
 

Här finns information om allt från produkter till beställning.  

Frågor? Välkommen att höra av dig till oss via Facebook eller Messenger!  

  

 

Beställning, betalning och leverans 

Du beställer genom att skicka ett meddelande via Facebook/messenger. Där beskriver du vad du vill 

ha och vi svarar med besked om bland annat tid och tyg.  

 

Betalning sker med swish eller bankgiro innan vi postar produkten. Alla priser är angivna i svenska 

kronor inklusive 25 % moms. Fraktkostnad tillkommer beroende på vikt men som mest kostar frakt 

49 kr. Stora paket skickas spårbart med sms-avisering genom Postnord och små paket skickas som 

vanliga brev. Fraktkostnad för sadelöverdrag och hundtäcken samt paddar är 49 kr, frakt för ett par 

stigbygelpåsar är 30 kr. Kvitto postas ihop med produkten. 

 

 

Konsumentinformation 

Konsumenter har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan. 

Om den returnerade varan inte är i nyskick har Snailit rätt att göra ett prisavdrag och då inte betala 

tillbaka hela köpesumman. Skickas varan tillbaka till Snailit betalar du returfrakten. Snailit löser inte 

ut postförskott och liknande.  

 

Snailit ersätter returnerade varor så snart som möjligt men senast inom 30 dagar. Varor ska 

returneras med eventuella märken och lappar kvar på varan.  

 

Ångerrätt gäller inte i de fall där varor har specialbeställts till kunden. Fickor och nitar är exempel på 

specialbeställning. Kontakta oss innan du returnerar en vara. Om varan är felaktig eller trasig ske den 

reklameras inom skälig tid. Meddela då oss om att den är felaktig. Varan ska skickas tillbaka till Snailit 

och efter att vi sett över varan och godkänt reklamationen betalar Snailit hela kostnaden för varan, 

frakt och returfrakt. Vill du istället ha en ny likvärdig vara skickar vi gärna det till dig och står då för 

returfrakt av den gamla varan samt frakt för den nya. Vid en beställning godkänner du att vi lagrar 

och använder dina uppgifter i vår verksamhet. Vi kommer inte att sälja eller ge dina uppgifter till en 

tredje part.  

 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Vi kan inte garantera att de bilder som visas på produkter 

helt återger varan vad gäller utseende, färg och form. Vi förbehåller oss rätten att ändra köpvillkoren 

utan föregående varsel. Varmt välkommen att kontakta oss vid frågor!  

 

 

Skötsel 

Alla produkter går att tvätta i maskin i 30 °C (utan blekmedel). De är självklart gjorda för att användas 

i stallet och på en hund ute i skog och mark.   



 

 

Tyger och utseende 

Snygga och bra, så ska sadelöverdrag vara! Det var grundtanken med sadelöverdragen och gäller 

även de andra produkterna. Se exempel på tygel på facebooksidan.  

 

Vi syr framförallt i: 

• Fleece  

• Velbour (har en kort lugg med vävd baksida, mjukt och inte så stretchigt) 

• Fuskpäls (lång lugg och vävd baksida, sällan stretchigt) 

• Bävernylon (hälften bomull och hälften nylon, vatten- och vindavvisande, slitstarkt, inte 

stretchigt) 

 

Exempel på tyger som vi ofta har hemma:  

• Fleece: enfärgad 

• Velbour: leopard, tiger, zebra, kamouflage 

• Fuskpäls: vinröd fuskpersian, svartröd mjuk och blank  

• Bävernylon: svart 

 

Har du särskilda önskemål går vi gärna till tygaffären meddelar dig vad som finns. Berätta om du vill 

ha exempelvis en ficka, nitar eller tillbehör på något speciellt vis. Våra produkter sys inte i fabrik utan 

av oss själva vilket gör att de är aningens unika även om tyget är likadant.  

