Nätshopping

att bli sittande i timmar och fundera på om
kragen ska vara vit, om knapparna ska vara
synliga och om manschetten ska vara run
dad eller rak.
Dessutom är själva mätningen tidskrä
vande. I teorin kan det verka enkelt att ta
reda på hur långa ett par armar är, men att
hitta rätt måttpunkter är förvånansvärt
krångligt!
En annan nackdel är väntetiden. Den ska
enligt sajten ligga på runt tre veckor, men i
vårt fall dröjde det mer än en månad. Skjor
tan fastnade nämligen i Tailor Stores kvali
tetskontroll och blev därför försenad! Det här
fick vi veta först när vi mejlade och frågade.
Men de skjortor som till slut levererades
stämde bra överens med beställningen, och
måtpassningen var korrekt.
Däremot märkte vi hur svårt det var att
mäta rätt. När vi väl fick skjortorna på krop
pen kände vi att det var en hel del mått vi
skulle vilja justera i efter
hand.
Men eftersom alla
mått finns lagrade
är det här enkelt
att ändra – till
nästa skjort
beställning!  n
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SÅ ENKELT SKRÄDDARSYR DU DIN EGEN SKJORTA
1

3

HITTA SAJTEN

Börja med att välja sajt. Som du
ser i sammanställnningen nedan
finns det ett halvdussin butiker
som är svenskspråkiga och många
fler som är på engelska. I vårt
exempel använder vi Tailor Store
(www.tailorstore.se), men grundupplägget är detsamma i de andra
butikerna.

2 VÄLJ DESIGN

SAJTER PÅ SVENSKA

Det viktigaste valet är förstås vilket
tyg du ska ha. Hos alla butiker finns det
massor med färger, material och kvaliteter att välja. Ibland kan du köpa tyg
prover för några tior så att du kan känna
dig fram. Att avgöra det här på skärmen
är ju ganska svårt.
Förutom tyg får du även bestämma
utseende på skjortan, till exempel krage,
ärmtyp och hur manschetten ska se ut.
Resultatet av dina val ser du hela tiden i
bilden till höger. Du klickar sedan på
Fortsätt och får nu ange exempelvis om
skjortan ska ha ryggveck och hur den ska
vara skuren.

TA EGNA MÅTT

Nu är det dags att göra en beställning och
det gör du på samma sätt som i alla andra
webbutiker. Lägg din skjorta i varukorgen och
välj om du vill lägga till fler produkter. När du är
klar klickar du på Gå till kassan och får där ange
adress, kortuppgifter och liknande. Varan
skickas hem i brevlådan, men räkna med att det
kan dröja upp till en månad.

Efter att ha bestämt hur skjortan
ska se ut är det dags att ange dina mått.
Du väljer själv om du ska mäta på en
gammal skjorta eller på din egen kropp.
Det finns tydliga instruktioner i både
text och bild, och du får också tips om
vad som är normala mått, utifrån dina
tidigare val.
Om det du anger verkar helt galet får
du ett varningsmeddelande!
Alla mått matas in efter hand på
sajten, och du kan hela tiden gå tillbaka
och ändra om du har gjort fel.

4 SPARA PROFILEN

När du har matat in alla dina uppgifter får
du se en sammanfattning, och du kan även
ange din kroppshållning. Upptäcker du att
något har blivit fel kan du välja att gå tillbaka
och ändra.
En smart funktion är möjligheten att spara
dina mått. Väljer du detta behöver du inte göra
nya mätningar nästa gång du beställer en
skjorta. Märker du att någonting inte passar
blir det dessutom enkelt att ändra måtten till
kommande beställningar.

Namn

Annlouise of sweden

Skjortmakarna

Skräddarsytt

Tailoronline

Tailor Store

Webbadress
Skräddarsytt utbud
Övrigt utbud

www.annlouiseofsweden.se

www.skjortmakarna.se

www.skraddarsytt.se

www.tailoronline.com

www.tailorstore.se

Herr- och damskjortor.

Herr- och damskjortor.

Herr- och damskjortor, byxor och kjolar.

Herr- och damskjortor.

Herr- och damskjortor.

Slipsar och scarfar.

Manschettknappar och näsdukar.

Slipsar och sidentyg.

Tillverkningsland
Pris per skjorta
Frakt

Uppgift saknas

Asien

Thailand

Slipsar, manschettknappar/knutar, kräm,
underkläder och strumpor.
Estland

Slipsar, manschettknappar
och pikettröjor.
Sri Lanka

795 kronor

499-899 kronor

449 kronor

749-799 kronor

299-498 kronor

45 kronor (gratis om du beställer flera
skjortor).
Bankgiro i förskott eller postförskott.

Gratis.

56 kronor.

49 kronor.

Betalkort.

55 kronor för första plagget. Därefter
tillkommer 10 kronor/plagg.
Betalkort (genom Payson) eller faktura.

Betalkort, faktura eller postförskott.

Betalkort, faktura eller förskott.

54 st

73 st

69 st

94 st

83 st

Slimmad/normal.

Extra smal/smal/normal.

Inget val.

Normal/tight/junior tight.

Slim/normal/loose.

4 modeller. Hård/mjuk.

8 modeller. 9 kontrastfärger.

8 modeller. Vit kontrastfärg.

6 modeller. Hård eller mjuk.

7 modeller. Valfri kraghöjd. Vit kontrastfärg.

Enkel eller rak. Hård eller mjuk. Manschettlängd.

4 modeller. 10 kontrastfärger.

8 modeller.

2 modeller. Rak, sneddad eller rundad.

6 modeller. Rundad, kantad eller rak. Vit kontrastfärg.

Ficka
Knappar

Med eller utan.

Med eller utan.

Med eller utan.

3 modeller eller utan.

4 modeller eller utan.

Inget val.

Inget val.

Saknas.

6 modeller. Med eller utan knapp på ärmknappslån.

Monogram
Övriga val

Manschett.

7 modeller. Med eller utan knapp på
ärmknappslå.
Ficka, bröst eller manschett.

Saknas.

Ficka, manschett eller krage.

Saknas.

Knäppning,
ryggveck.

Knäppning, knapphålstråd, löstagbara
kraglattor.

Lång/kort ärm,
knäppning, ryggveck, nedre skärning.

Lång/kort ärm, knäppning, ryggveck.

Lång/kort ärm, knäppning, veck, nedre skärning.

Mått

Kropp, standardstorlek eller justerad
standardstorlek.

Kropp, standardstorlek eller automatiskt
utifrån kragen.

Kropp.

Kropp, gammal skjorta, standardstorlek eller
justerad standardstorlek.

Kropp, gammal skorta eller standardstorlek.

Spara profil

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Betalningssätt
Antal tyger
Passform
Krage
Manschett

78

PC FÖR ALLA .  2007

Även byxor

Internettips: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5 BESTÄLL

Internettips: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Billigast

Fler sajter
på engelska
Pierre Boutique. Thailändska skjortor,
från 380 kronor.
www.pierreboutique.com
Ravistailor. Thailändska skjortor,
från 277 kronor.
www.ravistailor.com
Eurotailors. Hongkong-skjortor,
från 560 kronor.
www.eurotailors.com
Onlinesuits. Thailändska skjortor,
från 200 kronor.
www.onlinesuits.com
Schoffa. Estniska skjortor, från 590 kronor.
www.schoffa.com
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