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Rasstandard med kommentar

Förord

Detta kompendium är framtaget på uppdrag av SWTK inför domarkonferensen 2008.  Kompendiet 
är delvis en vidareutveckling av tidigare kompendium men i mångt och mycket en nyproduktion 
med helt ny layout.

Förslaget presenterades under ledning av Hans Forsell på SWTK:s uppfödarmöte i Jönköping 
2007 09 23. Texten justerades delvis efter synpunkter från uppfödarmötet och bildmaterialet 
kompletterades.  Därefter godkändes hela kompendiet av SWTK:s styrelse. 

Hundarna på de foton som presenteras i kompendiet är alla typiska Irish Softcoated Wheaten 
terrier med undantag för hunden med inkorrekt päls som presenteras på sidan 15. Fotona är 
tagna av privatpersoner och insända till SWTK för att användas i kompendiet med undantag för 
fotografier som märkts med fotografens namn.
Teckningarna är gjorda av Maud Montgomery Bjurhult.

Det är vår förhoppning att detta material skall vara till vägledning för såväl domare som uppfödare 
av Irish Softcoated Wheaten terrier.

Text och bild: Kickie Norrby och Ingrid Olsen

Layout: Ingrid Olsen

Bakgrund/ändamål
Den historiska bakgrunden för Irish Softcoated Wheaten 
terrier är tämligen dunkel p.g.a. rasens släktskap med de 
andra irländska terrierraserna. Wheatenterriern är troligen 
den äldsta av de fyra raserna. Dess existens i åtminstone 200 
år antyds i gamla skrifter där man refererar till "soft-coated
dogs". 

Släktskapet med den moderna irländska terriern, även om 
det inte är så väl dokumenterat, verkar vara resultat av 
medvetna experimentkorsningar mellan raserna. 
Wheatenterriern har troligen en tämligen blandad härkomst. 

Irish Softcoated Wheaten terrier användes av småbrukare till 
allehanda göromål på gårdarna, inte minst för att hålla efter 
skadedjur. Rasen användes under lång tid till den svåra 
jakten på grävling och utter. 

Trots wheatenterrierns gamla anor var det inte förrän 1937 
som irländska kennelklubben erkände den som officiell ras. 
Rasen ökar stadigt i popularitet och är numera välkänd runt 
om i världen. 

KOMMENTAR
Irish Softcoated Wheaten terrier kallas 
oftast enbart Wheaten eller Wheaten 
terrier till vardags. 
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terrier är tämligen dunkel p.g.a. rasens släktskap med de 
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Irish Softcoated Wheaten terrier användes av småbrukare till 
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KOMMENTAR
Irish Softcoated Wheaten terrier kallas 
oftast enbart Wheaten eller Wheaten 
terrier till vardags. 
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Helhetsintryck

Rasen skall vara robust, aktiv och kompakt med en välbyggd kropp som ger intryck av styrka. Den 
skall varken vara högställd eller lågställd.

KOMMENTAR
Helhetsintrycket skall vara en 
glad och aktiv hund. Nyckelord för 
en typisk Wheaten terrier är 
”naturlig” och ”utan överdrifter" i 
konstruktion och temperament. 

En välbyggd Wheaten terrier skall 
ge ett kvadratiskt intryck men är 
ändå något längre än den är hög. 

Kroppen är täckt med en riklig, 
blank och silkig, vågig eller löst 
lockig vetefärgad päls som svallar 
i rörelse. 

Den utmärkande pälsen skiljer en 
Wheaten från andra terriers.
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Uppförande/karaktär

KOMMENTAR
Wheaten terriern skall vara tillgänglig och positiv i 
kontakten. En Wheaten är intresserad av sin 
omgivning, vänlig, stabil och pålitlig. 

All form av aggressivitet eller rädsla mot människa är 
otypiskt för en Wheaten terrier. 

Rasen skall vara livlig och sportig med bra temperament. Den är synnerligen tillgiven och trogen och 
mycket intelligent. Den är en pålitlig vän som försvarar utan aggressivitet.
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Huvud; skallparti/stop/nostryffel/nosparti

KOMMENTAR
Stopet skall varken vara plant eller djupt. 

En Wheaten skall ha ett betydligt kraftigare 
huvud än en Kerry Blue terrier men inte 
efterlikna en Airedaleterrier, som har längre 
käkparti och ett mindre markerat stop.  Viktigt är 
att skallen är plan mellan öronen för att ge rätt 
uttryck. 

