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Kedves Olvasó! 

Köszönöm szépen, hogy letöltötted ezt a melltartó 
méretezési útmutatót. Jó úton haladsz, hogy a nők azon 
kevés 20%-ba tartozz, akik megfelelő méretű 
melltartót hordanak! Gratulálok! 

Mi ez az anyag pontosan, és ki osztja 
benne az észt? 

 

Pap Ágnes vagyok és nagyok a 
melleim!  A jelenlegi melltartó 
méretem 85F.  

Nagy mellekre szinte lehetetlen 
megfelelő méretű szép 
melltartót kapni. Ezt a problémát 
igazán csak az érzi át, aki hasonló 
cipőben jár!  

Sajnos a fehérnemű üzletek nem kényeztetik el az 
átlagosnál nagyobb mellű nőket! Az üzletek kínálata 
megáll D kosárnál, vagy ha véletlenül akad nagyobb 
kosárméret, akkor szinte biztos, hogy nagyon csúnya, 
esetlen darabról van szó. 

A www.extramelltarto.hu blogot és 
www.angelinafehernemu.hu webáruházat azért hoztam 
létre, hogy a hozzám hasonlóan nagy mellű nőknek 
egy fórumot, megértő közeget teremtsek és segítsem 
őket a megfelelő méretű, szép melltartó 
beszerzésben.  

Az elképzelésem az volt, hogy biztosítsam a hozzám 
hasonló nagy mellű nőket, hogy nincsenek egyedül! Van, 
aki megérti a problémájukat és ők attól még elbővülő, 
vonzó nők, hogy a fehérnemű ipar fittyet hány az 
igényeikre. 
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Kis mellű nők a nagymellű nők melltartós 
oldalán, az igazi meglepetés 

 

Néhány panasz a több százból, Te mit 
mondanál? 

„Sosem találtam még olyan melltartót, ami tökéletes 
lenne!” Ivett 

„Nagyon nehezen tudok magamnak melltartót, ill. bikinit 
vásárolni, ha sikerül is a méretemben, akkor 
nagyanyámnak valót. Egyszerűen elkeserítő!” Mária  

„Napi küzdelmet folytatok a kényelmetlen 
melltartóimmal…” Anett 

„Borzasztó gondot okoz számomra melltartót találni.” 
Erika 

 „Mellméreteim miatt mindig probléma a 
melltartóvásárlás!” Rita 

„Szeretném megtudni a melltartóméretemet, és hogy 
milyen fazon illik hozzám a legjobban, mert sajnos még 
nem sikerült megtalálnom a megfelelő melltartót.” Anikó 

A hamar kiderült, hogy a megfelelő méretű melltartó 
megtalálása nem csak a nagy mellű nők problémája, hanem a 
nők nagy része nem találja a számára megfelelő melltartót 
a mellméretétől függetlenül. 
 
Nap, mint nap kényelmetlen melltartókba préselve töltjük a 
napjainkat. 
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Miért hord a nők 80% rossz méretű 
melltartót? Miért ekkora macera a 
melltartó vásárlás? 
 

Azt gondolnánk, hogy a 21. században már nem olyan 
nagy gond kényelmes melltartót beszerezni. 

Meg vagyok győződve róla, hogy a mell a női test 
legváltozatosabb része.  Színei, mérete, formája, 
elképesztően sokféle lehet.  

Ráadásul életünk során a mellünk folyamatosan 
változik is. A kor, a gyermekvállalás, a testsúly 
ingadozása mind hatással van arra, hogy éppen milyen a 
melltartó méretünk.  

Pofon egyszerű válasz a világszintű 
melltartó méret problémára 

A táblázatban látjátok azokat a melltartó méreteket, 
amikkel mi nők rendelkezhetünk. Sőt biztos a hölgyek 1-
2%-ának a melltartó méretét ez a táblázat sem írja le. 

