
Sadelstorleksguide
För att du ska hitta den perfekta Thorowgood sadeln till din 
häst eller ponny kommer du att behöva två enkla mått:

Ryggens vidd.  Detta mått avser bredden och formen över ryggen på din häst, detta mått kan variera ifrån 
smal till extra vid. 

Mankens profil.  Detta mått anger hur profilen på manken/ryggen ser ut om man tittar ifrån sidan – låg, 
normal eller hög.

Följ helt enkelt denna enkla steg-för-steg guide för att få korrekta mått...

Du kommer att behöva:
•	 En	medhjälpare	som	kan	hålla	din	häst	på	plan	och	fast	mark
•	 En	bit	tavelkrita
•	 En	Flexicurve,	exakt	30	cm	lång.	En	bit	tjock	ståltråd	i	samma	längd	är	ett	godtagbart	alternativ.
•	 En	penna		
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Steg 1
Se till att din häst står med vikten 
jämnt fördelad på alla fyra ben med 
huvudet högt och rakt fram. Stå på 
vänster sida och känn med fingrarna 
efter var bogbladets högsta punkt är. 
Att lyfta vänster framben kan hjälpa 
dej hitta bogbladet om du känner dej 
osäker.

Steg 2
När du hittat bogbladets högsta 
punkt så använder du kritan för att 
göra	en	markering	ca	3	fingrars	bredd	
bakom denna punkt (i riktning emot 
svansen).

Steg 3
Med märket som utgångspunkt, forma 
Flexicurven upp och över manken.

Steg 4
Tryck till och forma Flexicurven så att 
den ligger tätt intill hästens kontur.

Steg 5
Lyft Flexicurven och sätt tillbaka den 
på exakt samma ställe – den skall 
nu passa perfekt om den blivit rätt 
formad. Lägg sedan Flexicurven på 
måttschemat i broschyrens mitt och 
rita av insidan av bågen.

Steg 6
Se till att din häst fortfarande står 
jämnt på alla fyra ben, forma sedan 
Flexicurven längs med ryggraden 
med början vid mankens högsta 
punkt. Även detta mått skall tas 
ifrån hästens vänstra sida. Rita av 
undersidan av denna profil längst ned 
i tabellen inne i broschyren.



Nearside
Offside

To determine the width of your horse or pony’s 
back, lay your shaped flexicurve on top of 
this guide. Line up the centre with the red 
cross and draw along the inside of the arch, 
continuing 6” (15cms) down each side in the 
colour coded areas at either end of the chart.

Read your horse’s width fitting using the 
colour coded key below. If you are in any 
doubt consult your local stockist or qualified 
saddle fitter for more advice.

This chart is only to be used with Thorowgood 
saddles as width fittings may vary among 
saddle manufacturers.

Please ensure that your printers settings are 
configured to print at 1:1 scale by using the 
scale (right) as a guide.

TIP - We recommend that you do not use  
“Fit to Page” or variants of this print setting.

Back Width

Important

Saddle Size Chart - Back Width

Narrow / Medium 

Medium 

Medium / Wide 

Wide 

Wide / Extra Wide 

Extra Wide 

Extra Extra Wide

Rider Name

Rider Height

Horse / Pony Name

Horse / Pony Height

Horse / Pony Age

Riding Activities

0 Scale (in cms) 5

Vänster sida

Sadelstorleksguide Ryggvidd/bredd

Ryttare namn: ................................................

Ryttare längd: ................................................

Häst / Ponny Namn: .......................................

Häst / Ponny Höjd: ........................................

Häst / Ponny Ålder:........................................

.....................................................................

.....................................................................

Ryggvidd/bredd

För att fastställa din hästs ryggbredd, lägg din 
formade Flexicurve överst på den här guiden. 
Lägg mitten på det röda krysset och rita av 
insidan av bågen, fortsätt 15cm ner på varje 
sida.

Läs av din hästs vidd i de röda rutorna på 
varje sida -  bry dej inte om formen över de 
streckade linjerna i mitten. Om din ritade linje 
hamnar mitt emellan två storlekar kan din 
häst beskrivas som ”normal-vid” tex.

För att vara säker på bästa möjliga passform 
gör du bäst i att rådfråga din sadelhandlare 
eller en kvalificerad sadelmakare om råd.

Smal / Normal

Normal

Normal / Vid

Vid

Vid	/	Extra	Vid

Extra	Vid

XX-Vid

Viktigt

Denna tabell skall endast användas för 
Thorowgoods sadlar eftersom vidden varierar 
emellan olika sadelmärken.

Var noga med att skriva ut i storlek 1:1 och 
kontrollera skalan till höger. Vi rekommender-
ar inte ”anpassa storlek” eller andra varianter 
av utskriftsinställningar. 

Höger sida

(Skala i cm)



Sadelstorleksguide
Mankprofil

www.thorowgood.com
Hööks	Hästsport	AB,	50177	Borås.	Tel:	020-69	10	00

Denna tabell skall endast användas för 
Thorowgoods sadlar eftersom vidden 
varierar emellan olika sadelmärken.

Ryttare

Namn: ...................................................

Ålder: ....................................................

Längd: ..................................................

Sätesstorlek: .........................................

Vikt: ......................................................

Häst eller ponny

Namn: .......................................................................................

Ålder: .........................................................................................

Kön: ............................................................................................

Ras/typ:  .................................................................................

Mankhöjd: .............................................................................

Datum måtten togs: ......................................................

Mankprofil
För att fastställa mankprofilen, lägg din Flexicurve med den högra sidan (den som 
var närmast svansen) längs med den röda linjen emellan de röda kryssen.
Rita sedan av Flexicurven längs med undersidan och läs av storleken i de svarta 
rutorna till vänster.
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