Nospartiet skall vara väl utfyllt med rejäl 
underkäke och en tydlig haka. Skalle och 
nosrygg skall vara lika långa och parallella sett 
från sidan. Läppar och ögonkanter önskas 
svarta.

Den stora svarta nosspegeln är ett av rasens 
kännetecken och färgen skall vara svart. 

Huvudet skall som helhet vara kraftfullt utan att vara grovt. 
Det skall vara långt och i proportion till kroppen.
Skallen skall vara flat och slät mellan öronen. Den skall inte vara för bred.
Stopet skall vara markerat.
Nostryffeln skall vara svart och väl utvecklad. Nospartiet skall inte vara längre än skallen.

Kraftfullt maskulint huvud

Huvud; käkar/tänder/kinder/ögon/öron

KOMMENTAR
Ögonen skall vara placerade i en liksidig triangel, dragen 
mellan yttre ögonvrårna och nosen. 
Notera! Gula ögon tillhör de diskvalificerande felen.

Örat skall ha formen av ett V. Örat skall vara ansatt i jämnhöjd 
med skallen. Viktigt att poängtera är att öronspetsarna skall 
peka framåt och inte utåt sidorna. Öron som bärs för högt 
liksom öron som bärs hängande ner utmed kinden är icke 
önskvärt då detta förtar det korrekta uttrycket hos en Wheaten 
terrier.

Ibland ser man hos den vuxna Wheaten terriern en så trång 
underkäke att de nedre canintänderna tränger upp i gommen. 
Notera att detta menligt inverkar på hundens funktion och 
alltså inte är önskvärt. 
Oregelbundet och snett bett betraktas som icke önskvärt. 
Alla hundar förväntas uppvisa ett komplett bett. 

Käkarna skall vara kraftiga och starka med stora regelbundna tänder. Bettet skall vara saxbett eller 
tångbett, varken under- eller överbett. Kindbenen skall inte vara framträdande.
Ögonen skall vara väl placerade, mörka eller mörkt hasselnötsbruna, inte för stora eller framträdande.
Öronen skall vara små till medelstora. De skall bäras framåtvikta med vikningen i nivå med skallens 
övre plan. Rosenöron eller öron med vikningen för högt är inte önskvärt.

Ung hane, huvud med utmärkta detaljer, 
ännu ej färdig päls
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Huvud; skallparti/stop/nostryffel/nosparti

KOMMENTAR
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alltså inte är önskvärt. 
Oregelbundet och snett bett betraktas som icke önskvärt. 
Alla hundar förväntas uppvisa ett komplett bett. 

Käkarna skall vara kraftiga och starka med stora regelbundna tänder. Bettet skall vara saxbett eller 
tångbett, varken under- eller överbett. Kindbenen skall inte vara framträdande.
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Ung hane, huvud med utmärkta detaljer, 
ännu ej färdig päls
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Hals och kropp; rygg/ländparti (proportioner)

KOMMENTAR
Halsen skall vara tillräckligt lång för att 
visa kraft och muskulatur men får inte 
vara ”svanlik”. Den får heller inte vara 
så kort att intrycket blir att huvudet 
vilar på skuldrorna. Den övre 
halslinjen skall från nacken till 
skuldran bilda en mjuk övergång 
mellan hals och rygg vilket ger hunden 
en balanserad överlinje. 

En Wheaten skall se kvadratisk ut 
men om man mäter från förbröstet till 
sittbenet kontra manken till marken är 
förhållandet 8-7. 

Halsen skall vara medellång, kraftig men inte grov med löst halsskinn.
Kroppen skall inte vara för lång. Längden från manken till svansroten skall vara ungefär 
densamma som avståndet från manken till marken.  
Ryggen skall vara stark och plan med jämn överlinje.
Ländpartiet skall vara kort och kraftfullt.

7

8

Korrekta proportioner
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Hals och kropp; rygg/ländparti (proportioner)

KOMMENTAR
Halsen skall vara tillräckligt lång för att 
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halslinjen skall från nacken till 
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7

8

Korrekta proportioner

Hals och kropp; bröstkorg

KOMMENTAR
Bröstkorgen skall nå ner till 
armbågen.

