PRIJZEN RETOUCHES DAMES EN HEREN
KLEEDJES - BLOEZEN - T-SHIRTS

Prijs incl. BTW

Mouwen verkorten met manchetten/ met fantasie

€ 20

Mouwen verkorten (gewoon rond)

€ 15

Zoom verkorten (T-shirt)

€ 10

Zoom verkorten (met rits)

€ 20

Zoom verkorten (blouse)

€ 15

Versmallen zijnaden (kleedje)

€ 15

Versmallen zijnaden en mouwen

€ 25

Versmallen nepen

€ 10

Versmallen zijnaden met rits

€ 25

Verkorten met elastiek

€ 15

Verkorten met splitjes

€ 15

Heupen versmallen (rondingen)/ met rits

€ 12 / 20

Brede schouderbandjes ophalen

€ 15

Spaghettibandjes van topje inkorten

€8

Epauletten in kleedjes plaatsen

€ 10

1 epaulet plaatsen

€5

BH lintjes

€8

ROKKEN
Verkorten omgezoomd

€ 15

Verlengen (afgestikt met 1 cm zoom)

€ 15

Verkorten langs de taille

€ 30

Verkorten langs de taille en terug op originele maat
brengen met rits en nepen te verplaatsen

€ 35

Versmallen taille / + heupen

€ 15 / 20

Versmallen in elastiek

€ 15

Versmallen taille en zijnaden tot in de zoom

€ 20

Versmallen taille en zijnaden met rits

€ 25

Versmallen heupen (rondingen) / met rits

€ 12 / 20

Nieuwe rits

€ 15

Zakken toestikken

€5

Zakken eruit halen

€8

BROEKEN
Verkorten pijpen omgezoomd

€ 10

Verkorten omgestikt (b.v. jeans)

€8

Verkorten met splitjes

€ 12

Taille versmallen (achter) + spie wegnemen

€ 10 + 10

Taille versmallen 3 naden / met rits

€ 20

Taille in nepen afnemen

€ 12

Ballon afnemen

€ 15

Jeansbroek versmallen (afgestikte naad MR)

€ 15

Jeans origineel boord

€ 10

Jeans verkorten met omslag

€ 10

Ronding heupen wegnemen

€ 10

Versmallen pijpen volledig aan 4 naden

€ 20

Broek verlagen rondom / 1/2verlagen

€ 30 / 20

Nieuwe rits

€ 20

Verkorten originele boord

€ 10

Verlengen

€ 10

Tailleband verlagen

€ 30

Spie wegnemen

€ 15

Bretelknoopjes plaatsen

€ 12

VESTEN EN MANTELS
Verkorten mouwen (gewoon rond) / met split

€ 15 / 20

Verlengen mouwen

€ 20

Verkorten mouwen in leder of pels (gewoon rond)

€ 20

Mouwen rond / met voering

€ 10 / 15

Mouwen met speciale afwerking (b.v. sympatex)

vanaf € 25

Mouwen met split

€ 20

Verkorten zoom vest

€ 20

Verkorten zoom mantel / met voering

€ 25 / 30

Versmallen 1 rugnaad

€ 20

Versmallen rugnaden of zijnaden / +mouw

€ 25 / 35

Epauletten plaatsen (beide zijden)

€ 15

Epauletten+ watten (beide zijden)

€ 20

Knopen verplaatsen of aannaaien / per stuk

€ 0,50

Knoopsgaten open in mouwen verkorten

€ 25

Nieuwe rits in vest / leder

€ 30 / 35

Hals plooi wegnemen (dakgoot)

€ 15

Splitten dichtmaken - 1 split / 2 splitten

€ 15 / 20

HEMDEN
Mouwen verkorten + manchetten + pad verhogen

€ 15

Zoom verkorten

€ 10

Zijnaden versmallen

€ 20

Nepen losmaken / stikken

€ 5 /10

GILET
Versmallen

€ 15

Verbreden met nieuwe voering

€ 35

LINGERIE EN ZWEMKLEDIJ
BH: bretellen ophalen

€8

BH: versmallen

€8

BH: verbreden met stukje

€8

BH: nieuwe beugels per stuk

€5

BH: stuk inzetten voor prothese

€ 15

ZWEMGERIEF: slip versmallen

€8

ZWEMGERIEF: bretellen badpak ophalen

€ 10

BORDUREN
Initialen op/in kledingstuk

€8 /15

Logo (afhankelijk van grote en aantal kleuren)

op aanvraag

DIRECTE RETOUCHES: 2 euro extra bovenop prijs retouche
SPECIALE RETOUCHES: bevragen bij naaiatelier

