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Ukur langsung di Workshop RJH
* konfirmasi dahulu sebelum kunjungan
Kirim baju jadi yang paling pas ukurannya + data tinggi badan &
berat badan
* jangan mengirim baju berbahan kaos
Kirim data ukuran sesuai dengan Petunjuk Ukur Badan RJH

* diukur oleh penjahit disekitar anda, jangan diukur sendiri
Jika anda ragu atau tidak bisa menyediakan data ukuran badan, anda bisa
memilih standar ukuran pakaian jadi RJH. Pilihlah standar ukuran (S,M,L,XL) yang
mendekati dengan ukuran badan anda + data tinggi badan & berat badan
* untuk standar ukuran RJH, kami bisa melakukan permak dasar
memendekkan atau memanjangkan pakaian

seperti
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PENTINGNYA DATA UKURAN BADAN YANG AKURAT

akan menjahit berdasarkan data ukuran badan, serta informasi lainnya
yang anda berikan.

tidak bertanggung jawab jika ukuran baju tidak pas

dikarenakan data ukuran yang anda kirimkan tidak sesuai dengan ukuran
badan anda yang sebenarnya.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Namun demikian, untuk beberapa model dan bahan tertentu, kami bisa
membantu untuk mengubah/permak dikarenakan data ukuran badan yang
salah tadi (ongkos permak dan kirim ditanggung oleh anda). Jika model atau
bahan yang salah ukuran badan (yang anda kirimkan) tadi tidak dapat di
ubah/permak, maka kami sarankan untuk menjahitkan pakaian baru dengan
data ukuran yang baru/benar, sehingga ongkos jahit akan sama dengan
ongkos jahit baru.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Jika baju yang telah selesai di proses tidak sesuai dengan data ukuran badan
yang telah anda kirim (kesalahan pada pihak
), kami akan mengusahakan
untuk mengubah ukurannya sesuai dengan data ukur badan yang telah anda
kirim. Jika hal itu tidak bisa dilakukan, kami akan membuatkan baju baru
dengan bahan sejenis atau akan kami ganti biaya kain tersebut + ongkos jahit
yang telah anda bayarkan.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Untuk beberapa model pakaian seperti bustier, kebaya pengantin atau yang
menggunakan kain mahal kami sarankan anda untuk datang langsung ke
workshop kami untuk di ukur langsung oleh krew terlatih kami.
berhak
menolak order jahitan jika dianggap perlu, terkait dengan masalah ukuran
badan ini.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Setelah mengetahui betapa pentingya proses mengukur badan dalam proses
menjahit pakaian,maka kami harapkan data ukuran badan yang anda berikan
sudah tepat, mintalah bantuan penjahit atau mereka yang ahli di sekitar
anda, jangan mengukur sendiri.

…..”measure twice, cut once” ….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Untuk informasi lebih lanjut atau jika ada pertanyaan silahkan hubungi kami
melalui email ke info@rumahjahithaifa.com, sms ke 0855.994.6778 atau
telpon kami di 021.300. 89.241 tau 0815.10.4567.78
Dengan senang hati kami akan melayani anda.
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TIPS
Jangan lakukan pengukuran sendiri ! Minta bantuan mereka yang sudah mengerti cara
mengukur badan.
Gunakan pita ukur atau ukuran yang biasa digunakan penjahit, ukur dalam satuan
centimeter.
Pada saat diukur harus dalam posisi berdiri tegak tapi relaks, tidak tegang/menahan
napas.
Ukuran yang diambil adalah ukuran PAS badan, JANGAN ditambah/lebihkan,
penambahan ukuran akan dilakukan oleh
pada saat pembuatan pola baju.
Ikuti cara ukur badan step by step seperti pada petunjuk dibawah.
Hubungi kami jika anda ragu atau ingin bertanya seputar cara mengukur badan ini.
Petunjuk Ukur Badan dibawah adalah cara pengukuran badan standar

yang

digunakan untuk menjahit pakaian muslimah. Untuk model busana seperti kebaya,
bustier dll, diperlukan pengukuran badan lainnya yang lebih spesifik dan detail. Oleh
karena itu kami menyarankan untuk datang langsung ke workshop kami.
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PETUNJUK UKUR BADAN RJH
1.

2.
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Lebar Pundak
Diukur dari pundak terluar kiri ke pundak
terluar kanan, lewat belakang badan.

Lingkar Kerung Lengan
Diukur dari atas pundak terluar, kebawah melalui
ketiak sampai keatas pundak kembali

Ukuran : …..

Ukuran : …..
3.

4.
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Lingkar Pergelangan Tangan/Nadi
Diukur melingkari pergelangan tangan/nadi
Ukuran : …..

Panjang Lengan
Diukur dari ujung bahu terluar sampai ke
pergelangan tangan, posisi lengan lurus
Ukuran : ….

5.

6.
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Lingkar Badan/Dada
Diukur pada posisi dada terluar(paling
menonjol) melingkari badan

Lingkar Pinggang
Diukur pada posisi pinggang terdalam melingkar
Ukuran : ….

Ukuran : …..
7.

8.
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Lingkar Pinggul
Diukur pada posisi pinggul terluar (paling
menonjol) melingkar

Panjang Punggung
Diukur dari garis leher belakang lurus sampai
batas pinggang terkecil
Ukuran : …..

Ukuran : …..

9.
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Panjang Baju
Untuk gamis diukur dari ujung pundak tertinggi (posisi dekat leher) sampai ke mata kaki.
Untuk blouse diukur dari ujung pundak tertinggi sampai batas yang diinginkan (garis merah titik-titik).
Ukuran : ….

