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Tenniströjan är ett av de mest mångsidiga plaggen i garderoben. Den väl klädde har säker-
ligen minst ett par i rotation. Det är inte svårt att förstå varför. Tröjan är enkel att kombi-
nera med i stort sett alla andra plagg. Tillsammans med ett par shorts lyfter den intrycket  
och för bäraren  till en mer »klädd« nivå. På motsvarande sätt gör tenniströjan att blazern 
känns mer ledig och avslappnad. 

Under tidigt 1920-tal var det vanligaste plagget vid tennis, en långärmad kragtröja, 
gärna med uppkavlade ärmar. Kragen kunde vikas upp för att skydda nacken mot solen och 
pikéstickningen gav ett tåligt tyg med bra ventilerande egenskaper. Eftersom ärmarna åkte 
ner och var i vägen, var en kortärmad variant mer eller mindre ofrånkomlig. Vid årtiondets 
slut var det få, om någon, som hade långärmat.   

Under det följande deceniet spred sig plagget till sporten hästpolo (ordet polo härstammar 
från tibetanska ordet för kula/boll »pulu«). Tröjan blev så starkt förknippad med sporten att 
den vanligaste anglosaxiska benämningen på plagget är »Polo Shirt«. Kragtröjans praktiska 
egenskaper tillsammans med dess avslappnade elegans ledde till att tröjan fortsatte sitt segertåg. 

Under tidigt 50-tal spreds en bild där USAs president Dwigth Eisenhower spelade golf 
i plagget, vilket ökade dess status inom golfsfären. Den allsidiga tröjan hade lagt under sig 
ännu en sport, och kunde nu även benämnas som en »Golf Shirt«. 

Dess tidigare sportprofil började suddas ut och tröjan började användas även utanför 
sportsamanhang. Med sitt ursprung i sportvärlden passade sig plagget ypperligt för märkning 
och budskap. Strax var tenniströjan en vanlig syn även på arbetsplatserna. En ny företags-
uniform hade gjort sitt intåg. 

Idag är pikétröjan en lika vanlig syn på golfbanan och innebandybanan som på den 
lokala bistron. Lika vanlig på bankmannen som på bilmekanikern. Tillåt oss presentera våra 
kragtröjor. 

Angivna priser är rekommenderade priser exklusive moms, frakt samt eventuell efterbehandling och gäller t o m 31/7 2017.  
Lokala variationer kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.
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TIFFIN 2125016 ♀
Dampiké i ett modernt snitt med holk ärm. Enzym-
behandlad för en mjukare och slätare yta. // 100% bomull, 
220 g/m² // 100 vit, 400 röd, 900 svart  ♀ S–XXL 

MORTON HEIGHTS 2135025 ♂
SEMORA 2125011 ♀ 
Modern piké med nackband och knappar ton i ton. 
Enzymbehandlad för en mjukare och slätare yta. 
// 100% bomull // 220 g/m² // 100 vit, 173 sand, 400 röd, 
900 svart, 904 antracit, 600 marin, 510 ljusblå, 522 
aqua  ♂ S–XXXL  ♀ XS–XXL

HARVEST VOLYMPIKÉ

199 KR
vid minst 25 st. Ord pris: 269 kr

HARVEST VOLYMPIKÉ

199 KR
vid minst 25 st. Ord pris: 269 kr





FORDHAM 2135029 ♂
FORDHAM LADY 2125030 ♀
Kortärmad tröja med krage och en urtvättad 
denim känsla. Ribbstickning i krage och ärmavslut. 
Metallknappar i krage och sidoslitsar i neder-
kant. · 100% ringspunnen kammad bomull, 230 g/m² 
// 594 blue denim, 994 black denim
♂ S–XXXL  ♀ XS–XXL

