
Al onze tuigjes worden op maat gemaakt voor uw hond. Om teleurstellingen te voorkomen, willen 
we u echt aanraden om uw hond goed na te meten. Dit doet u het beste door de hond te laten staan 
terwijl u meet. Met 2 personen meten is vaak handiger. 
  

*Knoop een touwtje of kadolint rond de borst, op de plaats waar de (groene) borst-
/buikband moet komen. Van daaruit kunt u de maten meten voor de (rode) voor 
borst band en de (blauwe) ruglengte. 

 
Komt u er zelf niet uit, neem dan vooral contact met ons op. Dit kunt u doen door ons een foto toe te 
sturen, waarop uw hond staand van de zijkant te zien is. Ongeveer zoals de dalmatiër hierboven. Op 
die foto zullen wij de lijnen aangeven waarlangs gemeten dient te worden. 
 
U bent ook van harte welkom om samen met uw hond(en) bij ons langs te komen in Hasselt (vlakbij 
Zwolle, Nederland). Zodat één van ons uw hond(en) op kan meten. Wel graag even een afspraak 
maken, omdat we niet altijd aanwezig zijn. Wanneer u langs komt, kunt u uiteraard ook alle 
materialen en kleuren bekijken. 
  

 
BORSTOMVANG 
Meet rondom de borstkas, net na de schoft. Houd circa 2 tot 3 vingers afstand van de voorpoten, 
zodat er voldoende ruimte is en de hond niet wordt beperkt in zijn beweging. De borstriem van het 
My-K9 tuigje is circa 2 centimeter kleiner en 6 tot 7 centimetet groter te maken dan de opgegeven 
maat. 
Aan de hand van deze maat kiest u in onderstaande maattabel de maat voor het tuigje. Wanneer de 
omvang dicht bij de maximale grootte van de maat ligt, kiest u beter voor een maatje groter. 
Bijvoorbeeld de borstomvang van uw hond is 59 centimeter, dan kiest u beter een maat M in plaats 
van S. 



Maat Borstomvang Borst voor Ruglengte Bandbreedte 

XXS 30-40cm 25-30cm 18-22cm 15mm 

XS 40-50cm 30-35cm 18-26cm 15/20mm 

S 50-60cm 35-45cm 24-30cm 20/25mm 

M 60-70cm 45-55cm 28-35cm 20/25/30mm 

L 70-80cm 50-60cm 32-40cm 25/30/40mm 

XL 80-90cm 55-65cm 38-45cm 30/40mm 

XXL 90-100cm 60-70cm 42-50cm 40mm 

XXXL 100-120cm 60-75cm 42-60cm 40mm 

 
BORST VOOR 
Zoek de bovenkant van het borstbeen van uw hond. Meet van vanaf de 'groene' borstband aan de 
ene kant, over de bovenkant van het borstbeen voor, naar de andere kant. Tot aan de 'groene' 
borstband. (ongeveer 2 á 3 vingers achter de voorpoten aanhouden). Houd er rekening mee dat de 
borstband van het Noorse tuig niet verstelbaar is. Meet daarom niet té strak! 

 
RUGLENGTE 
Deze maat is nodig om de hoogte van de 'rode' borstband voor te bepalen. Meet vanaf de 'rode' 
borstband voor, over het hoogste punt van de rug (over de 'groene' borstband) naar de andere kant 
van de hond. Weer tot aan de 'rode' borstband voor. Houd deze lengte niet te lang aan, want dan 
komt de borstband voor te laag te zitten! 

 
De RUG LENGTE is altijd korter dan de lengte van de BORSTBAND VOOR! 
De ruglengte ligt meestal rond de helft van de borstomvang lengte. 

 

 


