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Konståkningsjacka
Svart, rosa och vit 395 kronor, ljuslila, limegrön och turkos 275 kronor
Storlekar
6 år -122 cm
8 år 130 cm
10 år 140 cm
12 år 152 cm
14 år 160 cm
Small 164 cm
Medium 170 cm
Large 178 cm

Fodrade konståkningsbyxor (med knäppning under foten)
Svarta och ljuslila 295 kronor - mörkblå, röda, mörklila, cerisrosa och
ljusrosa 120 kronor
Storlek
6 år -122 cm
8 år 130 cm
10 år 140 cm
12 år 152 cm
14 år 160 cm
16 år/small 168 cm
Medium 174 cm
Large 178 cm

Konståkningsbyxor (dras ner över klacken)
Svarta, ljuslila och limegröna med stenar och fleeceinsida 200 kronor
- mörkblå, röda, mörklila, cerisrosa och ljusrosa 900 kronor
Storlek
6 år -122 cm
8 år 130 cm
10 år 140 cm
12 år 152 cm
14 år 160 cm

Fodrade träningsbyxor (går ej ner över skridskon- liten dragkedja
längst ner vid foten)
Svarta 150 kronor - mörkblå, röda, mörklila, cerisrosa och ljusrosa
120 kronor
Storlek
6 år -130 cm
8 år 140 cm
10 år 152 cm
12 år 160 cm
14 år 168 cm
(Obs stora storlekar som avviker mot övriga byxor)

Träningsbyxor (går ej ner över skridskon
Svarta 120 kronor
Storlek
8 år 130 cm
10 år 140 cm
12 år 152 cm
14 år 160 cm
16 år 168 cm

Hotpants med stenar
Svarta 120 kronor
Storlek
8 år 130 cm
10 år 140 cm
12 år 152 cm
14 år 160 cm

Kortbyxor (3/4) som slutar under knät
Svarta 90 kronor
Storlek
8 år 130 cm
10 år 140 cm
12 år 152 cm
14 år 160 cm
16 år 168 cm

Kortbyxor som slutar strax ovanför knät
Svarta 90 kronor
Storlek
8 år 130 cm
10 år 140 cm
12 år 152 cm
14 år 160 cm
16 år 168 cm

Strumbyxor med knäppning under foten
2 par - 150 kronor
Storlek
6 år -110 cm
8 år 110-120 cm
10 år 120-130 cm
12 år 130-142 cm
14 år 142-152 cm
16 år 152-160 cm

Sköna skridskostrumpor i bambu
Svarta och vita
Storlek
37-39 30
34-36 25
31-33 25
28-30 25

kronor
kronor
kronor
kronor

Något stora i storleken. Strumporna har nästan ingen sömm vid tån. Bambu är ett material
som andas och därför passar bra till träningskläder.

Magic vantar
30 kronor
Storlek
7-16 år vita, svarta, ljusrosa, lavendel, ljusblå
Vuxen svarta och ljusrosa

Rosa vantar med tryck
i silver 45 kronor

Svarta vantar med
stenar 45 kronor

Storlek
3-6 år
7-16 år

Storlek
7-16 år

Magic vantar i svart chenile
lite varmare vante

Rosa vantar med
skatetryck 40 kronor

45 kronor

Storlek
7-16 år

Storlek
Vuxen

Hopprep
35 kronor eller 3 för 100 kronor
Går att korta till olika längder

Gummiband
140 kronor
Paket med två med handtag i ena ändan och ögla i andra.
Instruktioner med övningar för konståkare kommer

Balanskudde
200 kronor
Bra för balans och kordinationsövningar

Nyckelhållare med texten
I Love Skating
Nyckelhållare med
40 kronor
texten Skating
Färg
40 kronor
Röda
Mörkblå

Knutformare
25 kronor
3 färger

Nyckelring med
nalleflicka på
skridskor
50 kronor

Färg
Ljusblå
Rosa

Svinryggsformare
35 kronor

Enkla
hårnät
15 kronor

Knutnät
med pärlor
30 kronor

För beställning www.k-skate.se
Frågor till ovanstående adress eller ring Ingela Strid på 0760 172757

