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Den här hantverkartröjan är 
smidig som en gymnastikdräkt 
och täcker alltid hela ryggen.

Det har gått mode i byggkläder. Gam-
maldags arbetsbyxor med hängslen 
är helt ute. I stället ska det vara tuffa 
midjebyxor. 

När Kerstin Andreasson började 
som målarlärling för snart 40 år se-
dan var det mindre noga hur man såg 
ut på jobbet. Det dög bra med några 
lappade byxor och en gammal tröja.

Men säga vad man vill om gam-
maldags hängselbyxor, de lämnade  
i alla fall inte ländryggen, och i många 
fall till och med delar av stjärten bar, 
vilket midjebyxorna gör när man böjer 
sig framåt.

Problemet med blottad rygg fanns 
inte förr, det kom med midjebyxorna. 

– Jag har retat mig så på att byxorna 
kasar ner, man måste dra upp dem så 
fort man reser sig upp, säger Kerstin 
Andreasson, målare och egen före- 
tagare från Hörby i Skåne.

Men det gäller   inte bara målare. 
Många hantverkare känner igen pro-
blemet. När man böjer sig fram, reser 
sig upp och byter arbetsställning så 
halkar tröjan ur byxan.

Kerstin kom på lösningen: kalsong-
tröjan. Hon utvecklade en arbetströja 
som är längre än vanliga t-tröjor. 
Dessutom har tröjan försetts med en 
flik som går under grenen och fästs  
i tröjans framdel med kardborreband. 
Fliken håller tröjan på plats.

Tröjan är tillverkad av en blandning 
av bomull och en liten del elastiska 
fibrer, vilket gör den smidig som en 
gymnastikdräkt.

Ingen har kommit på det tidigare. 
Därför har hon även mönsterskyddat 
och tagit patent på sin uppfinning. 

Till vardags driver hon en måleri-

firma med några anställda, däribland 
sonen Hjalmar.

Med anledning av  hantverkartröjan 
har hon startat ett företag, Byggbody 
AB. Tillverkningen sker i Litauen hos 
ett företag som hon fick kontakt med 
genom en svensk transportfirma som 
har affärer i Litauen.

Kenneth Petterson

Tröjan som täcker ryggen
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n En handske som visar att man tagit 
ställning. Så presenterar leverantören 
Soft Touch den här rosa arbetshandsken 
som har viss stöt- och vibrationsdämpning. 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen 
bland kvinnor och drabbar varje år fler än 8  000 
kvinnor i landet. Fem kronor av varje sålt par av 
den rosa handsken går till Bröstcancerfonden. 

n Från Jobi kommer den här skyddsskon som 
passar både för inom- och utomhusbruk. Den 
påminner om en sport-
sko och har tåhätta 
och spiktrampskydd. 
Innersulan är 11 mm 
tjock, ventilerande och 
stötdämpande.
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Ta sTällning med handsken

”Jag har retat mig 
så på att byxorna 
kasar ner.”

Kerstin AndreAsson, målAre

Målaren Kerstin andreasson har utvecklat en arbetströja som inte halkar ur byxorna. Tröjan är längre än 
vanliga t-tröjor och har försetts med en flik som går under grenen och fästs i tröjans framdel.

sonen Hjalmar och Kerstin håller upp tröjan.  