Se upp med tunnformad eller för 
grund bröstkorg. 

Korrekt front och bröstkorgsform

Bröstkorgen skall vara djup med väl välvda revben.
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Svans

KOMMENTAR
Wheaten terriern bär vanligen sin 
svans glatt rakt upp eller i en mjuk 
båge med spetsen  pekande mot 
nacken. Då hunden blir ivrig och 
uppmärksam kan svanstippen nå
ryggen.

Nedre delen av svansen skall bilda 
ca 90 graders vinkel mot rygglinjen 
när svansen hålles upprätt. Man 
skall kunna känna sittbensknölarna
tydligt bakom svanslinjen. 

Se upp med svansar som är 
ringlade eller ligger platt mot ryggen!

Svansen skall vara väl ansatt och inte för tjock. Den skall bäras glatt men aldrig över ryggen. I 
hemlandet kuperas den så att 2/3 av ursprungliga längden är kvar, förutsatt att det är i balans med 
hundens proportioner. Okuperad svans är tillåtet.
SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE

Hane av utmärkt typ med korrekt ansatt och buren svans.
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Svans

KOMMENTAR
Wheaten terriern bär vanligen sin 
svans glatt rakt upp eller i en mjuk 
båge med spetsen  pekande mot 
nacken. Då hunden blir ivrig och 
uppmärksam kan svanstippen nå
ryggen.

Nedre delen av svansen skall bilda 
ca 90 graders vinkel mot rygglinjen 
när svansen hålles upprätt. Man 
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ringlade eller ligger platt mot ryggen!

Svansen skall vara väl ansatt och inte för tjock. Den skall bäras glatt men aldrig över ryggen. I 
hemlandet kuperas den så att 2/3 av ursprungliga längden är kvar, förutsatt att det är i balans med 
hundens proportioner. Okuperad svans är tillåtet.
SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE

Hane av utmärkt typ med korrekt ansatt och buren svans.

Extremiteter; framställ/skuldror/armbågar/framtassar

KOMMENTAR
Wheaten terriern skall ge 
intryck av att ”stå på tå”. 
Observera att tassarna skall 
vara väl slutna för att ge stöd 
i rörelse. Trampdynorna 
önskas tjocka och svarta.

Se upp med svaga 
mellanhänder samt stora 
eller långa platta tassar! 
Tänk på att mängden 
benpäls kan förvilla intrycket 
och dölja felet. 

Se även upp med framskjutet 
skulderparti, öppen 
skuldervinkel och rak och 
/eller kort överarm!

Frambenen skall vara fullständigt raka, oavsett från vilket håll man ser dem. De skall ha god 
benstomme och muskulatur.
Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda, finmejslade och muskulösa.
Armbågarna skall vara åtliggande.
Framtassarna skall vara små och inte spretiga. 
Svarta klor föredras men varierande mörka färger tillåts.

Korrekt vinklad skuldra/överarm (bild ur äldre arkiv)



�2

Extremiteter; bakställ/lår/knäleder/hasor/baktassar

KOMMENTAR
Ländpartiet och korset skall vara kort, brett och 
välmusklat vilket gör att ryggen ligger still i rörelse.
Korsets vinkel mot rygglinjen skall inte vara mer än ca 30 
grader.

Det är viktigt att bakbensmuskulaturen är väl utvecklad 
och att knä/hasleder inte är övervinklade. 

Särskild vikt bör läggas vid att vinklarna fram och bak är i 
balans.

Bakstället skall vara väl utvecklat med kraftfull muskulatur.
Låren skall vara kraftiga och muskulösa. Knälederna skall vara vinklade.
Hasorna skall vara lågt ansatta och haslederna skall varken vara inåt- eller utåtvridna. 
Baktassarna som framtassarna.

Korrekt bakställ

Rörelser
KOMMENTAR
Hunden skall kunna täcka ett 
maximum av mark till ett minimum 
av ansträngning dvs kunna komma 
långt med få steg. Den skall röra sig 
lätt och vägvinnande men utan 
överdrifter; jmf med den varmblodi-
ga travhästens effektiva rörelser.

Effektiva bakbensrörelser med drive 
i steget skall inte förväxlas med 
höga bakbensrörelser. 

I ringen rör sig hunden med 
självförtroende och högt buren 
svans. Ryggen skall vara plan och 
ligga still. 