 

Sárgával jelöltem azokat a méreteket, amik kis 
jóindulattal bár, de általában kaphatóak a fehérnemű 
üzletekben. Ránézésre jól látszik, hogy a létező 

65 AA A B C D E F G H I J K L 
70 AA A B C D E F G H I J K L 
75 AA A B C D E F G H I J K L 
80 AA A B C D E F G H I J K L 
85 AA A B C D E F G H I J K L 
90 AA A B C D E F G H I J K L 
95 AA A B C D E F G H I J K L 

100 AA A B C D E F G H I J K L 
105 AA A B C D E F G H I J K L 
110 AA A B C D E F G H I J K L 
115 AA A B C D E F G H I J K L 
120 AA A B C D E F G H I J K L 
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méreteknek csak a töredékét vásárolhatjuk meg 
egy átlagos üzletben.  

Jobb megoldás nem lévén valahogy ebbe a pár, 
üzletekben kapható méretbe próbáljuk a 
melleinket beleszuszakolni nem túl sok sikerrel.  

Majd végül ráfanyalodunk a legkevésbé gázos darabokra 
és aztán egész nap kényelmetlenül feszengünk bennük. 
Várva azt a pillanatot, amikor végre letéphetjük 
magunkról. 

Sajnos ennyire egyszerű oka van annak, hogy miért hord 
a nők 80% nem megfelelő méretű melltartót!!!  

 

Tudtad, hogy a magyar nők átlagos kosár 
mérete a D kosár?  

 

Forrás: http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=5285 

A melltartó méret térképen Magyarország narancssárga, 
ami azt jelenti, hogy nálunk az átlagos melltartó 

Egyszerűen esélyünk sincs megfelelő méretet vásárolni, 
mert könnyen lehet, hogy a számunkra jó méret NINCS is ott 
a boltok polcain!!!! 
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méret a D kosár. Nálunk csak az oroszok és az északi 
népek (finn, norvég, svéd, dán) hölgyei vannak mellesleg 
jobban ellátva. 

Ha a D kosár az átlag, hogy-hogy nem lehet 
D-nél nagyobbat kapni az üzletekben??? 

Az átlagnál ugye vannak nagyobbak és vannak kisebbek, 
ezeket összevetve jön ki az átlag. Tehát logikailag kell 
lennie egy csomó D kosarasnál nagyobb melltartót hordó 
nőnek is!!!!  

 

 

 

 

 

  

Nem veled van a baj, ha nem jók rád az üzletekben kapható 
melltartók, hanem az üzletek kínálata siralmas!  
 
Keress olyan üzleteket, webáruházakat, mint az Angelina 
Fehérnemű, ahol sokféle méret kapható. 
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A melltartó méret meghatározása 
 

Ez a fejezet biztosan ismerős lesz számodra. A legtöbb 
melltartó mérettel foglalkozó cikkben ezeket a 
szabályokat, lépéseket mutatják be a melltartó 
méret meghatározására.   

Általában ezek a cikkek, tájékoztatók elég felületesek, 
sablonosak, és érthetetlenek.  

Ezért hosszas anyaggyűjtésbe kezdtem, majd 
elkészítettem a saját útmutatómat. 

Egyszer csak azt vettem, hogy más fehérnemű 
webáruházak, üzletek elkezdték másolni, átvenni az 
útmutatót. Ez is azt mutatja, hogy mennyire nagy bajban 
vagyunk a helyes melltartó méretünkkel kapcsolatban. 

Lássuk az útmutatót: 

A melltartó méret egy számból 
és egy betűből áll. Például 85G, 
ahol a szám (85) a mell 
alatti/hátpánt méretet, a betű (G) 
pedig a kosárméretet jelöli. 

A melltartóméret meghatározásához 
két cm-ben mért adatra lesz szükség.  

*Mellbőség (1) 

*Mell alatti méret (2) 

A mellbőség (1.) és a mell alatti méret (2.) különbsége 
határozza meg a kosárméretedet, a melltartó 
méreted betűs részét. 

