
 

Merrytime 

Merrytime Bukser er perfekte til dig, som altid har svært ved at finde et par bukser, der sidder godt. De 

fleste kvinder oplever, at bukserne enten er for lange eller for korte i benene – eller også gaber de i ryggen. 

  

Merrytime Bukser har derfor udviklet et koncept med i alt 99 størrelser inden for den samme buks. 

  

De 3 følgende kropsforme sikrer, at Merrytime Bukser altid passer over hofte og livet på samme tid. Når du 

vælger din kropsform skal du kigge på, hvordan din talje er i forhold til dine hofter. En Athens kan derfor 

sagtens være en størrelse 48 og en Dublin en størrelse 34. Det har derfor intet med din tøjstørrelse at gøre 

😊 

 

Merrytime Athens: Du har ikke den store forskel mellem din talje og dine hofter. Din bagdel er let flad, og 

du oplever tit, at der er for meget stof foran på dine bukser. "Athens" er perfekt til dig, idet den er 

konstrueret til at gå lige op og ned omkring talje og hofte. Buksen er relativ tætsiddende. Hvis du gerne vil 

have den til at sidde lidt løsere, kan du i stedet vælge "Cannes" Modellen. Den vil samtidig gå lidt højere op 

i taljen.   

  

Merrytime Cannes: Du har en let kurvet form. Din talje er lidt mindre end dine hofter, og du er ikke særlig 

stor over lår of hofter. Du oplever tit, at dine bukser gaber i ryggen. Idet denne model snævrer ind i taljen, 



vil den dermed ikke gabe i ryggen. Du er ganske sikkert vant til altid at skulle bruge et bælte i dine jeans. 

Men bæltet vil være til pynt i disse bukser, idet de heller ikke udvider sig som vi kender det fra de 

traditionelle jeans.  

  

Merrytime Dublin: Du har en kurvet form. Din talje er meget smallere end dine hofter. Din bagdel og lår 

er mere fyldige, og du oplever tit at dine bukser gaber i ryggen.  

  

Merrytime Bukser og Jeans - størrelsesguide 

Du kan altid let finde den helt rigtige størrelse Merrytime Bukser. 

Du finder din model (Se ovenfor) – og herefter din højde og størrelse i livet. 

Du skal dog være opmærksom på, at Merrytime Bukser er forholdsvis store i størrelsen, så vi anbefaler, at 

du vælger en størrelse mindre end du plejer. 

Bukserne udvider sig ikke på samme måde som et par almindelige jeans. Vi har alle prøvet at købe et par 

jeans, som umiddelbart sad rigtig godt i prøverummet – men desværre blev for store efter kort tid. Dette 

vil du ikke opleve med disse bukser. De bliver ved med at sidde på nøjagtig samme måde - og et bælte vil 

være til pynt😊 

  

Når du først har fundet den helt rigtige model og størrelse Merrytime Bukser, er du også denne størrelse 

næste gang du mangler et par nye bukser. 

Og du kan let holde styr på din størrelse, idet der med bukserne medfølger en lille pap-talon, hvor du kan 

krydse din størrelse af. Opbevar kortet i din pung sammen med dine plastikkort og kundekort, så du altid 

let kan finde det. 

 

  

Merrytime Bukser er meget komfortable 



Merrytime Bukser anvender et blødt bomulds materiale som er meget elastisk. Buksen føles derfor meget 

komfortabel af have på, og du vil opleve en fuld bevægelighed i dem. 

Stoffet er gennemfarvet, hvilket vil sige at de tåler rigtig mange gange vask inden de falmer i farven. Vi 

kender vist alle sammen til en sort buks, som er blevet grå efter få gange vask. Men det vil du ikke opleve 

med dine Merrytime Bukser. 

  

HELD OG LYKKE med dine Merrytime Bukser – og husk, at vi altid er klar til at hjælpe dig med at finde den 

helt rigtige model og størrelse😊 
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