
        
BYXOR ofodrat fodrat 
kortning/längning 150: - 215:- 
laga fåll                                                       135:-                 180:- 

kortning/längning med slits, slag 235: - 275: - 
tillägg för slitband eller skoning   75: - 
med fotvidd över 60 cm 235: - 285: - 
flytta kant 255: - 315: - 

dubbeltyg eller dragkedja 295: - 375: - 

dubbeltyg med sprund                           från365: -  

spara kant 295: - 345: - 
byx till shorts med dragkedja(exkl. dragkedja)              från 600:- 
skidbyxor timpris 

LIVVIDD 

intag/utlägg 230: - 275: - 

kil på sidor  420: - 490: - 

släpp ut från veck+mitt i bak och skarva linning 460: - 565: - 

med tre sömn , skarvad linning                   380:-                  430:- 
tillägg för stickningar                          enkel 95: -      dubbel 125:- 

GRENSPETS 

intag/utlägg                                                  230: - 320: - 

 nytillverkad inlagd grenkil 250: - 300: - 
 

FOTVIDD BENVIDD  tillägg för slitband till fållen  75:- 

halva benet: - båda sidor 280: - 370: - 

                     – en sida 210: - 240: - 

Tillägg för stickning: - enkel   70: -  110: - 
                                 – dubbel   90: - 130: - 
hela benet: - båda sidor 330: - 380: - 

                   – en sida 270: - 330: - 

Tillägg för stickning/ben              - enkel     100: - 150: -  
(för grenspets,fotvidd,benvidd)    -dubbel    140: - 200: - 

LIVHÖJD SÄNKT 
hel  430: -                500:- 

halv  330:-                 400:- 

JEANS               
Lagning:         - grenen, lår från 210: - per hål 

                  -Vid bakficka, fåll eller knä från 235: - per hål 

FODERBYTE (foderkosnad 170kr/m) 
kappa rock, kavaj utan innerfickor och slits från915:-exkl. foder 

tillägg för ficka  - /slits              per st.   200:- /120:- 
utan ärmfoderbyte exkl. foder 805: - 

foder byte midja nedåt exkl. foder 500: - 
ärmfoder                                                  exkl. foder    260:-/sida 

byxfoder fram exkl. foder 590: - 
byxfoder fram och bak exkl.foder 805: - 

kjol exkl.foder 440: - 

FICKOR (för fodrade plagg tillkommer100 kr) 
passpoal eller stolpficka 345:-/st 

ficklock 210:-/st 
innerficka med dragkedja 360:-/st 

utanpåliggande ficka 230:-/st 
utanpåliggandde ficka med dragkedja 280:-/st 

byte fickbotten, förlängd fickpåse 165:-/st 
ny fickpåse (gäller ej sidficka för byxor) 265:-/st 
sidfickor byxa timpris 
sy fast och ta bort fickpåse                  från  170:-/st 

byte jeans fickpåse                                       320:-/st                                                                                                                   

 

KAVAJER,ROCKAR,KAPPOR 
ÄRMAR-         Tillägg för blindknapphål     40:-/st 

                          Tillägg för designsöm        60:-/ ärm 
med slejf, slits, mudd eller uppslag: - kortad per par 510: - 
                                                          – längd per par 580: - 

skoning av sliten ärm per par 410: - 
med riktiga knapphål /kortas från axel          per par 585: -/1250:- 

avancerade ärm                                                 timpris- från 590:-        
slät ärm: -. kortad per par 380: - 

                – längd per par 430: - 

ärmvidd intagen (för stickning extra påslag) per par fr. 340: - 

AXLAR KORTADE 
fodrat plagg 770: - 
ofodrat plagg 520: - 

tillägg för stickning /par                 enkel 100: - dubbel 140: - 

KORTNING FÖR NEDAN 
kavaj, kappa, rock slät 450: - 

för slits tillkommer                                                 110:-/st 
med kil, veck, dragkedja eller dubbelfodrad 620: - 

flytta innerkant 530: - 
ofodrad kappa slät 430: - 

foderkortning  325: - 
för löst foder tillkommer 150: - 

SIDSÖMMAR OCH RYGGSÖM 
en rygg – sidsöm 225: - 

två eller fler sidsöm per st. 180: - 

justera ärmhål per sida   200: - 
då slitsar berörs tillkommer per st. 215: - 

enbart slitsar borttagna per st. 205: - 
med passpoal i insida                          en söm. 145: - flera 120: -/st 

