Korjausompeluhinnasto

40 €/h (sis. 24% alv)

HOUSUT
Lahkeiden lyhennys (Huom! Kapeneva lahje!)
Suora lahje = Farkut (koneommel)
Upslaaki tai Farkkujen alkuper. reunan säilyttäminen
Piilo-ommel (pikeeraus)/kapeneva lahje, sis. lahkeensuun kavennuksen
Lahkeiden pidennys
Suora lahje (koneommel)
Pidennys nauhalla, piilo-ommel (pikeeraus)
Lahkeiden kavennus
Päärmäys lahkeensuussa (+ lyhennys 10€)
Halkio sivusaumassa (+ lyhennys 10€)
Vyötärön kavennus / levennys takasaumasta
Vyötärön kavennus / levennys sivusaumoista
Vetoketjun vaihto (ei sis. vetoketjua)
Farkut (ei sis. vetoketjua)

hinta €

JAKKU JA PIKKUTAKKI
Jakku ja pikkutakki, hihojen lyhennys
Suora hiha, vuoriton
Halkio / mansetti / tamppi, vuoriton
Suora hiha vuorillinen
Halkio / mansetti / tamppi / vuorillinen
Jakun hihan lyhennys, jossa 3-4 nappia halkiossa (napin siirto 2€/kpl)
Jakun helman lyhennys
Suora, vuorillinen
Halkio, vuorillinen
Kavennus sivusaumoista / kädentienkorjaus kainalossa (hihan siirto)
Ulkotakki, vuorillinen (Huomio! Nahkatakki +10% hintaan)
Vetoketjun vaihto (ei sis. vetoketjua)
Hihojen pidennys (materiaalit n.6€)
Hihojen lyhennys suora hiha/halkio hihansuussa tai tamppi
Helman lyhennys, suora helma
Helman lyhennys, halkio
Kavennus sivusaumoista/kädentienkorjaus kainalossa
Takin vuorin vaihto

hinta €

HAME
Helman lyhennys vain edestä, suora / kellotettu helma
Lyhennys suora vuorillinen hame / +halkio
Pidennys suora hame (+halkio) nauhalla tai kantilla
Lyhennys vekki- tai kellohame
Pidennys nauhalla tai kantilla
Morsiuspuku-helman luhennys

hinta €
23/30
34/38
38
40
45
alk. 80

24
28
28
26
32
20
26
34
40
32
36

30
40
38
45
46
52
62
76/108
68
46
48
60
74
76/104
alk. 180

Sivujen korjaus, koko matkalta
Vuoriton hame
Vuorillinen hame
Vetoketjun vaihto (sis. vetoketjun)
Vyötärön kavennus / levennys (sivusaumoista)

LENINKI
(lyhennys ks. Hameet)
Vuoriton mekko
Kavennus sivusaumoista / vetoketjun siirto
Kavennus takasaumasta / vetoketjun siirto
Vetoketjun vaihto
Vuorillinen mekko, miehustan kavennus / levennys helmaan
Sivusaumoista hihaton / vetoketju sivusaumassa
Takasaumasta / vetoketju takana
Vetoketjun vaihto, sis. vetoketjun
Hihojen kavennus
Pääntien muutokset
Olkaimien lyhennys
Spagettiolkaimet
Leveät olkaimet/vuorillinen
Suurentaminen kiilan avulla, hihaton kotelopuku
Rintamuotolaskoksista sisään/ulos

28
40
30
46

hinta €
40/56
30/46
42
54/66
40/56
48
alk. 40
alk. 36
38
42
54
alk. 36