A fejezet végén találsz technikai segítséget is, hogy 
pontosan hogyan tudod jól megmérni magad. 
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Például:  

112 cm (mellbőség)- 87 cm (mell alatti méret)= 25 cm, 
ami G kosárméretet jelent. 

 

A mell alatti méret (2) határozza meg a melltartód 
szám adatát. Ezt kell 5-re kerekítened. De a lenti 
táblázatból ki tudod keresni a megfelelő hátpánt 
méretedet. 

Például: 87 cm-es mell alatti mérethez tartozó hátpánt 
mérete: 85 

  

Különbség Kosárméret  Különbség Kosárméret 

12-14 cm A kosár * 24-26 cm G kosár 
14-16 cm B kosár * 26-28 cm H kosár 
16-18 cm C kosár * 28-30 cm I kosár 
18-20 cm D kosár * 30-32 cm J kosár 
20-22 cm E kosár * 32-34 cm K kosár 
22-24 cm F kosár * 34-38 cm L kosár 

 

Mell alatti 
méret 

Hátpánt 
mérte 

 Mell alatti 
méret 

Hátpánt mérte 

63-67 cm 65 * 92-97 cm 95 
68-72 cm 70 * 98-102 cm 100 
73-77 cm 75 * 103-107 cm 105 
78-82 cm 80 * 108-112 cm 110 
83-87 cm 85 * 113-117 cm 115 
88-92 cm 90 * 118-122 cm 120 
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Nézzünk néhány példát, hogy biztosan jól 
menjen a melltartó méret meghatározása: 

  

Példa 1: 

Mellbőség: 110 cm; Mell alatti méret: 82 cm 

110 cm-82 cm= 28 cm, azaz H vagy I kosár 

82 cm mell alatti méret, azaz 80-as melltartó méret 

A helyes melltartó méret: 80H vagy 80I 

 

Példa 2: 

Mellbőség: 116 cm; Mell alatti méret: 91 cm 

116 cm-91 cm= 25 cm, azaz G kosár 

91 cm mell alatti méret, azaz 90-es melltartó méret 

A helyes melltartó méret: 90G 

 

Technikai tanácsok a melltartó méret 
meghatározásához és a méretkezéshez 

 

A helyes melltartóméretedet érdemes időről-időre 
újra meghatároznod. A testünk folyamatosan változik. 
Például ha fogysz vagy hízol pár kilót, akkor akár ez azt 
jelentheti, hogy más méretű melltartó fog tökéletesen 
illeszkedni rád, mint korábban. 

A méretkezéskor egy olyan vékony anyagú 
melltartót viselj, amit kényelmesnek találsz és amiben 
tetszik a melled formája. 
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A mell alatti méret (2) felvétele: 

A mell alatti méretedet közvetlenül a mell alatt kell 
mérned. Ügyelj rá, hogy a mérőszalag vízszintesen fusson 
körbe rajtad. Ezt a méretet szorosan kell mérned, a 
centi kicsit be is vághat a husidba. 

Legegyszerűbb, ha megkérsz valakit, hogy segítsen. Ha a 
kezeidet magad előtt keresztezve megemeled a mellidet, 
akkor a segítőd pontosan fogja látni, hogy hol kell 
mérnie.  

A mellbőség (1.) felvétele: 

A mellbőségedet a legszélesebb ponton kell mérni, 
miközben viseled a kényelmes, vékony anyagú 
melltartódat. Itt is vigyázz rá, hogy a mérőszalag 
vízszintesen fusson körbe rajtad. Ezt a méretet lazán 
kell felvenni, sehol se vágjon be a centi. 

 

Ezek csak számok, amik segítenek téged abban, hogy 
megtaláld a számodra legkényelmesebb melltartót.  
 
Eszedbe se jusson azon búsulni, hogy „Jézusom, miért kell 
nekem H-kosár!? Nem létezik, hogy nekem ekkora melltartó 
kell” 
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Mi a baj az előző fejezetben bemutatott 
centis melltartó méret meghatározással? 
 