KRAGE-LUVA                     nackhylla        465:- 
med delad krage inkl. rygg söm       545: - 

byte krage /ny löskrage (exl.mat.) timpris 

AXELVADDAR(inkl.mat.)    fodrade plagg  per st     160: - 
                                                       ofodrade plagg per st.  120: -

VÄSTAR 

Sidsömmar, ryggsöm per st. 215: - 

byte av ryggfoder, exkl. material                 570: - 
utlagd med foder skarv per sida 290: - 

SKINN-PÄLSDETALJER (exkl. material) 

kantade ärmar                                       per par  410: -/  päls 510:- 

pälskantad luva  (exl.mat.)                                     fr.510:-           
ärmbågslapp kavaj per par 350: - 

ärmbågslapp tröja per par 265: - 
ompasspoalerad sidficka byx per sida 260: - 

HÄLLOR     tillverkade eller flytt per st.   85: - 
                              3 eller fler timpris 

DRAGKEDJOR  
 för extra detaljer(paspoal,designe band osv.)tillkommer timpris 
 ofodrat fodrat 
byxa eller kjol inkl. kedja 240: - 310: - 
klänning, inkl. kedja 270: - 330 - 
jacka, overall -exl.kedja:kedja upp till 40 cm  300: - 320: - 
                                   mellan 40 – 110 cm         330: - 370: -  

kuddar, dynor: upp till 40cm över 40 cm    245:- tillägg-40:-/dm    

laga dragkedja 230:- 

från knappgylf till kedjegylf                           375:-              430:- 
vändbar jacka exkl. kedja    620:- 



 
 

 
                     

KLÄNNINGAR OCH KJOLAR 
KORTNING, LÄNGNING MED OSYNLIG FÅLL 

Timpris tillkommer för extra detaljer      

                                                                         ofodrat      fodrat 

slät snäv                                                             275:-        345:- 
vid upp till 220 cm                                         310:-         385:- 

över 220 cm                                              355:-         450:- 
helveckad eller plissé                              445:-        540:- 

festklänning och brudklänning       från 600:-      timpris 
tillägg för skoning                                                     225:-  

KORTNING, LÄNGNING MED MASKINSYDD FÅLL 

Slät snäv                                                  220:-         285:- 
vid upp till 220 cm                                    260:-         325:- 

över 220 cm                                             335:-         395:- 
helveckad eller plissé                             390:-         460:- 

kortad upptill                                             400:-         520:- 
enbart foderkortning / tillägg för slits              200:-     / 150:- 
INTAGNING UTLÄGGNING- båda sidor 

utan ändrat ärmhål eller linning 
             – under 25 cm                             260:-         340:- 

             – över 25 cm                             320:-         380:- 

Ändrad  med  linning eller ärmhål                 345:-         430:- 

för dragkedja tillkommer                             200:-          240:- 
för skena tillkommer                   två st.190:-  flera 90:-/st 

AXELKORTNING  FÖR ÄRMLÖS  KLÄNNING 

klänning/ top                                            260:-           345:- 
tunna axelband                                            200:- 

 

 

SKJORTOR-BLUSAR-TRÖJOR-t-shirt 
ÄRMKORTNING 

slits flyttning                                             320:- 
ej slits flyttning                                             210:- 

kortning till kort ärm                             230:- 
med mudd slits eller uppslag                           330:- 

stickat                                                                  340:- 
KORTNING för NEDAN      rakt                    230:-     
Med slits,mudd eller rundning / avanserad    295:- / 415:- 

Stickat                                                                 390:- 

SIDSÖMMAR - INSNITT 

sidor in                                                              260:- 

i samband med ärmvidd                              390:- 
+viksöm med stickning/inkl ärm-               190:- / 245:-per sida 

tillägg för enbart stickning:      enkel 80:-/sida dubbel 140:-/sida 
skarva sidor                                                       360:-        490:- 

skarva sidor och ärm                                         490:-          580:-  

slimning / insnitt                              från  295:-       410:- 
vända / byta krage exkl. knapphål och tyg         230:-  /    380: - 
bara överdel 200:- 

vända manschett /laga slitna manschett/ par   230:- /    290:- 
korta krage mitt i bak                              310:- 

