
Made 
to 

Measure
De Peaky Blinders lopen er altijd piekfijn bij in hun tweed suits en flat caps. En dat 
wil jij natuurlijk ook. Om er voor te zorgen dat jouw Peaky style pak de perfec-
te fit heeft vragen we je om alvast je maten op te nemen voordat je jouw suit gaat  
bestellen. Dit maakt het bestelproces een stuk makkelijker en sneller. Bovendien zijn  
sommige measurements wat lastig om zelf op te nemen, dus vraag even of iemand je wil  

helpen. Hoe nauwkeuriger je je maten doorgeeft, hoe beter jouw pak straks past.

...Tja guys, je moet er wat voor over hebben om een echte Blinder te worden. Maar 
het resultaat mag er straks zijn: een op jouw lijf geschreven Shelby-waardig, vintage 
style Peaky Blinders pak!

1) NEK Meet rondom, zoals op de afbeelding. Dit is je 
nekmaat / neck size. (van 36 t/m 48 cm)

2) SCHOUDERS Meet rondom, zoals op de afbeelding. 
Dit is je schoudermaat / shoulder size.
(van 36 t/m 58 cm)



3) MOUW Meet de exacte lengte, zoals op de afbeel-
ding. Dit is je mouwlengte / sleeve length.
(van 60 t/m 90 cm)

5) POLS Meet rondom, zoals op de afbeelding. Dit is je 
polsmaat / wrist size. (van 16 t/m 26 cm)

4) BICEP Meet rondom, zoals op de afbeelding. Dit is je 
bicepsmaat. (van 28 t/m 42 cm)

6) BORST Meet rondom. Dit is je borstmaat / chest size.
(van 92 t/m 126 cm)

7) BUIK Meet rondom. Dit is je buikomtrek / belly size.
(van 76 t/m 128 cm)



8) TAILLE Meet rondom. Dit is je taillemaat / waist-size.
(van 80  t/m 124 cm)

9) HEUPEN Meet rondom, ter hoogte van je kruis. Dit is 
je heupmaat / hip size. (van 84 t/m 126 cm)

10) JAS LENGTE Meet exact zoals op de afbeelding. Dit is 
je jaslengte / jacket length. (van 58 t/m 90 cm)



11) BROEK LENGTE Meet zoals op de afbeelding. Dit is je 
broeklengte / trouser length. (van 94 t/m 114 cm)

12) BOVENBEEN Meet rondom 1 bovenbeen, zoals 
op de afbeelding. Dit is je dij-maat / thigh size. 
(van 46 t/m 88 cm)

13) INSEAM Meet vanuit je kruis tot aan je 
hak. Dit is je binnenbeenlengte / inseam.  
(van 68 t/m 108 cm)

14) Length: Wat is je lengte?
(van 164 t/m 200 cm)

15) Shoes: Wat is je schoenmaat?
(schoenmaat 34 t/m 50) 

16) Weight: Wat is je gewicht
(van 58 t/m 132 kg)

17) Model Trousers/broek
0 Slimfit
0 Regular

18) Model Jacket/colbert
0 Getailleerd
0 Regular



Notes
1. Nek    ----- cm

2. Schouders    ----- cm

3. Mouw    ----- cm

4. Biceps    ----- cm

5. Pols     ----- cm

6. Borst    ----- cm

7. Buik    ----- cm

8. Taille    ----- cm

9. Heupen    ----- cm

10. Jaslengte    ----- cm

11. Broeklengte    ----- cm

12. Bovenbeen    ----- cm

13. Inseam    ----- cm

14. Length:     ----- cm

15. Shoes:     -----   

16. Weight:    ----- kg 

17. Model Trousers Slimfit / Regular

18. Model Jacket Getailleerd / Regular