Bakben med utåtvridna knän 
och/eller inåtvridna hasor 
förekommer hos rasen. Detta 
medverkar till korta, struttiga steg 
och är icke önskvärt.

Se upp med felkonstruktioner i 
knäleden och instabila 
bakbensrörelser!

Rörelserna skall vara parallella sedda både framifrån och bakifrån. 
Från sidan sett skall rörelserna vara fria, lätta och koordinerade.

Korrekta rörelser
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Extremiteter; bakställ/lår/knäleder/hasor/baktassar

KOMMENTAR
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Päls KOMMENTAR
Den korrekta pälsen hos 
den vuxna hunden är av 
enkel typ, d v s den 
saknar underull! Den är 
riklig med en skimrande 
lyster och faller ner längs 
kroppen i vågor eller lösa 
lockar.

Strukturen påminner om 
fint människohår och 
pälsen känns sval vid 
beröring.

Det får inte finnas något 
som helst spår av ullighet 
eller strävhet i pälsen, 
inte heller får den vara 
krusig eller bomullsaktig. 

Oftast är pälsen inte 
färdigutvecklad vare sig 
till mängd, färg eller 
struktur, förrän hunden är 
mellan 2 och 3 år. 

Pälsen skall vara enkel, endast på öronen får underull förekomma.

Strukturen skall vara mjuk och kännas silkig och inte grov. 
Unghundar är undantagna från detta. Frisyrklippning är tillåtet.

Variation i pälsfärg och lockarnas form

Päls
KOMMENTAR
En päls som är mjuk men inte 
silkig är felaktig, liksom päls utan 
lyster eller som saknar de 
karaktäristiska vågorna/lockarna.

Pälsen måste uppvisa tydliga 
vågor eller lockar. Det förekommer 
päls med relativt små lockar 
(motsats till stora, lösa). Detta kan 
accepteras om pälsen är blank och 
har lyster men inte om den är torr 
och glanslös. Se upp med krusig 
s.k. ”curly” päls som är ett allvarligt 
fel!

Många av dagens Wheaten har 
s.k. dubbel päls där silkig korrekt 
struktur är blandad med ull. Denna 
päls har viss glans och lockighet, i 
synnerhet när den är fuktad. 
Denna päls är inte korrekt. 

En ullig pälsstruktur hos en vuxen 
hund ändrar sig aldrig till korrekt.

En välbyggd vuxen hund med inkorrekt pälsstruktur

Strukturen skall vara mjuk och kännas silkig 
och inte grov. Unghundar är undantagna från 
detta. Frisyrklippning är tillåtet.
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Päls KOMMENTAR
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päls har viss glans och lockighet, i 
synnerhet när den är fuktad. 
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detta. Frisyrklippning är tillåtet.
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Päls; frisyrklippning

KOMMENTAR
Nyckelorden ”naturlig”
och ”utan överdrifter" 
gäller även vid 
frisyrklippning av 
Wheaten terriern. Detta 
innebär att man 
egentligen inte skall se 
att hunden är klippt. 

Hundarna skall 
presenteras i ringen 
med typisk 
terrierkaraktär men 
pälsen måste vara av 
tillräcklig längd för att 
ge en känsla av 
svallande päls. 

Pälsen klipps kort på halsen, bröstet och skallen. Den lämnas särskilt lång över ögonen och på
underkäken. Mustascher är önskvärt. Ymnig behåring lämnas på benen. Kroppspälsen klipps så att den 
följer kroppens konturer men den skall inte vara skulpterad. Svansen klipps kort och prydligt 
avsmalnande.

Utmärkt typ med vacker korrekt päls och presentation

Päls; naturlig päls

KOMMENTAR
Pälsen skall aldrig se maskinklippt 
ut någonstans på hunden. Partier 
med längre och kortare päls skall 
mixas samman så att övergångar 
blir osynliga. En Wheaten skall inte 
vara lika stramt klippt som t ex en 
Kerry Blue terrier. 

Luggen skall inte vara tvärklippt 
eftersom detta ger hunden ett 
felaktigt uttryck. Uttrycket hos en 
Wheaten terrier skall vara alert och 
piggt men får aldrig vara skarpt. 

Nyckelorden är även här ”naturlig”
och ”utan överdrifter”.

