Prijslijst Makke troch Klaske 2022
spijkerbroek / pantalon

Prijs v.a

Spijkerbroek inkorten

€ 10,-

Spijkerbroek met originele rand inkorten

€ 12,50

Spijkerbroek knoop per stuk

€ 3,-

Spijkerbroek het lusje stikken

€ 6,50

Spijkerbroek een nieuwe zak inzetten

€ 17,50

Spijkerbroek 2x nieuwe zakken inzetten

€ 30,00

Het gaatje bij achterzak van een broek repareren

€ 7,50,-

Spijkerbroek lange rok van maken

€ 25,-

Spijkerbroek taille innemen

€ 15,-

Spijkerbroek pijpen inkorten en versmallen

€17,50

Spijkerbroek nieuwe rits inzetten (incl rits)

€ 13,50

Spijkerbroek gaatjes bij de kruis met lapje onder dicht stikken

€ 7,50

Spijkerbroek gaten/scheuren verstellen

€ 7,50

Pantalon inkorten met stootband

€ 12,50

Pantalon de pijpen innemen/smaller maken

€ 13,50

Pantalon de band innemen

€ 15,00

Pantalon de band wijder maken

€ 15,00

Pantalon inkorten blindzoom

€ 10,00

Pantalon een nieuwe zak inzetten

€ 17,50

Panatlon nieuwe rits inzetten(incl rits)

€ 13,50

Korte broek

Prijs v.a

een korte broek van een spijkerbroek maken

€ 10,-

kort broek nieuwe rits inzetten

€ 13,50

kort broek nieuwe knoop aan zetten

€ 3,-

een korte broek inkorten met omslag

€ 12,50

T-shirt

Prijs v.a

t-shirt \ polo inkorten

€ 10,-

t-shirt \ polo zijkanten innemen

€ 10,-

t-shirt \ polo innemen en inkorten

€ 18,50

t-shirt \ polo inkorten met split

€ 12,50

t-shirt \ polo mouwen inkorten

€ 10,-

trui | vest

Prijs v.a

trui \ vest inkorten

€ 10,00

trui \ vest zijkant innemen

€ 10,00

trui \ vest zijkant innemen en inkorten

€ 18,50

trui \ vest mouwen inkorten

€ 10,00

trui \ vest het gaatje stoppen

€ 5,-

Jurken | Japon

Prijs v.a

Jurk inkorten zonder voering

€ 10,-

Jurk inkorten met voering

€ 15,-

Jurk, de schouders innemen

€ 15,-

Jurk nieuwe blinde rits vervangen

€ 15,-

Jurk/Japon zoom stikken

€ 5,-

Jurk zijkant innemen

€ 15,-

Jurk zonder voering nieuwe rits vervangen

€ 15,-

Jurk met de voering nieuwe rits vervangen

€ 18,50

Jassen

Prijs v.a

Jas mouwen inkorten zonder voering

€ 10,-

Jas mouwen langer/korter maken met voering

€ 17,50

Jas mouwen inkorten met manchet en split

€ 20,-

Jas zak stikken

€ 6,-

Jas gaatje

€ 7,50

Jas knoop aanzetten per stuk

€3,-

Jassen

Prijs v.a

Jas binnenvoering stikken

€ 10,-

Jas rits slot(runner) vervangen

€ 5,-

Jas nieuwe rits (kinderjas)

€ 26,50

Jas nieuwe rits volwassenen

€ 30

Jas nieuwe rits vanaf 85 cm

€ 32,50

Jas zonder voering nieuwe rits vervangen vanaf

€ 15,-

Jas nieuwe dubbel deelbare rits vanaf 70cm

€ 32,50

Jas nieuwe zak maken

€ 15,-

lange jas met voering lengte inkorten

€ 35,00

Mantel

Prijs v.a

Mantel oksels stikken met voering

€ 10,-

Mantel een zak stikken

€ 7,50,-

Mantel voering stikken

€ 10,-

Mantel naad stikken

€ 5,-

Mantel drukknoop per stuk

€ 3,50

Overhemd

Prijs v.a

Overhemd de mouwen inkorten met origineel split omhoog

€ 17,50

Overhemd zijkanten innemen

€ 12,-

Overhemd mouwen innemen

€ 10,-

Overhemd korter maken

€ 10,-

Overhemd knoop opzetten

€ 2,50

Overhemd knoop gaatjes maken

€ 2,50

Overhemd gaatje dicht stikken

€ 7,50

Overhemd mouwen inkorten

€ 12,50

Kraag omdraaien

€12,50

Gordijnen

Prijs v.a

Inbetween /gordijnen

€12,50 p.m

Kraag omdraaien

€12,50

Gordijn baan

€16,50 per baan

Gordijn zonder plooi

€ 7,50 per meter

Gordijnen inkorten

€ 7,50 per meter

Gordijnen langer maken

€ 7,50 per meter

Vitrage gordijnen met loodveter inkorten(met zoompje

€ 7,50 per meter

Gordijnen bij de zijkanten innemen

€ 6,50 per meter

Gordijnen de zoom stikken

€ 3,50 per meter

Nieuw haakje

€3,-

Diversen:

Prijs v.a

Embleem kleine maat vast stikken

€ 1,50

Embleem gemiddelde maat vast stikken

€ 3,-

Embleem grote maat vast stikken

€ 5,-

Kussenrits vervangen

€10,-

Nieuw kussen maken met rits

€15,-

Caravankussen v.a

€40,-

Loungekussenhoes v.a

€35,-

Oksel stikken

€8,50

Kniestuk (werk)broek

€15,00

Rits in rugzak

€30,-

Graag de kleding schoon en gewassen brengen.
Zit uw/jouw kledingstuk of aanpassing er niet bij, neem dan gerust contact met mij op via telefoon of whatsapp
0615188239

