyg 

som är mycket lämpligt till kläder 

Evolution och Naturell är också mycket omtyckt 

Modellen har liten ståkrage som kan kombineras med en 

påknäppbar kapuschong. Sprund mitt fram med knappar. 

Ett veck i ryggen där oket slutar som ger bra rörelsevidd. 

Längd ca 70 cm mitt bak. 

 

 

   
 

 

                

SJALAR 
 

 Sjal, mod 405, 

 80 x 80 cm i Naturell, Evolution eller Wear 

 

Sjal, mod 406, 

 30 x 120 cm i Naturell, Evolution eller Wear 

 

Sjal, mod 407, 

 120 x 120 cm i Naturell, Evolution eller Wear 

 

Sjal, mod 408, 

 150 x 150 cm i Naturell, Evolution eller Wear 
 

Kapuschong 

Modell 204 

Kapuschong som kan sättas fast på 

skjorta mod. 203 eller bäras separat. Sys 

i elskyddsväv i 1-skikt gärna Wear 

bomull som är tätvävt, smidigt och skönt 

bomullstyg som är och lämpligt till 

kläder.  

Evolution och Naturell är också mycket 

omtyckt.  

 

                  

Långkjol 
 

Mod 230 

Kjol som kan användas 

som underkjol i 

Evolution polyester eller 

som kjol i bomull Wear. 

Resår i midja och slits 

bak. Längd 90 cm eller 

önskad längd 
 

  

Byxa i 1-skikt Shortsmodell 

 
Modell 214 

Shorts som är bekväma såväl under andra plagg 

eller som sovplagg. Resår i midjan. 

 Prova gärna i Wear bomull. eller Evolution eller 

Naturell. 

 Storlek; Dam 36-46 Herr 46 -54 

 

ELSKYDDSPLAGG 1 – skikt Swiss Shield 

i Bomull WEAR 
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