Pris >25 st: 399 kr 
Pris>50 st: 369 kr



LARKFORD 2135030 ♂
LARKFORD LADY 2125031 ♀
Piqué med button down krage. Oxforddetalj i halshål, 
kontrastrib i ärmavslut. // 100% bomull (Compact Cotton), 
260 g/m² // 906 svartmelerad, 406 rödmelerad, 131 grå-
melerad, 506 ljusblåmelerad, 606 mörkblå melerad 
♂S–XXXL  ♀XS–XXL 
 Pris >25 st: 379 kr 
 Pris >50 st: 349 kr
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AMHERST 2135028 ♂
AMHERST LADY 2125029 ♀
Tvättad, kortärmad kragtröja i Single Jersey. 
Nackband och dold knappslå i mörkare färg. 
// 100% enzymtvättad bomull, 260 g/m² // 555 tvättad 
blå, 955 tvättad grå ♂ S–XXXL  ♀ XS–XXL 
 Pris >25 st: 359 kr 
 Pris >50 st: 329 kr



ANDERSON 2135023 ♂
ANTREVILLE 2125025 ♀
Piké i kammad ”Compact Cotton” med dubbel
stickad, garninfärgad krage. Kontrast på undersida 
av krage (ej på vit), knappslå och ärmribb. 
Nackband och halvmåne i nacke. // 100% kammad 
”kompakt” bomull, elastan i krage, 240 g/m² // 900 
svart, 100 vit, 400 röd, 600 marin
♂S–XXXL  ♀XS–XXL
 Pris >25 st: 379 kr 
  Pris >50 st: 349 kr

AVON 2135024 ♂
AVON LADY 2125026 ♀
Piké i kammad ”Compact Cotton” med kontrast-
band i nacke, knappslå, sidslits och ärmavslut. Två-
färgade knappar. Garninfärgad dubbelstickad krage 
med kontrastfärg på kragens undersida (ej på vit).// 100% 
kammad ”kompakt” bomull, elastan i krage, 240 g/m² 
// 900 svart, 100 vit, 400 röd, 600 marin 
♂S–XXXL  ♀XS–XXL 
 Pris >25 st: 345 kr 
 Pris >50 st: 319 kr





Själva ordet piké härstammar från franskans 
»piqué« vilket betyder stickad. Piké är alltså 
namnet på tyget som är ett dubbelvävt tyg med 
våffelmönstrad yta, även om i vardagligt tal är 
oftast piké liktydigt med kragtröjan.



Den gedigna pikén Ripley finns i fyra färger 
och betingar 349 kr och uppåt.

Den kortärmade kragtröjan Amherst har dold 
knäppning och fina detaljer. Från 329 kr.

P I K É E R  F R Å N  J A M E S  H A R V E S T  S P O R T S W E A R

Larkford heter vårt senaste tillskott. Finns i 
dam (bild) och herr och förutom skön kvalitet  
är det button down i kragen. Från 349 kr.

Semora/Morton Heights är en av våra 
populäraste pikéer. Finns i hela åtta färger. 

Avon/Avon Lady finns i fyra färger med fina 
kontraster. 319 kr och uppåt.

Rawlins är pikén med de rätta detaljerna. 
Finns i fyra färger och kostar från 369 kr.

Så här kan Antreville se ut i förädlat tillstånd. 
Säljes utan den fina brodyren. Herrmodellen 
Anderson kostar även den från 349 kr.

Fordham stoltserar med grövre struktur och 
en lyxig denimkänsla i tyget. Från 369 kr.

Färglädje med stretch. Eagle/Albatross finner 
du i 7 fina färger. Från 275 kr.

