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Riding cowboy costume for dogs

Home / Dog Things / Dog Costumes / Dog Costumes / NACOCO Cowboy Rider Dog Costumes for Dogs Knight Style Clothing with Dolls and Hats for Halloween Pet Costumes Sell! $15.99 $14.99A A funny knight with a rein in his hand that rides on a dog will come to us. When you walk your dog on the street this Halloween, it will attract a lot of people's attention. Buy from AmazonCUTE Cowboy Doll:See!
A funny knight with a rein in his hand that a dog ride is coming to us. เมื่อคุณเดินสุนัขของคุณบนถนนมันจะดึงดูดความสนใจของผูคนมากมายและปรับได: การออกแบบเสื้อผารูปอานมันงายกวาที่จะสวมใสสําหรับสุนัขของคุณ และตะขอและหวงสามารถปรับไดตามขนาดสัตวเลีย้ง, ซึง่ทําใหสุนัขสะดวกสบายมากขึน้และsnugsuperiorวัสดุ: ทําจากระบายอากาศ, ผาฝายนุมและเปนมิตรกับผิวและเสนใยโพลีเอสเตอร, พวกเขาทํา
ใหสุนัขรูสึกสะดวกสบายตลอดทัง้วันusedกันอยางแพรหลาย: เหมาะสําหรับปก, มอลตา, แจ็ครัสเซลเทอรเรีย, ฝรั่งเศสบูลด็อก, บอสตันเทอรเรียเท็ดดี,้ corgiและอื่นๆของ เปนของขวัญสําหรับวันฮาโลวีน, คริสมาสตและวันเกิดX-ขนาดเล็ก: เสนรอบวงหนาอก: 8.0- 13.5น้ิว; เสนรอบวงคอ: 5.0-9.5น้ิวของ ขนาดเล็ก: เสนรอบวงหนาอก: 13.0-20.0 น้ิว; เสนรอบวงคอ: 6.0-17.0น้ิวของ กลาง: เสนรอบวงหนาอก: 20.0-26.5น้ิว; เสนรอบวง
คอ: 12.0-18.5น้ิวของ ขนาดใหญ: เสนรอบวงหนาอก: 29.0-33.5น้ิว; เสนรอบวงคอ: 19.0-25.5น้ิวของ กราฟขนาด:X-Small: เสนรอบวงหนาอก: 8.0-13.5 น้ิว; เสนรอบวงคอ: 5.0-9.5น้ิวของ ขนาดเล็ก: เสนรอบวงหนาอก: 13.0-20.0 น้ิว; เสนรอบวงคอ: 6.0-17.0น้ิวของ กลาง: เสนรอบวงหนาอก: 20.0-26.5น้ิว; เสนรอบวงคอ: 12.0-18.5น้ิวของ ขนาดใหญ: เสนรอบวงหนาอก: 29.0-33.5น้ิว; เสนรอบวงคอ: 19.0-25.5น้ิวของ วัสดุที่ดีตอ
สุขภาพและปลอดภัยนําประสบการณที่ดีที่สุดสําหรับคุณสุนัข Dog riding cowboy costumes can stimulate the nature of the dog, thus enjoying it. This is a great choice for your family and friends to give them as gifts. Looking for a simple and funny Halloween costume for your canine friend who may not enjoy a full blown costume? These cool new dog riding pet costumes are the solution. These unique
adjustable straps fit most dogs and feature various saddle riders such as cowboys, goblins, single-headed horsemen, postmen, monkeys, and jockeys as Amazon Associate. As Amazon Associate, I earn income from qualifying purchases. © 1996-2015, Amazon.com, Inc. or its affiliates
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