
Gör ditt eget färgval på schabrak, selunderlägg och 
tömkörningsunderlägg från Mias RS 

MIAS RS STÅR FÖR "KVALITET OCH BRA PASSFORM" 

Ett schabrak från Mias Ridsport är tillverkat av europeiska miljöcertifierade tyger. Mias RS' produkter - 
såsom schabrak, täcken och fleecelindor - är egendesignade och är lätta att matcha med varandra. 
Du kan själv välja hur ditt schabrak, ridtäcke eller täcke skall se ut genom att välja din egna 
färgkombination. Schabraken finns i olika "DESIGNER" som beskrivs här nedan. 

_________________________________________________________________________________ 

Design 1 Rakt hörn 
Platt band/ Passpoal /Yttre kantband 

Det platta bandet löper längs schabrakets 
bakre kant. Kantbandet och passpoalen 
löper runt hela schabraket. Dekorernas 
färger anges inifrån och ut. 

 

 Design 2 Rakt hörn 
Platt band/Snodd/Yttre kantband 

Det platta bandet och snodden löper längs 
schabrakets bakre kant. Kantbandet löper runt 
hela schabraket. Dekorernas färger anges inifrån 
och ut. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Design 3 Rakt hörn 

Platt band 1/Snodd/Platt band 2/Yttre 
kantband 
 
De platta banden och snodden löper längs 
schabrakets bakre kant. Kantbandet löper 
runt hela schabraket. Dekorernas färger 
anges inifrån och ut. 

 

 Design 4 Rakt hörn  

Snodd nr 1/Snodd nr 2/ Snodd nr 3/ Yttre kantband 

Samtliga snoddar löper längs schabrakets bakre 
kant. Kantbandet löper runt hela schabraket. 
Dekorernas färger anges inifrån och ut. 

 

_________________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________

Design 6 Rakt hörn 

Platt band/Snodd nr 1/Snodd nr 2/Yttre 
kantband 

Det platta bandet och snoddarna löper 
längs schabrakets bakre kant. Kantbandet 
löper runt hela schabraket. Dekorernas 
färger anges inifrån och ut. 
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______________________________________________________________________________

Design A Runt hörn 
Schabrak med kantband 

Kantbandet löper runt hela schabraket. 
Dekorernas färger anges inifrån och ut.

 

______________________________________________________________________________

  

______________________________________________________________________________

Platt band/Snodd nr 1/Snodd nr 2/Yttre 

Det platta bandet och snoddarna löper 
längs schabrakets bakre kant. Kantbandet 
löper runt hela schabraket. Dekorernas 

BILD SAKNAS 

 Design 7 Rakt  
Mönstrat band / Yttre kantband 

Det mönstrade bandet löper längs schabrakets bakre 
kant. Kantbandet löper runt hela schabraket. 
Dekorernas färger anges inifrån och ut.

______________________________________________________________________________

schabraket. 
Dekorernas färger anges inifrån och ut. 

 

 Design B Runt hörn 
Passpoal / Yttre kantband 

Passpoalen och kantbandet löper 
runt hela schabraket. Dekorernas färger anges 
inifrån och ut. 

______________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________ 

Det mönstrade bandet löper längs schabrakets bakre 
kant. Kantbandet löper runt hela schabraket. 
Dekorernas färger anges inifrån och ut. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Passpoalen och kantbandet löper 
schabraket. Dekorernas färger anges 

 

_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 

Design C Runt hörn 
Snodd/ Yttre kantband. 

Snodden och kantbandet löper 
runt hela schabraket. Dekorernas färger 
anges inifrån och ut. 

 

 Design D Runt hörn 
Snodd nr 1/Snodd nr 2/Yttre kantband. 

Samtliga snoddar och kantbandet löper 
runt hela schabraket. Dekorernas färger anges 
inifrån och ut. 
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________________________________________________________________________________ 

Design E Runt hörn 
Snodd nr 1 / Snodd nr 2 / Snodd nr 3 / Yttre 
kantband. 

Samtliga snoddar löper längs schabrakets bakre 
kant och slutar vid sadelgjords-
stropparna. Kantbandet löper runt hela 
schabraket. Dekorernas färger anges inifrån och 
ut. 

 

 Design F Runt hörn  
Snodd nr 1 / Snodd nr 2 / Snodd nr 3 / Yttre 
kantband. 
 
Alla tre snoddar och kantbandet löper 
runt hela schabraket. Dekorernas färger 
anges inifrån och ut. 
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_________________________________________________________________________________ 

Butiken i Stallet 
0708-66 44 00 

ridsport@butikenistallet.se - www.butikenistallet.se 


