
  PPrriisslliissttaa  Samtliga priser är inkl. moms och material (om inget annat anges) 

 

Byxor                     Skjorta 

Längd kortas  160:- Ärmkortning med flytt av sprund, detaljer           350:-  

Med band 190:- Ärmkortning utan flytt av slits                        250:-  

Med slag/dubbelsöm/sprund/täcksöm  200-250:- Längd kortas rak/med sprund,detaljer            180-250:- 

Byte av dragkedja på finbyxor 220:-  Intag sidor        200 -300:- 

Intag/uttag liv enkel/vid hel linning 185:-/220:- Söm av insnitt i rygg                    fr.180:-   

Intag benvidd /+band  300-350:-  Söm av insnitt + ändring av bälgen               fr.280:- 
 

Jeans/stickningar:   Blus/tröja (av tunna material) 

Kortning med orginalkant bevarad               fr.200:- Ärmkortning rak ärm enkel    fr.180-250:- 

Intag liv med hel linning      fr.280:- Längdkortning rak enkel/ Intag sidor            fr.180-250:- 

Intag benvidd en sidosöm halva/hela benen     280-350:- (av tjockare material)                                                     

Intag benvidd två sidosöm halva/hela benen      300-380:- Ärmkortning med mudd/detaljer                  fr.250:- 

Byte av dragkedja chinos/jeans 200-250:- Längdkortning med mudd/detaljer    fr.300:- 

Tygförstärkning + söm hälla/ny jeansknapp  150:- Intag sidor tjock material/detaljer                 fr.300:- 

Hållagning gren ett hål /två hål  150-290:- Byte dragkedja enkel/svårsytt                       fr.400-500:-   

Hållagning grenen både fram och bak            300-350:- 
 

Kavaj    Kappa/Rock/Jacka 
Ärmkortning utan sprund 350:-             Ärmkortning utan sprund / med slejf, hällor   380:-/450:- 

Ärmförlängning utan sprund  380:-             Ärmkortning med sprund/+ nytt sprund 450:-/500:-         

Ärmkortning med sprund och knappar 450:-    Ärmförlängning utan sprund/med sprund 400:-/500:- 

Ärmförlängning med sprund och knappar 480:-        Ärmkortning med manschett/nytt sprund 450:-/500:- 

Ärmkortning med sprund + nya knapphål   fr.600:-    Ärmkortning med flytt av kilning                 fr.500:- 

Ärmkortning med detaljer/avancerat            fr.500:-  Intag rygg i mittsöm                         fr.300:- 

Ärmkortning från axlar     fr.695:- Intag sidor/+ryggsöm    fr.400-550:- 

Intag rygg i mittsöm  dam/herr                     fr.300:- Intag sidor och axlar bak                        fr.600-750:- 

Intag sidor utan sprund/med sprund    400-500:-/550-600:- Intag axlar                                   fr.795:- 

Intag rygg+sidor utan sprund/med sprund    fr.595:-/695:- Längd kortas utan sprund/med sprund           fr.500:- 

Intag sidor+axlar bak utan sprund/med sprund  fr.650:-/795:- Helt foderbyte (inkl material, exkl. fickor)   fr.1350:- 

Handsömnad av pricksöm i rygg/sidor/ärm      fr.100:- Foderbyte ärmar (inkl.material)                      700:-  

Längd kortas utan sprund/med sprund         450:-/550:- Byte av dragkedja (inkl. material)                fr.550-650:-   

Intag av axlar                                                fr.795:- Byte dragkedja i skinn, med dun,                 fr.650:- 

Helt foderbyte (inkl. material, exkl. fickor)    fr.1350:- Med knappar/ kardborre, kantband                100-150:- 
 

Kjol  Klänning (gäller ej fest/bal/brudklännin) 
Enkel kortning/med sprund                          fr.200-350:-    Längdkortning enkel/fodrad                        fr.300-400:- 

Med foder/vid/detaljer                                 fr.380:-     Vid /veckad, detaljer,                                   fr.500:-  

Intag sidor /intag sidor med linning             fr.250:-/350:- Kortning av enkla axelband                         fr.250:-   

Byte av dragkedja               fr.250-300:- Kortning av breda axlar/med foder              fr.300:-/400 

Intag sidor med flytt av dragkedja               fr.350-450:- Intag sidor/ med flytt av dragkedja             fr.400:-/500:                                               

   Byte av dragkedja              fr.350:-   

   Ändring av bal-och brudklänning                   495:-/tim 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tillägg: vid sammet/skinn/mocka    +15 %            Timpris:   495:-  

Barnkläder: avdrag på ordinarie pris med  -25 %       Expressarbeten klar samma dag +25% 

Plastpåse        5 kr Avancerade arbeten klara inom 1v  +10% 
  

Reservation för tillägg på alla angivna priser p.g.a. material, detaljer och tillbehör som försvårar arbetet. 

Färdiga plagg hämtas ut inom 2 månader. Därefter debiteras hämtklart plagg med 25 kr/månad och förvaras högst 6 månader innan det kasseras.  

Kläder som lämnas in för ändring måste vara rena. Använda byxor som skall lagas/ändras måste vara tvättade innan de lämnas för ändring. 

En månads reklamationsrätt, från datum plagg uthämtats, gäller för ändringsarbeten. Kvitto på arbetet måste uppvisas.  
Tre månaders reklamationsrätt gäller vid byte av dragkedjor. Vi ansvarar inte för privata värdeföremål som medföljer plaggen. 
                                              

                                                                                                                                                                                                                                                     

         Prislistan gäller från 1 februari 2020                                                                   