Pälsen skall som längst inte överskrida 12,7 cm (dvs 5 inches). Den skall vara mjuk, vågig eller löst 
lockig och med lyster som silke. Under inga omständigheter skall pälsen ”fluffas” upp som på en pudel 
eller old english sheepdog. Hundar som presenteras i sådan pälskondition ger en felaktig bild av både 
typen och rasen. 

Utmärkt typ med vacker korrekt päls



�7

Päls; naturlig päls

KOMMENTAR
Pälsen skall aldrig se maskinklippt 
ut någonstans på hunden. Partier 
med längre och kortare päls skall 
mixas samman så att övergångar 
blir osynliga. En Wheaten skall inte 
vara lika stramt klippt som t ex en 
Kerry Blue terrier. 

Luggen skall inte vara tvärklippt 
eftersom detta ger hunden ett 
felaktigt uttryck. Uttrycket hos en 
Wheaten terrier skall vara alert och 
piggt men får aldrig vara skarpt. 

Nyckelorden är även här ”naturlig”
och ”utan överdrifter”.

Pälsen skall som längst inte överskrida 12,7 cm (dvs 5 inches). Den skall vara mjuk, vågig eller löst 
lockig och med lyster som silke. Under inga omständigheter skall pälsen ”fluffas” upp som på en pudel 
eller old english sheepdog. Hundar som presenteras i sådan pälskondition ger en felaktig bild av både 
typen och rasen. 

Utmärkt typ med vacker korrekt päls



�8

Päls; valpen och den unga hundens päls
Speciell uppmärksamhet skall ges till utvecklingen av 
valppälsen. Valpar föds sällan med den korrekta 
vuxenpälsen, hänsyn måste därför tas till detta vid 
bedömning.  De går igenom flera stadier av förändring av 
både färg och pälsstruktur innan de får den färdiga 
vuxenpälsen, vilket oftast inträffar mellan 18 månader 
och 2½ års ålder.

KOMMENTAR
Valpen och den unga hunden kan 
uppvisa oerhört olika pälskvalitet och 
pälsmängd, allt från sträv, stripig och 
relativt sparsam till mjuk, ullig och riklig. 

Den sträva pälsen växer mycket 
långsamt tills hunden är 12-18 
månader och under denna period kan 
hunden påminna om en Irländsk terrier! 
Detta är helt normalt och indikerar en 
korrekt päls i kommande!

En mjuk valppäls blir ofta mycket riklig 
redan hos unghunden men får 
långtifrån alltid en korrekt, blank och 
silkig struktur.

Det kan vara svårt att bedöma om 
valpen och unghunden kommer att få
korrekt silkig päls som vuxen. Den 
blanka silkiga pälsen kommer oftast 
först på huvudet och benen och bör 
kunna ses då hunden är i slutet av 
unghundsåldern.

Typisk unghund och junior 

Päls; färg

KOMMENTAR
Korrekt färg kan beskrivas som alla nyanser från 
blekaste honungsfärg till varmaste guld. 
Pälsfärgen är aldrig konstant utan varierar i 
nyans i hela hundens liv. Ofta ses en djupare 
nyans närmast huden. 

Vid närmare kontroll av pälsen kan man ibland 
se vita, röda eller svarta stickelhår men 
helhetsintrycket ska vara vetefärg. Inga andra 
färger är tillåtna med undantag för en mörkare 
nyans av vete på öronlapparna och i skägget. 

Den vuxna hundens päls får aldrig vara grå, vit 
eller röd. 

En mörkare rödbrun fläck indikerar dock att 
huden varit skadad. Denna ”fläck” i pälsen växer 
bort så småningom. 

Notera!  Partier med grå och/eller svart  päls 
någonstans på den vuxna hunden är icke 
önskvärt.

Alla rena nyanser av vetefärg, från ljust till en gyllene rödaktig färgton. Pälsen på huvudet skall ha 
samma färg som pälsen på kroppen. Öronbasen får ha en mörkare nyans och det är inte ovanligt att 
den täcks av ett tunt lager ljusa pälshår.

Hundar med ganska ljus men ändå typisk pälsfärg i vardagskondition. 
Exempel på färgvariationer, se fotogalleriet sist i kompendiet.
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Päls; färg/valpar

Valpar kan vara rödaktiga, gråaktiga eller ibland rent 
vetefärgade. Masken är vanligen svart. Ibland 
förekommer en ål, dvs ett svart band längs ryggraden 
samt även svarta hårspetsar över hela kroppen. Dessa 
mörka hårstrån ljusnar med åldern och försvinner.

