
Brodyrbeställning
Ifyllt formulär lämnas i butik. En beställning per artikelnummer.

Formuläret kan ej användas för brodyrbeställning på www.hooks.se. 

Beställare
Företag / Klubb / Förening

Namn

Gatuadress

Postnummer / Ort

Telefonnummer dagtid

Produkt att brodera (en beställning per artikelnummer)

Artikelnummer

Produkttyp

Antal

Plagg till ryttare 

Viktigt att tänka på vid brodyrbeställning
Detta formulär ska ses som en hjäp för dig inför en 
brodyrbeställning. Det är mycket att tänka på och det 
är bra att ha allt samlat när beställningen ska lämnas in. 
Butikspersonalen kan naturligtvis också hjälpa dig.

Beroende på vilken typ av produkt och placering du 
valt, fyll i motsvarande block nedan.

Det finns olika möjliga placeringar av brodyr. Vid val av 
placering måste hänsyn tas till produktens utseende och 
funktion. Finns det t.ex. redan en brodyr, badge eller ficka 
så kan man inte brodera där.

För val av färgnummer och stil, se informationsfoldern eller 
hooks.se/brodyr. 

Om en logo ska broderas ange hela logons namn, ej 
förkortning. Vid nytillverkning av logo, kontakta Kundtjänst.

För mer information kontakta vår kundtjänst, 
kundservice@hooks.se, telefon: 033-20 51 40.

Observera att det är en beställning per artikelnummer.

Formuläret kan ej användas för brodyrbeställning på 
www.hooks.se.  

Ifylld blankett lämnas in i din Hööks-butik. 

Om plagget har en söm där brodyren 
ska placeras, kontrollera med kund-
tjänst om brodyr är möjlig.

Hundförarajacka går ej att brodera på 
fickan bak.

Skriv om du vill ha 1 eller 2 rader.

A. Baksida plagg (rygg)

Stil (1-9)

Trådfärg

Form  Rak             Båge

Text

Logo

Skulderblad Svank

B. Famsida plagg (bröst)

Stil (1-9)

Trådfärg

Form  Rak             Båge

Text

Logo

Vill man ha för- och efternamn så 
läggs det på 2 rader.

Eventuell innerficka och foder 
påverkas.

Vänster Höger

C. Ärm

Stil (1-9)

Trådfärg

Form  Rak             Båge

Text

Logo

Broderas på överarmen ca 10 cm 
ner från axelsömmen. På barnjackor 
kan avståndet bli lite mindre. En del 
barnjackor går ej brodera, kontrollera 
med kundtjänst om brodyr är möjlig.

Vänster Höger

D. Byxa (ben)

Stil (1-9)

Trådfärg

Form  Rak             Båge

Text

Logo

Brodyren placeras läsbar nerifrån och 
upp utmed sidsömmen på ridbyxans 
framsida lår. Gäller även ridtights.

Funktionsbyxa broderas bak på 
nedre del av ben.

Vänster Höger

Lår Vad

E. Mössa/Keps

Stil (1-9)

Trådfärg

Form  Rak             Båge

Text

Logo

Keps: Det går att brodera text / logo 
mitt fram och på sidorna.

Mössa: Endast slätstickade mössor i 
tunt garn kan broderas.

Vänster Höger Mitt fram Mitt bak

Möjliga placeringar

Extra viktigt!
Vid brodyr av text i båge krävs 
minst 7 och max 20 bokstäver.

Stil nr 5 bör ej väljas om man 
endast vill ha stora bokstäver.

Kontrollera din text noga. Tänk 
på stor/liten bokstav.

Skriv tydligt om text ska vara på 
1 eller 2 rader.

Möjliga placeringar

Möjliga placeringar

Möjliga placeringar

Möjliga placeringar



Häst & Hund

Övrigt

Hööks Hästsport AB • Företagsgatan 58 • 501 77 Borås 
E-mail: kundservice@hooks.se • Telefon: 033-20 51 40

Redan broderade eller påsydda 
märken, går inte att brodera över. 
Välj en annan plats.

F. Täcke

Stil (1-9)

Trådfärg

Text

Logo

Vänster Höger Bak Fram

Rak Rak Hörn Båge rak Båge Hörn

Möjliga placeringar

J. Annat

Stil (1-9)

Trådfärg

Form  Rak             Båge

Text

Logo

Önskemål om placering

Redan broderade eller påsydda 
märken, går inte att brodera över.  
Välj en annan plats.

G. Schabrak

Stil (1-9)

Trådfärg

Text

Logo

Vänster Höger

Rak Rak Hörn Båge rak Båge Hörn

Möjliga placeringar

Huvor som har en tygförstärkning går 
att brodera mitt fram. 

Det går inte att brodera på öronen.

H. Huva

Stil (1-9)

Trådfärg

Form  Rak             Båge

Text

Logo

Fram

Möjliga placeringar

Väskor har ofta sömmar och fickor 
som kan påverka möjliga placeringar. 
Fråga oss om du är osäker.

I. Väska

Stil (1-9)

Trådfärg

Form  Rak             Båge

Text

Logo

Lock Mitt fram

Möjliga placeringar

Kommentarer till beställningen

För mer information kontakta vår kundtjänst, kundservice@hooks.se, telefon: 033-20 51 40.

Ifylld blankett lämnas in i din Hööks-butik.
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