
Prijzen zijn exclusief materiaal     

Broek 
Rits vervangen  € 15.00
Klassieke zoom € 8.00
Jeanszoom € 10.00
Jeans met originele zoom € 12.00
Blinde zoom, machinaal € 8.00
Blinde zoom, met de hand € 12.00
Zoom met talonlint  € 13.00
Verlengen van broekspijpen  € 13.00
Versmallen aan de zijnaden € 10.00
Versmallen aan midden-rug naad € 15.00
Herstellen/ verstevigen van de knie € 7.50
Elastiek toevoegen aan de taille € 7.00
(zonder originele tailleband) € 15.00 
Elastiek toevoegen aan de enkels € 7.00
(zonder originele omslag) € 15.00
Toevoegen van zak in de naad € 10.00
Toevoegen van zak bovenop € 8.50 

Rok en Jurk 
Klassieke rits vervangen max 20cm € 12.00
Klassieke rits vervangen max 40cm € 15.00
Blinde rits vervangen max 20cm € 15.00
Blinde rits vervangen max 40cm € 17 .00
Verbreden van de taille (met ceinture/elastiek) € 15.00
Versmallen van de taille aan de zijnaden € 10.00
Versmallen van de taille met ceinture/elastiek € 15.00
Versmallen van de mouwen € 10.00
Verandering/ aanpassing van kraag € 12.00
Verandering/ aanpassing van de mouwen € 15.00
Verandering/ aanpassing van de pols € 15.00
Verkorten van de mouwen  
met originele manchette € 15.00
Verkorten van de mouwen met zoom € 8.50
Verlengen van de mouw € 15.00
Verkorten/zomen  € 8.50
Blindzoom machinaal € 8.50
Blindzoom met de hand € 12.00
Toevoegen van zak in de naad € 10.00
Toevoegen van zak bovenop € 8,50
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Bloesjes – Mantels – Vest jes - Pulls 

Rits vervangen (max 50cm)  € 17.00
Rits vervangen (max 80cm)  € 22.00
Rits vervangen in zware jassen 
(bv: ski-jas, wintervest, ...) € 30.00
Verandering/ aanpassing aan de pols € 15.00  
Verkorten van de mouwen  
met originele manchette € 15.00
Verkorten van de mouwen met zoom € 8.50
Nieuwe Manchetten (boordstof ) € 8.00
Herstelling/versteviging van de elleboog € 7.50
Verkorten van de mouw met originele zoom € 13.00
Verkorten/zomen € 12.00
Verkorten met lockmachine (tricot-stoffen) € 8.00
Toevoegen van zak bovenop € 8.50
Versmallen (zie jurk en rok) 
 
Knopen 

Klassieke knoop € 1.50
Drukknoop € 1.50
Drukknoop handmatig € 4.00
Drukknoop met versterking € 5.00
Drukknoop met versterking met de hand € 8.50
Toevoegen knopen en knoopsgaten / per stuk € 5.50
 

Algemeen - Toevoegingen 

Herstellen van klein gaatje (max 1cm/1cm) € 2.00
Herstelling medium gaatje € 4.00
Herstelling groot gat € 6.00
Herstelling naad € 2.00 tot € 6.00

Retouches uit te voeren met sierstiksels + € 4.50
Retouches uit te voeren met voering + € 5.50
Retouches uit te voeren met split + € 6.50
 
Gordijnen en kleine textielwaren (per meter) 

Gordijnzoom met zoomvlies € 4.50
Naden bij gordijnen/ kussens/ tafelkleed/ … € 3.50
Rolzomen met de overlockmachine € 2.50

Voor herstellingen en aanpassingen op maat die niet opgesomd worden in deze lijst,  
wordt er in overleg een prijs afgesproken.

Ken je ook dat gevoel: 
Die mooie jas van oma, de jurk van tante die je zo mooi vindt, maar die je niet past? 

Spring gerust binnen er is vaak meer mogelijk dan je denkt!
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