Att tänka på! KOMMENTAR
Pälsen är rasens 
kännetecken och får aldrig 
förbises. En välbyggd och 
välgående hund som 
saknar den för rasen 
typiska pälsen är inte en 
korrekt  Irish Softcoated 
Wheaten Terrier.

En vinnande Wheaten skall 
både ha en sund rastypisk 
konstruktion och en korrekt 
rastypisk päls. 

Till och med i rasens namn 
poängteras pälsens 
betydelse!

Observera att matt, tjock, 
ullig eller bomullslik 
pälsstruktur samt vit eller 
brun pälsfärg tillhör de 
diskvalificerande felen på
en vuxen hund.

Vacker tik med härlig utstrålning och glans i pälsen (bild ur äldre arkiv) 
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22

Storlek och vikt

KOMMENTAR
Det finns en tendens till allt högre 
mankhöjd, framför allt hos 
hanhundarna.

Se upp med storleken!

Mankhöjd: Hanhundar 46-48 cm, tikar något lägre.
Vikt: Hanhundar 18-20,5 kg, tikar något mindre.

Vacker hane av korrekt typ 
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Storlek och vikt
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Vacker hane av korrekt typ 

Fel och diskvalificerande fel / testiklar

Fel
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

- Underbett
- Överbett
- Nostryffel med annan färg än svart
- Päls som på vuxen hund inte är rent vetefärgad
- Nervositet

Diskvalificerande fel
- Gula ögon
- Matt, tjock, ullig eller bomullslik pälsstruktur
- Vit pälsfärg; brun pälsfärg

Nota bene: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som 
menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.
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Typiskt huvud och uttryck, unga hundar
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Typiskt huvud och uttryck, unga hundar En grupp typiska unga Wheaten i olika åldrar!
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Typiskt huvud och uttryck, hanhundar Typiskt huvud och uttryck, tikar
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Typiskt huvud och uttryck, hanhundar Typiskt huvud och uttryck, tikar
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Exempel på typiska hanhundar
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Exempel på typiska hanhundar
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Exempel på typiska tikar 
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Exempel på typiska tikar  
(Bilden nedan till höger visar ung tik med ännu ej färdigutvecklad päls )
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Karaktärsbilder



Region Nord               www.nord.swtk.se 
Region Syd     www.syd.swtk.se 
Region Öst      www.ost.swtk.se
Region Väst      www.vast.swtk.se 
Region Nordväst     www.nordvast.swtk.se
Region Stockholm      www.stockholm.swtk.se
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wheatenbladet 11 wheatenbladet

Avsändare: Svenska Wheaten Terrier Klubben. c/o Birgitta Karbéus-Lindbergh, Hästholmsvägen 29, 131 71 Nacka

b
POSTTIDNING

Du följer väl med på www.swtk.se!

Sportflaska
ord. pris 50:-
I greppvänlig plast, 75 cl, 
silvergrå med svart kork 
och tryck.

Fleeceväst
ord. pris 250:-
Svart, microfleece, 200 gram.
Storlekar: S, M, L, XL, XXL

Två klistermärken
prd. pris 30:-
Ny kvalitet som tål biltvätt bättre!
Svart och vetefärg. 80 mm i diameter.

AB RedSkapet, Järntorget 8, 413 04 Göteborg
Telefon: 031-711 98 71, fax: 031-711 98 87. E-post: erik@redskapet.se

wheaten-
shopen
upphör
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+

+

Porto & frakt  70:-
+

HALVA PRISET
200:-

Försöken att få någon att ta över Wheaten-
shopen misslyckades. Nu ger vi upp och säl-
jer ut de sista resterna av varulagret.

Ryggsäckarna tog slut först, sedan mug-
garna, kepsarna och t-shirtarna. Kvar finns
nu endast 16 fleecevästar (3 small, 5 medi-
um, 5 large, 0 XL och 3 XXL) ett gäng
sportflaskor och en hög klistermärken.

Nu får 16 av er chansen att köpa fleece-
väst, sportflaska och klistermärken i paket
till halva priset – 200 kronor. Ring och
boka din storlek. Först till kvarn...

SLUT
REA

16
PAKET

SISTA
CHANSEN!
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