HARVEST VOLYMPIKÉ

199 KR
vid minst 25 st. Ord pris: 269 kr



RIPLEY 2145006 ♂ 
Stilren herrpiké med tre knappar och sidoslitsar. 
Nackband och halvmåne i konstrastfärg. Tvålagers-
krage för ökad formstabilitet. //97% bomull, 3% elas-
tan, 240 g/m² // 900 svart, 100 vit, 400 röd, 600 ma-
rin ♂ S–XXXL
 Pris >25 st: 379 kr 
 Pris >50 st: 349 kr

RAWLINS 2145007 ♂
Detaljrik herrpiké med tre knappar och sidoslitsar. 
Nackband och halvmåne i konstrastfärg. Sydda 
öljetter under ärmen, flatlocksömmar på bröstet. 
Krag- och ärm avslut med kontrast ränder och 
jacquardkant. Tvålagerskrage för ökad formstabilitet. 
97% bomull, 3% elastan, 240 g/m² // 900 svart, 100 
vit, 400 röd, 600 marin ♂S–XXXL  
 Pris >25 st: 399 kr 
 Pris >50 st: 369 kr
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EAGLE 2145005 ♂
ALBATROSS 2155006 ♀
Piké i stretchkvalitet för ökad rörlighet. Tre knappar i kragen på 
herrmodellen och två knappar på dammodellen. Enzymbehand-
lad för en mjukare och slätare yta. – 95% bomull, 5% lycra, 200 g/m² 
// 900 svart, 600 marin, 631 klarblå, 727 vårgrön, 400 röd, 100 vit, 490 
korall ♂ S–XXXL  ♀ XS–XXL

Pris >25 st: 299 kr 
 Pris >50 st: 275 kr

BIRDIE 2155005 ♀
Dampiké i stretchkvalitet för ökad rörlighet. Holkärm. Två knappar i 
krage. Enzymbehandling för en mjukare och slätare yta. – 95% bomull, 
5% lycra, 200 g/m² // 900 svart, 100 vit  ♀ S–XXL  
 Pris >25 st: 299 kr 
  Pris >50 st: 275 kr





SURF RSX  2265016
SURF LADY  2265009

SURF RSX L/S  2265011
SURF LADY L/S  2265012
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Piké med modern passform. Slätstickad krage, tre knappar i 
knappslån och sprund i sidorna. // 100%  bomull, 200 g/m² // 900 
svart*, 935 stålgrå*, 120 gråmelerad, 100 vit*, 173 sand, 600 marin*, 
516 himmelsblå, 632 oceanblå*, 530 blå, 728 friskt grön*, 730 lime, 
707 buteljgrön, 481 bordeaux, 400 röd*, 305 klar orange, 208 citron 
// S–XXXL (*S–5XL) / XS–XXL

 >25 st: 159 kr 
 >50 st: 145 kr

Piké med lång ärm och mudd samt sprund i sidorna. 
Slätstickad krage och knappslå med tre knappar. // 100% 
bomull // 230 g/m² // 400 röd, 100 vit, 900 svart, 935 stålgrå, 728 
friskt grön, 632 oceanblå, 600 marin // S–5XL/XS–XXL 
  >25 st: 209 kr 

 >50 st: 195 kr



RUGBY  2265017
HURDLES  2265018

SURF PRO RSX  2265019
SURF PRO LADY  2265014
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Funktionströja i CoolDry-material med krage och drag-
kedja. Jaquardstickad axelkontrast och dragkedja i samma 
kontrastfärger. // 55% bomull, 45% polyester Cooldry, 170 g/m²  
// 900 svart, 100 vit, 400 röd, 600 marin // S–XXXL/ XS–XXL

Piké med tre knappar, nackband, sprund i sidorna och 
muddavslut i ärmar. // 60% bomull, 40% polyester, 200 g/m² 
// 400 röd, 100 vit, 900 svart, 935 stålgrå, 728 friskt grön, 632 
oceanblå, 600 marin // S–5XL/ XS–XXL

 >25 st: 195 kr 
 >50 st: 179 kr
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COOLDRY  

FUNKTIONSTRÖJA

179 KR
vid minst 25 st. Ord pris: 239 kr
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JERRY 2535016 / NELLY 2525012           

