
POPIX TIPS & TRIX
vid beställning av broderade halsband

Halsmått
När man mäter hundens halsmått skall man mäta på den del av halsen där halsbandet ska 
ligga när hunden är kopplat. Mät alltid exakt med måttbandet tätt runt halsen. Beställer 
man halvstryp är detta måttet som kommer vara när halsbandet är åtdraget. Mät aldrig på 
andra halsband då de sällan är måttanpassade efter hunden.

Huvudmått
För att kunna mäta ett korrekt huvudmått lägger man måttbandet runt käken och upp 
tunt öronen – det vill säga där hunden är som bredast. Huvudmåttet vill vi ha för att 
kunna avgöra hur lång ”flärpen” på halvstryoen ska vara för att det ska vara lätt att ta av 
och på hunden när det inte är åtdraget.

Bandbredd och bandfärg
Oftast har man en tanke om vilka färger man vill att halsbandet ska vara i och det enda 
man bör tänka på är att välja en bandbredd som är lagom för ens hund. Förutom 
bandbredden läggs ju foderbredd till så alltså blir ett halsband med 25 mms bandbredd ca 
35 mm brett i slutändan. Låt inte för breda halsband avskräcka, oftast är de mer bekväma 
för hunden och som en extra bonus syns texten bättre. 

Foder
Konstskinnet vi använder är i ett mjukt härligt material som är lätt att torka av och finns i 
flera fina färger som inte färgar av sig på ljusa pälsar. 
Fleecen finns i ett stort antal färger och är tvättbart i tvättmaskin på 30 grader. 
Båda fodertyperna är riktigt härliga mot hunden och av god kvalitet.

Text
Vad ska det stå på halsbandet? Tänk efter noga innan beställning då det här nog är den 
största anledningen till att man väljer broderat halsband. 

STORA eller små bokstäver? 
Var noga: ZAGA eller Zaga?
En tumregel är att namn som innehåller g, j, p, q, y  är bättre att skriva med VERSALER 
då dessa annars går ned under raden och därmed måste vi göra hela texten mindre.

Textfärg
Välj en textfärg som SYNS. Ljusare text på mörkare band och mörkare text på ljusare 
band. Oftast är det kontrasterna som gör de läckraste halsbanden och det finns gott om 
färger att välja mellan för att få ett lyckat resultat. Plocka gärna upp foderfärgen i texten 
eller bryt av helt. Valet är ditt.

Textsnitt
Välj ett textsnitt som gör sig bra. Vill du ha en textstil som är bland de bredare och 
starkaste? Titta på de texter där det bara är A-D med. Alla texter är nämligen lika stora 
men olika breda och de där bara A-D är med är därmed de bredaste. Med andra ord är det 
A-E som gäller om man vill ha lite smalare text eller få plats med mer.

Till sist. VÄLJ efter EGET TYCKE och SMAK. Det här är bara lite 
riktlinjer. Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss 
på popix.se@gmail.com