 

 

VATTENTÄTT BAND(tejpade sömmar)  110:-/m 

 

 

MÄRKEN                                    ofodrat            fodrat  

Plagg                                             95:-                  185:- 
avancerade                                     timpris         

 

 

KNAPPAR  för lagning tillkommer tidskostnad 

knapp isydd                                40:- st             flera 35:- st. 

om knapp är ej medföljer                50:- st.             flera 45:- st. 
knapp med underknapp isydd 50:- st         flera 45:-st. 

om underknapp ej medföljer   60:- st         flera 55:- st. 
knapp isydd i skinn                 65:- st.           flera 60:- st. 

knapp isydd i skinn med underknapp 70:- st.         flera 65:- st. 
om underknapp ej medföljer                 80:- st.            flera 75:- st. 
tryckknappar isydda                 90:- / par 
hyska / hake isydda                                90:- / par 
Hyska, hake herrbyxa                 120:-/del 

tryckknappar islagna(exkl. mat.)          80:-/del       flera 75:-/del 

då tryckknappar ej medföljer                 120:-/del     flera 100:-/del 

pälshakar(exkl.mat.)                           135:-/del     flera105:-/del 

jeansknappar exkl.knapp                   90:- st. 

bekläddknapp                                   från 35:- st. 

KNAPPHÅL 
Handsydd                                    från 220:- 
Maskinsydd                                  60:- st.        flera 55:- st. 

Blindknapphål                                  45:- st.          flera 40:- st. 

SKÄRPKORTNING 
vid spänne med knapphål eller öljetter      190: -         annars 145: - 
extra hål                                                   65 - st.    flera 50>: - st. 

BIKINI / BH  laga bygel /spänne                 från. 100:- 

axelkortning                                                       195:- 

intagning mitt i bak                                       225:- 

GARDINER - hissgardin        timpris 

kappa, rak ( för veck tillkommer 40:-/st)    210:- / m 

längd upp till 2,5 m                                      320:-            
längd över 2,5 m                                       360:- 

vid mönsterpassning eller fodrat        timpris 
gardinkortning                                       175:- / st. 

kortning med sprättning                        230:- / st. 
med hällor tillkommer                        40:- / hälla 

montera öljetter           plast fr. 40:-/st  mettal fr.80:-/st eller timpris 

DUKAR 
fåll                                                         90:-/m:- 

rund, oval, skarvad, avancerad         timpris 
ÖVRIGT 

överdrag, sängkappa                         timpris 

kuddfodral med kedja, inkl. kedja         260:- 

KONSTSTOPPNING                                   780:- / kvcm 

NYSÖMNAD                             från grundpris           
klänning,                                          från 2360:-     från 2860:- 
byxor                                                från 1990:-     från 2490:- 

damkostym 2 delar                          från 3420 :-    från 4270:- 
kjol                                                        från 1865:-     från 2195:- 

väst                                                    från 1615:- 
skjorta utan ficka kort ärm                 från 1560: - 

skjorta utan ficka lång ärm                  från 1970: - 
             - med manschett                 från 2180: - 
fest, bal, brudklänning                 från 5970:- 

damkavaj/herrkavaj                        från 4695 :-/från 5195     
schal                                                 från 390:- 

 

All speciell beställning vi tar efter timpris 

 

Tyg och sybehör köps av kunden.  Ring  för rådgivning. 
 
 

För handsyddplagg ändring tillkommer ett påslag av 40 % på ordinarie priset. För skinn, päls och dun tillkommer ett påslag 

av 30% på ordinarie pris.  För sammet & siden tillkommer ett påslag av 25 %  på ordinarie priset. 

Ändringar till samma eller påföljande arbetsdag utförs i mån av tid till ett påslag av 20 % på ordinarie pris. 

 

 

                        VI HAR F-SKATTSEDEL                                             Pris per timme 600:- 

 