A mell alatti méretet nagyon könnyű a 
ténylegesnél nagyobbnak mérni, így nem lesz jó a 
végeredmény. 

Az eredményt nagyban befolyásolja, hogy milyen 
melltartót viselsz éppen a méretkezésnél. 

 

Ehhez a kiinduló mérethez viszonyítva finomítható, hogy 
melyik méret lesz tökéletes számodra.  

A finomhangolás módja az igazi trükk a helyes 
melltartó méret meghatározásában. 

 

Kérek egy számmal kisebb/nagyobb 
melltartót! 

 

A legnagyobb hiba, hogy ha próbálunk egy melltartót, 
és az nem áll tökéletesen, akkor fogalmunk sincs róla, 
hogy melyik „szomszédos” méretű másikat kellene 
megnézni a következő lépésben. 

Általános tévhit, hogy ha például 90E méretű 
melltartót próbálva azt kicsinek érezzük, akkor máris 
kapunk egy 95E-t az eladótól a fehérnemű üzletben. (Már 
ha egyáltalán tartják ezt a méretet….) 

Pedig a 90E-nek csak a legritkább esetben szomszédos 
mérete a 95E. 

A centis melltartó méret abban segíthet, hogy kapunk 
egy kiinduló méretet, amivel a próbát érdemes 
kezdened!!! 
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Melltartó méret finomhangolás 

Az általam kidolgozott Melltartó Méret 
Finomhangolás Módszer segítségével célirányosan 
haladhatsz a számodra legkényelmesebb melltartó 
megtalálásához. 

A Módszer: 

Beszéltük, hogy a melltartó két paraméterből áll.  

(Ugye nem ugrottad át a 2. fejezetet?! Mars vissza, és 
tanulmányozd át alaposan azt az uncsinak tűnő 
méretkezős részt is!!!) 

Szóval a melltartóméret két paraméterből áll, egy 
számból (hátméret) és egy betűből (kosárméret). Pl. 
85G. 

 

A titok megint pofon egyszerű! 

Amikor próbálsz, külön kell figyelned, hogy jó-e 
a melltartó hát része és hogy jó-e a kosár része.  

 

Nézzünk egy példát! 

Például ha a 90E méretet próbálva azt tapasztalod, hogy 
valahogy nem az igazi. Kérdés, hogy most milyen méretet 
próbálj?!  
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Nézd meg az ábrát: 

 

A nyilak mutatják, hogy attól függően, hogy mit 
tapasztalsz melltartó viselése során, milyen „szomszédos” 
méretet próbálj. 

Tudom, hogy bonyolultabb, mint 40-es vagy 42-es 
nadrágot választani, de ez a kulcsa a helyes melltartó 
méret megválasztásának.  

És pont ezt nem tudják általában a fehérnemű üzletek 
képzetlen eladói. Vagy ha tudják is, nincs megfelelő 
méretű termék az üzletben, amit a vevőnek jó lenne. Hát 
ezért hord a nők 80%-a nem megfelelő méretű 
melltartót.  

Ok, Ági, a 90E-nél értem a dolgot, de más 
méretnél mi a szomszédos méret? Ez még 
rajtam nem segít!!! 

Igen, jogos a kérdés.  

Készítettem egy külön eszközt, aminek a segítségével 
tetszőleges próbált méret esetén könnyedén meg tudod 
határozni, hogy milyen méretet kell felpróbálnod, ha a 
jelenleg próbált/hordott melltartód mérete nem tökéletes. 

http://angelinafehernemu.hu/melltarto-meret  
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Miért kerül egy nagyméretű melltartó 
18.000 Ft-ba, míg a kis mellű nők 5.000 Ft-
ért már meseszép darabokat kaphatnak? 

 

Felháborító, ugye? Szerintem is! Persze erre is van 
logikus magyarázat: 

1. A fehérneműgyártók legnagyobb része 
egyáltalán nem is készít nagy kosárméretben 
melltartókat. 
 
Számukra mi, nagy mellű nők nem is létezünk.  
 
