SKÖTSELRÅD FÖR SKINNKLÄDER
Att tänka på vid beställning av skinnbyxor
Mät en byxa du använder och tycker passar bra. Lägg byxan plant på ett bord med gylfen
uppåt – stäng gylfen och sträck ut midjan och mät rakt över byxans övre del- linningen. Mät
från innerhörn i linningen till nästa innerhörn – enkel väg, rakt över midjan med ett
måttband eller tumstock. När du är klar med mätningen dubblar du detta ”halva midjemått”
och lämnar oss vid beställningen. Du kan även mäta från grenen till övre delen av linningen.
Då har vi ännu ett mått, så vi kan ge dig den rätta storleken.

OBS!
Skinnet töjer något med tiden, speciellt i midjan. Räkna med 2 -4 cm töjning. Benlängden blir
något kortare efter en tids användning.

Att tänka på när du fållar upp byxbenen
Remjeans levereras full utremmade i midjan och stuss. Klipp inte av för mycket i början,
längden blir något kortare med tiden. Använd gärna byxorna ca 10- 15 gånger, innan du
klipper av dom.
Det är bättre att fålla upp längden – limma gärna med textillim.
Om du klipper av byxans längd måste du låsa sidsömmarna med lim så att inte sömmarna
remsar upp sig.
Fixera aldrig fast innerfodret när du fållar upp byxbenet.
Remjeans bör endast klippas av. Fixera sömmarna längst ner där du klippte av byxbenen
genom att limma med textillim, detta så att inte sidsömmarna ”remsar upp”.

Att sköta och underhålla skinnet
Skinnet bör impregneras då och då. Vi kan rekommendera vårt läderbalsam. Drygt, giftfritt
och luktfritt, passar till de flesta skinn.
Fukta skinnet med tex. en lätt fuktig handduk (obs! ej blöt). Smeta på tunt med litet av fettet
åt gången med trasa eller händerna. Låt torka över natten i rumstemperatur, torrtorka sedan
ytan.
Använd aldrig skinn- eller läderoljor. Skinnet blir då genomfettat och kan töja väldigt.
Dessutom blir skinnet tätt- släpper inte ut kroppsfukten på rätt sätt.
Byxan kan tvättas med skinntvål, men endast utvändigt, aldrig hela byxan. Vi kan
rekommendera vår skinntvål. Den rengör, impregnerar och mjukgör samt förlänger byxans
livslängd. Löddra upp två på en fuktig trasa och bearbeta skinnets yta försiktigt. Tvålresterna
tvättas bort med en blöt handduk. Låt torka i rumstemperatur över natten.

Följer du dessa enkla skötselråd så får du länge glädje av marknadens bästa skinnprodukter.