Piké med ton-i-ton-knappar, dekorativa flatlocksömmar, rakt avslut 
i ärm samt nackband som förstärkning. Slits i sidan. Kortärmad 
variant av långärmad piké Jim/Nancy. Dammodellen är figur-
svängd. //  100% bomull(antracitmel: 60% bomull, 40% polyester), 240 g/m² 
//  900 svart, 100 vit, 400 röd, 600 marin, 915 antracitmelerad, 801 brun 
//  S-XXL

JIM 2535013 / NANCY 2525009          

Långärmad piké med ton-i-ton-knappar, dekorativa flatlocksömmar, 
rakt avslut i ärm samt nackband som förstärkning. Slits i sidan. 
Dammodellen är figursvängd. //  100% bomull(antracitmel: 60% 
bomull, 40% polyester), 240 g/m²  //  900 svart, 100 vit, 400 röd, 600 
marin, 915 antracitmelerad, 801 brun, 510 ljusblå (jim: 726 grön) 
//  S-XXL

PIKÉ 240 G, KORT ÄRM

99 KR
vid minst 25 st. Ord pris: 149 kr

PIKÉ 240 G, LÅNG ÄRM

129 KR
vid minst 25 st. Ord pris: 189 kr
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BARRY 2535012 / YVONNE 2525008           

Klassisk piké med två kontrastränder i kragen samt i ärmavslut.
//  100% bomull, 200 g/m²  //  900 svart/vit, 100 vit/marin //  S-XXL

>25 st: 129 kr 
>50 st: 119 kr

SIMON 2535017 / SOPHIE 2525013           

Herr- och dampiké med öljettdetaljer på ärmarna, tre knappar i 
knappslån, dammodellen kommer med fyra knappar i knappslån 
och princesskärning för bättre passform. Även sidoslitsar, nackband 
och kontrastsömmar. Mudd i ärmavslut.
// 60% bomull, 40% polyester, 180 g/m²  //  900 svart, 100 vit, 400 röd, 
600 marin //  S-XXL

>25 st: 149 kr 
>50 st: 139 kr

TURE 2535018  / SELMA 2525014        
Tvåfärgad piké. Nackband i kontrastfärg. Knappslå med 
tre knappar. Ribbstickning i ärmslut och nederkant. 
Sidoslitsar.  // 60% bomull, 40% polyester, 220 g/m² // 100 vit/
gråmelange, 600 navy/gråmelange, 900 svart/gråmelange, 940 
gråmelange/svart  // S-4XL

>25 st: 189 kr 
>50 st: 175 kr
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7270* 8260

COMPLETE 1110230
Slitstark, allsidig unisex CVC piké med bröstficka. Finns i många 
färger och storlekar. Piping i krage och ärmmudd samt ton-i-ton 
knappar i knappslån.
65% bomull, 35% polyester, 230 g/m² // 1200 vit, 2230 royal, 2260 
marin, 8260 svart, 7270 antracit // S-3XL (Svart, vit, antracit & 
marin: S-5XL)

CLUB 1150100
CLUB LADY 1150105
Snygg och sportig stretchpiké i blandmaterial med elastan (stretch) 
för perfekt passform. Pikén är dessutom enzymbehandlad och har 
ton-i-ton knappar i knappslån. Dammodellen är lätt figursydd.
// 95% bomull, 5% elastan, 200 g/m² // 1200 vit, 2215 turkos, 2223 
isblå*, 2250 azur*, 2260 marin, 3220 äppelgrön, 5231 röd, 7270 
antracit*, 8260 svart // ♂S-3XL ♀S-2XL (36-44)

>25 st: 189 kr
>50 st: 175 kr

* lagerförs ej i Sverige, leverans från lager i Danmark (lev. tid 2-3 dagar). 

PIKÉ MED BRÖSTFICKA

119 KR 

1 2 9  K R  ( 4 - 5  X L )

vid minst 25 st. Ord pris: 169 kr 

(4XL-5XL 179 kr)
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