
Butik Eling på Klostervej i Ry sælger undertøj i 
alle størrelser med et smil – og god tid.

Butik Eling i Ry startede egentlig som en web-
shop, fordi indehaver Elin Skovhuus savnede en 
ordentlig webshop med undertøj til store piger.

- Det er sjovt, men på nettet er der en tendens 
til, at når man når over str. 48 så bliver det ren 
porno. Så jeg tænkte, at der var brug for en 
mere dæmpet shop, smiler Elin Skovhuus.

Det var der også. Og så alligevel ikke. For når 
hun mærkede efter hos sig selv, så syntes hun 
egentlig ikke, at bh’er kunne sælges som pos-
tordre. Især ikke, hvis man afviger fra absolut 
standardstørrelse.

-  Bh’er skal mærkes, føles og prøves, og det kan 
man jo altså af gode grunde ikke i en webshop. 
Så ret hurtigt blev jeg enig med mig selv om, 
at jeg skulle have en fysisk butik i stedet for. 
Og nu har jeg været her i Ry i et år, siger hun.

Sortimentet er blevet udvidet med nattøj, 
badetøj og homewear. Ligesom det ikke læn-
gere kun er de store størrelser.

-  For når den store pige har sin lidt mindre 
veninde med, så skal der da også være noget 
til hende, griner Elin Skovhuus, der har bh’er 
helt fra den allermindste AA-skål og op til O.

-  Der adskiller jeg mig jo meget fra kæde-bu-
tikkerne, der oftest kun har de mest gængse 
størrelser. Det betyder, at mine kunder kom-
mer fra et stort geogra� sk område. Jeg er så 
heldig, at jeg tidligere har arbejdet i en kæde, 
der solgte tøj til store piger. De sælger ikke 
undertøj, så en hel del af mine gamle kolle-
gaer ved at jeg � ndes, og er så � inke at hen-
vise til min butik, når der er særlige behov, 
forklarer hun.

Hun oplever at mange piger først har det lidt 
svært når de kommer ind i butikken, men at de 
oftest går derfra med et stort smil.

-  Jeg går jo med ind i omklædningsrummet for 
at kunne give dem den bedste vejledning, og 
jeg tror, at det er lidt lettere for dem at klæde 
sig af over for sådan en moden kvinde som 
mig, i stedet for en 19-årig ekspedient på 180 
cm med modelmål og hvepsetalje. Det skal 
være en god oplevelse. Derfor har jeg også 
lavet et prøverum med masser af plads. Det 
skal være rum, så man føler sig fri og godt 
tilpas. Når det er på plads går vi så i gang 
med at � nde det helt rigtige. Det er der at 
jeg for alvor gør en forskel. For rigtigt mange 
har en tendens til at vælge noget der enten 
er for stramt eller for løst, fordi de går efter 
en bestemt størrelse. Og størrelsen kan altså 
variere meget fra producent til producent. Så 
man er nødt til at mærke efter.

Bh’er fra A til O …
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