
OBS! Läs noga!
Här kommer all info om klubbkläderna som ni kan prova och beställa på torsdag den
19  okt  i  klubbstugan  eller  beställa  direkt  genom  att  mejla  till
janahimmel@fastmail.fm (inte här på Facebook alltså). Skriv med ditt namn, storlek,
vilken färg du vill ha, vilken tryckfärg det ska bli på plagget och vilket plagg du vill
ha (skriv upp hela rubriken, inte bara „T-shirt“ eller „tröja“).
Sista beställningsdag är den 24 okt, kläderna hämtas på klubben när de är färdiga.
Alla kläder förutom jackor och västar finns i fem färger: svart, grå, röd, blå, rosa.
Även om det här nere ibland bara finns exempel på tre av dem finns alla fem färger
att  beställa.  Kom ihåg att  det  är  kopierade bilder  så  färgerna är  bara  ungefärliga
exempel.
Priser är maxpriser, vi kommer att få rabatt om vi beställer ett visst antal plagg men
eftersom vi inte vet vad ni tänker beställa kan vi inte säga än hur mycket det blir. Din
tröja eller jacka kan alltså bli billigare.
På klubbkläderkvällen den 19 okt kan du även prova och beställa fler Arrak-kläder.

Tryckfärger
Kom ihåg att ha en ljus färg på mörka kläder och tvärtom så att trycket syns.

Svart Vit Silver Neonrosa Neongul Blå

Hoodie - Fruit of the loom
Färger: Svart, grå, röd, blå, rosa
245 kr

Storlek Bredd i cm över bröstet Längd i cm

S 51 67

M 56 70

L 61 73

XL 63,5 76

XXL 68,5 79

mailto:janahimmel@fastmail.fm


Ziphood - AWD
Färger: Svart, grå, röd, blå, rosa
345 kr

Storlek Bredd Längd Armlängd

S 51 67 59

M 56 70 60,5

L 61 73 62

XL 65 76 63,5

XXL 69 79 65

T-shirt ladyfit - Fruit of the loom
Färger: Svart, grå, röd, blå, rosa
100 kr

Storlek Bredd i cm över bröstet Längd i cm

XS 41,5 62

S 44 63

M 46,5 64

L 49 65

XL 51,5 66

XXL 54 67



T-shirt, herr - Fruit of the loom
Färger: Svart, grå, röd, blå, rosa
100 kr

Storlek Bredd i cm över bröstet Längd i cm

S 48,5 69,5

M 53,5 72

L 56 74,5

XL 61 77

XXL 6 78,5

XXXL 71 80

Mössa
Färger: Svart, grå, röd, blå, rosa
100 kr

Arrak-jacka
All info inkl pris och storleksguide finns på respektive länk.
Klubbtrycket och ditt namn på framsidan tillkommer med 100 kr
Svart/gul: http://www.arrakoutdoor.com/se/products/jackets/c21029.html
Svart/rosa: http://www.arrakoutdoor.com/se/products/jackets/c21028.html
Brun: http://www.arrakoutdoor.com/se/products/jackets/c21028-8699-n.html
Navy: http://www.arrakoutdoor.com/se/products/jackets/c21028-58.html

http://www.arrakoutdoor.com/se/products/jackets/c21028-58.html
http://www.arrakoutdoor.com/se/products/jackets/c21028-8699-n.html
http://www.arrakoutdoor.com/se/products/jackets/c21028.html
http://www.arrakoutdoor.com/se/products/jackets/c21029.html


Arrak-väst
All info inkl pris och storleksguide finns på respektive länk.
Klubbtrycket och ditt namn på framsidan tillkommer med 100 kr
Dam: http://www.arrakoutdoor.com/se/products/vests/c22012.html
Herr: http://www.arrakoutdoor.com/se/products/vests/c22011.html

http://www.arrakoutdoor.com/se/products/vests/c22011.html
http://www.arrakoutdoor.com/se/products/vests/c22012.html

