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Det ska synas när vi är ute på kampanj. I den här broschyren presenterar vi våra nya 
kampanjkläder. Kollektionen ska vara modern, funktionell med bra kvalitet och ska kunna 
användas under valåret och framåt. 

Den nya kollektionen är framtagen i ett samarbete mellan riksorganisationen, förbunden 
i Skåne och Stockholms stad och län och leverantören Another Clothing Concept (ACC). 
En del mindre justeringar i detaljer kan komma att göras jämfört med bildpresentationen 
eftersom det är en provkollektion och vi beaktar feedback. 

Beställningar kommer kunna göras av respektive förbund via en webbshop med start 
hösten 2017 och kläderna beräknas kunna levereras i månadsskiftet mars-april, innan 
vårkampanjen drar i gång. Önskemål om beställningar görs till respektive förbund.

För frågor kring kollektionen kontakta Monika Hallstensson, projektledare  
(monika.hallstensson@moderaterna.se). 

Lycka till i kampanjandet!

Anders Edholm 
Biträdande partisekreterare

På bilderna syns Emma Jogic, Anders Karlsson, Anna Kramer, Carl Nordblom, Lina Papadopoulou, 
Alexander Sima och Hannah Werner.

Ny kollektion inför valet 2018



Softshelljacka
Softshelljacka i 100% polyester, loggor broderade på bröst och rygg.







Hoodie i 60% bomull och 40% polyester med logga broderad på bröst och rygg.

Munkjacka



Vadderad väst i 100% polyester, loggor broderade på bröst och rygg.

Vadderad väst







Pikétröja i 100% bomull, logga broderat på bröst och rygg. 

Pikétröja



T-shirt Active i 100% polyester, logga tryckt på bröst och rygg.

Funktionströja





Väska 
i 100% polyester, i måtten 42 x 29 x 9 cm. Ett fack 
med vadderat skydd för dator inne i väska. Utvändigt 
finns ett fack med dragkedja. Handtag samt 
axelband. Tryckt logga.

Accessoarer
Mössa och halsduk 
Stickad mössa i 70% acryl och 30% ull med god 
elasticitet som passar alla storlekar, broderad logga.

Stickad halsduk med mönster 178 cm x 23 cm, 
broderad logga.

Keps 
Keps i 100% bomull med sex paneler, med mönster i 
skärmkant, logga broderad fram. En storlek, omkrets 
kan justeras baktill med kardborrefäste.



Förbered kläderna
• Vänd byxor och tröjor ut och in och knäpp knappar 

och dragkedjor. Då bleks inte kläderna lika fort, de 
blir inte lika noppiga och håller passformen bättre. 

• Har något plagg kardborreband, fäst dem så de 
inte fastnar och gör sönder andra kläder.

• Viktigt! Töm alla fickor.

Tvätta med liknande färger
• Läs skötselråden i respektive plagg för att se 

rekommenderad tvätt och skötselråd.

Tvätta inte för ofta
• Väldigt många i dag tvättar alldeles för ofta vilket 

sliter på både kläder, ekonomi och miljö. 

• Tänk efter – är plagget verkligen smutsigt eller 
bara lite ofräscht? Unken doft blir du lätt av med 
genom att hänga ut plagget på vädring, annars 
kan en tvätt på låg temperatur med bara lite 
tvättmedel räcka. 

• Har du normalt smutsiga kläder, skippa 
förtvättsprogrammet.

• Har du fått en fläck på ett plagg, tvätta inte hela 
plagget, ofta går det att ta bort fläcken med en 
fuktig trasa.

Överdosera inte tvättmedel
• Många tror att mer tvättmedel ger renare tvätt. 

Men det skapar bara mer lödder och risk för att 
tvätten inte sköljs ur ordentligt, något som kan 
framkalla allergi. 

• Däremot avgör vattnet, hårt vatten kräver högre 
dosering av tvättmedel än mjukt. Ta reda på 
vattnet i ditt område. 

• Tvättmedelspaketens tabeller tar hänsyn till om 
vattnet är hårt eller mjukt, följ dem så slipper du 
överdosera.

Sköljmedel
• Sköljmedel är i princip onödigt, men kan i vissa 

fall vara bra till rena syntetmaterial som lätt blir 
statiska annars. 

• Läs då noga doseringsanvisningarna på flaskan.

• Däremot förstörs vissa material som Gore Tex och 
elastan (stretch) av sköljmedel och överdosering 
kan göra att plagg i andra material blir noppiga 
eller tappar färgen lättare. 

Tumla inte i onödan
• Om du har möjlighet ska du låta kläderna lufttorka 

i stället för att torktumla dem. 

• Du kan på det sättet spara elkostnad eftersom 
tumlaren drar upp till fyra gånger så mycket el som 
en tvättmaskin. 

• Dessutom slits kläderna mer. Måste du tumla, 

tänk då på att inte packa tumlaren för full – då blir 
kläder i syntet skrynkliga och tumla aldrig ylle och 
lin, det förstörs.

Välj rätt tvättmedel
• Ha två separata tvättmedel, ett för vittvätt och ett 

annat för kulörtvätt. 

• Tänk på att aldrig använda det för vittvätt på 
färgade kläder då det bleks en aning.

Stryka eller ånga kläderna är 
viktigt
• Det ger ett fint slutresultat och längre hållbarhet.

• Det är lättare att få plaggen släta om de är lite 
fuktiga innan du stryker dem. 

• Använd strykjärnets sprayfunktion för att få 
kläderna lätt fuktiga och mjuka. Extra envisa veck 
kan du ge en liten extra puff ånga.

• När du stryker blir plagget inte bara slätt utan de 
små fibrerna i tyget lägger sig ner och plagget blir 
inte lika snabbt smutsigt eller noppigt.

Förvara
• Byxor och tröja kan båda vikas och/eller hängas 

på hängare. 

• Stickade plagg och pikétröjor viks bäst ihop och 
förvaras liggande.

Skötselråd



Storleksguide

DAM ÖVERDELAR      
Storlek XS S M L XL XXL

Bystvidd 77-82 83-88 89-94 95-100 101-106 107-112

Midja 60-65 66-71 72-77 78-83 87-93 93-99

Stuss 83-88 89-94 95-100 101-106 107-112 113-118

HERR ÖVERDELAR      
Storlek S M L XL XXL 3XL

Bystvidd 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122

Midja 74-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110

Stuss 94-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128

A=Bystmått 

B=Midjemått 

C=Stussmått 

Mät dig för att hitta din rätta storlek.
Alla mått tas direkt på kroppen. Håll måttbandet stramt utan att  dra åt eller lägga till 
något. Jämför med det närmaste kroppsmåttet i tabellen och läs av storleken. 

Klädmärkning: 
Blå etikett - herrstorlek

Vit etikett - damstorlek