A mi igényeinket nem akarják kielégíteni, nem 
vagyunk számukra elég vonzó piac.  
 

2. Aztán van, aki gyárt nagyobb kosárméretet 
is, de minek?!?  
 
Ők azok, akik nem veszik figyelembe, hogy 
másképp kell melltartót tervezni a nagy 
mellű nőkre, mint a kismellűekre.  
 
A nagy melleket ugyanis nem elég csak 
bebugyolálni, hanem tartani is kell.  
 
Sőt nem csak tartani, hanem úgy tartani, hogy az 
kényelmes legyen a viselőjének, szép formát adjon 
a melleknek.  
 
A melltartó anyagának egyszerre kell erősnek, és 
kellemes, bőrbarát viseletnek lennie. 

Ha a modell merevítős, akkor a melltartóba olyan 
merevítőt kell tervezni, ami képes megtartani a 
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nagyobb mellek súlyát. Tehát nem nyeklik-nyaklik 
mindenfele, nem fúródik a viselője mellébe.  

Ez a probléma akkor jelentkezik, ha kis mellekre 
tervezett merevítőt raknak a nagyobb kosárméretű 
darabokba is. 

3. És végül vannak olyan gyártók, mint az Anita.  
 
Az Anita szakértői a melltartóikat, fürdőruháit 
kifejezetten az olyan speciális helyzetben lévő nők 
számára készíti, mint a mellműtéten átesett nők, a 
kismamák és a nagy mellű nők. 
 

Te mit választanál?  

Egy zacskós instant levest vagy egy isteni 
tyúkhúslevest, ami tele van hússal, zöldségekkel, 
amiből semmit se spóroltak ki? 

Tény, hogy a szakértői tervezés, a különleges 
alapanyagok a széles méret és fazon választék 
lényegesen megdrágítja az előállítást, így az eladási 
ár is magasabb, mint a gagyi gyártók termékeinél. 

Tudod mi az érdekes?  

A vásárlóim megérzik, hogy nekik az Anita termékekre 
van szükségük.  

Hiába kínálom, az olcsóbb, gyengébb minőségű 
termékeket is a Angelina Fehérnemű Webáruházban, 
mégis a drágább Anita termékek fogynak a legjobban. 
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A lényeg röviden 
 

1. számú probléma 

Azért hord a nők 80%-a rossz méretű melltartót, mert az 
üzletekben csak kb 15-20 féle méret kapható a létező 
több mint 100 féle méretből. 

A megoldás az 1. számú problémára 

Keres olyan üzletet, webáruházat amelyek a nagy mellű 
nőkre specializálódtak, illetve ahol legalább 80 féle 
méretben, vagy legalább H kosárméretig kaphatóak 
melltartók.  

 

2. számú probléma 

Az üzletekben az eladók, általában nem tudják, hogy 
ha egy melltartó valakire majdnem jó, akkor milyen 
„szomszédos” méretű melltartó lenne az igazán 
tökéletes 

A megoldás az 2. számú problémára 

Alkalmazd az ebben az anyagban bemutatott Melltartó 
Méret Finomhangolás Módszert © Pap Ágnes. 

Ehhez itt tudod letölteni az eszözt: 

http://angelinafehernemu.hu/melltarto-meret  
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3. számú probléma 

A fehérneműgyártók vagy nem gyártanak nagy 
kosárméretű melltartókat, vagy amit gyártanak, az 
siralmas minőségű. 

A megoldás az 3. számú problémára 

Keresd az Anita vagy a Felina márkájú termékeket. 

Ez a két nagy múltú német gyártó kifejezetten nagy 
mellekre tervezi a melltartóit amellett, hogy nem 
spórolnak az alapanyagok minőségén sem.  

Véleményem szerint az ő termékeikkel érheted el, hogy 
egész nap kényelmes legyen számodra a melltartó 
viselése.  

 

  

 