 

 

Sadelöverdrag 

De vanliga sadelöverdragen kostar 395 kr, och de med flera extradetaljer (tex gris eller nyckelpiga) 

kostar 495:-. Spårbar frakt med Postnord kostar 49 kr.  

I grundutförandet har överdragen ett foder av tjock fleece. Det yttre tyget väljer du själv. Resåren är 

dold i ytterkanten av överdraget. Önskar du fickor, öppningar eller annat på sadelöverdragen går det 

att ordna och beroende på vad så kan det kosta en slant extra.  

 

Sadelöverdragen passar såväl dressyr- som hopp- och islandssadlar. Storleken är generös utan att 

vara bylsig och passar en sadel i ca storlek 16,5-18”.  

Har du en sadel som har särskilt stora knästöd eller bakvalv så kan vi behöva göra en lite större 

variant (utan extra kostnad), säg i sådant fall till. Exempel på sadlar som kan behöva en större storlek 

är Anatomica och Fichtbauer.  

 

Exemplen nedan visar kamouflage (velbour), tiger (velbour) och vinröd fuskpersian (glansigt och så 

svårt att fånga på bild!): 



    
 

Andra varianter är zebra (velbour) och svartröd (mjuk fuskpäls): 

   
 

 

Några mer ovanliga varianter är nyckelpigan, djävulen och grisen: 

      
 

 

 

 

Stigbygelpåsar 

Stigbygelpåsarna kostar 150 kr per par. Frakt med Postnord kostar 30 kr. 

De har foder i svart bävernylon och ett yttre tyg som du väljer. De har i grundutförandet en dold 

resår i överkanten som håller upp påsen på stigbygeln och lämnar en glipa där man kan dra igenom 

stiglädren. Har du särskilt stora stigbyglar (exempelvis Freejump eller Equiline S1/Safestyle) så 

berätta det för då gör vi stigbygelpåsarna större. Vi kan också sy högre stigbygelpåsar som går att dra 

ihop med ett spänne överst; de kostar 220 kr/par.  

 

Nedan visas exempel på stigbygelpåsar sydda i velbour: 

        



 
 

 
 

 

Dessa stigbygelpåsar är extra höga och har spänne för att kunna dra ihop dem upptill: 

 
 

 

Paddar till lindor 

Paddarna kostar 350 kr för 4 stycken. Frakt med Postnord kostar 30 kr. 

De har foder i fleece och ett yttertyg som du väljer. Paddarna är tänkta att vara större än vanliga 

paddar och därmed kunna sticka ut och synas. Måtten bestämmer du så att de passar din hästs ben 

så bra som möjligt men vanliga mått är: 



• Fram: 34 cm långa, 32 cm höga 

• Bak: 40 cm långa, 36 cm höga 

 

   
 

 

Hundtäcken 

Hundtäcken kostar 495 kr. Spårbar frakt med Postnord kostar 49 kr. 

Hundtäcket är fodrat med grå fleece och har ett yttertyg som du väljer. Det är sytt med ett par små 

veck i bakkanten för att följa hundens kropp. Kragen går att vika ner eller ha uppfälld och i 

övergången mellan rygg och krage finns ett hål för att fästa kopplet. Framflärpen är ställbar med 

kardborre på ena sidan.  

 

Gjorden fästs med kardborrar och kan tas loss på båda sidor och för att den ska vara lätt att tvätta 

separat. En annan tanke är också att den ska kunna flyttas framåt, bakåt eller justeras i höjdled. Det 

går att köpa extra gjordar separat vilket är praktiskt om den ena är i tvätten eller om hunden ändrar 

form. Det går också att få utsidan på gjorden i bävernylon som är lätt att torka av om det sprätter 

upp lera. Varje storlek har en särskild gjord som standard men det är bara att meddela oss om ni 

önskar gjorden med andra mått.   

 

Längre ner syns de mått vi behöver veta för att få passformen så bra som möjligt. Kan du skicka en 

bild på vovven är det toppen!  



    

  



 



 
 

 


