PRISLISTE – PR. 1. juni 2019
Vi foretager alt indenfor reparation og
omforandringer. Du kan få
• skiftet lynlås i jakker, frakker,
bukser, nederdele, kjoler o.l.
• lagt tøj op eller ned
• syet tøj ud eller ind
• repareret dit yndlingstøj
• tilrettet festtøj
• tilrettet brudekjoler
• omsyet din brudekjole til en
dåbskjole
• og meget andet
Vi arbejder også i skind.
Du kan også få syet brude- og festkjoler
efter dit eget ønske.
Vores timepris er 400 kr. i timen incl.
moms.
Ved udskiftning af lynlås, må du gerne
selv pille den gamle lynlås ud, herved
spares ca. ½ delen af prisen.
Priser for udskiftning af lynlås er excl.
lynlås.
Der tages dog forbehold for at tøjet/materialet er
designet/syet, så det tidsmæssigt tager længere tid.

FRAKKER – JAKKER – HABITJAKKER:

Træningstrøjer

kr. 300,00

Længde:

Dunjakker efter tidsforbrug

KJOLER – NEDERDELE:

Længde m/foer

op til kr. 350,00

Længde u/foer

kr. 275,00

Længde u/foer

kr. 150,00

Længde m/slids og foer

kr. 375,00

Længde m/foer

kr. 175,00

Længde m/slids u/foer

kr. 300,00

Udskiftning lynlås:

Ærmelængde:

Kjole

kr. 225,00
kr. 175,00

m/manchet m/foer

kr. 275,00

Nederdel

u/manchet m/foer

kr. 225,00

FESTTØJ:

m/manchet u/foer

kr. 225,00

Længde u/foer

u/manchet u/foer

kr. 160,00

Længde m/1 lag foer

m/slids og foer
flytning pr. knap 15 kr.

kr. 300,00

Længde m/1 lag foer+slag kr. 350,00

m/vindfang

kr. 300,00

Længde m/foer + 2 lag
tyndt stof

Længde/ærmelængde dunjakker efter
tidsforbrug

kr. 275,00
kr. 300,00/325 (vidde)

kr. 375,00

Udskiftning lynlås:
Almindelig lynlås

kr. 250,00

Usynlig lynlås

kr. 250,00

Øvrige tilretninger

Timepris

Sænkning/løftning af ærmer:
Tilret v/skuldre m/foer

kr. 200,00

Tilret v/skuldre u/foer

kr. 175,00

SKJORTEBLUSER – BLUSER:

Udskiftning lynlåse:
Overtøj
Jakker u/foer

fra kr. 300,00
kr. 250,00

Længde 2 x ombuk

kr. 150,00

Ærmelængde m/manchet kr. 200,00

Ærmelængde 2 x ombuk
Øvrige tilretninger

kr. 150,00
Timepris

BUKSER (jeans-slacks-selskab):

Ved syning af brudekjole eller festkjole
vil et forløb typisk være følgende:
•

Længde (ombuk – stikkes) kr. 125,00
Længde cowboy org.kant

kr. 150,00

Længde m.slidbånd

kr. 150,00

Længde m/snøreløbegang kr. 200,00

•

Talje ud/ind (bagsøm)

kr. 175,00

•

Tilpasning fodvidde

kr. 300,00

Udskiftning lynlås m/gylp

kr. 200,00

Udskiftning lynlås arbejdtøj kr. 250,00

•
•

Udskiftning lynlås alm. buks kr. 165,00

SYNING AF NYT:
Efter tidsforbrug – timepris 400 kr.
Vejledende priser excl. stof:
Brudekjoler fra 4.000 kr.
Festkjoler fra 2.000 kr.
Dåbskjoler fra 900 kr.

•

Tidsaftale hvor der afsættes 1
time, hvor vi snakker om ønsker
og snit, og der kan evt. prøves
færdige kjoler for at finde den
bedste model til dig, og der bliver
taget mål.
Du får en cirkapris og der betales
a’conto halvdelen.
1. prøve hvor modellen prøves
enten i stout-stof eller i stoffet.
2. prøve modellen prøves i stoffet
og der foretages tilretninger.
3. prøve de sidste tilretninger
foretages og der tages længde til
kjolen.
Endelig prøvning og aflevering.

Det er vigtig at have den bh og de sko
med, som du skal have på den store dag
for at få korrekt pasform og længde.

Prisliste systue
1. juni 2019.

