Skrædderguide
- tilpasning af festkjoler

HVORFOR SKAL DU VÆLGE AT BRUGE MELIKAS SKRÆDDERI?

•

God vejledning og service af uddannede fagfolk.

•

Mere end 13 års erfaring.

•

9 specialmaskiner.

•

Erfaring med en bred variation af opgaver.

•

Åbningstider:

Tidsbestilling nødvendigt
Alt dette sikre dig et slutprodukt med mulighed for en kreativ løsning og altid i topkvalitet.

Introduktion
Melikas skrædderi har eksisteret i mange år og er ejet af Melika Riberholt.
Virksomheden har 5 medarbejdere. Vi tager vores sociale ansvar alvorligt,
og gør meget for at sikre et sundt og godt arbejdsmiljø.
Vi samarbejder med flere butikker fordelt i Midtjylland. På årlig basis har vi
også adskillige hundrede private kunder forbi skrædderiet.

Hvilke ændringer kan skrædderen lave?
Min kjole er for lille - kan det lade sig gøre at sy kjolen ud?
Ja det kan der i de fleste tilfælde godt lade sig gøre, og der kan for det
meste sættes en snørelukning i kjolen.
Min kjole er for stor - kan det lade sig gøre at sy kjolen ind?
Det kan laves originalt, eller vi kan i sammenarbejde med dig, lave en
løsning der passer både pris og pasform.
Min kjole er med slæb – kan det fjernes?
Der er flere løsninger hvis din kjole oprindeligt er med slæb, og du tænker
det kan være i vejen. Det kan enten fjernes, forkortes, eller vi kan
konstruere en dansestrop der passer netop til din kjole.
Kan jeg få lavet en slids i min kjole?
Det er flere måder at lave slids på, så der er også en løsning til din kjole.

Jeg er gravid/har lige født.
Jeg er gravid, er der noget jeg skal være opmærksom på?
Hvis kjolen skal lægges op, skal det ske, så tæt på eventet som muligt ca. 14
dage før, da maven vil løfte kjolen op.
Min kjole strammer, findes der en løsning?
Løsningen kan være, at der laves kiler eller en snørelukning, det kommer an
på hvad der klæder din kjole. Vi ligger inde med mange materialer, så spørg
skrædderen herom.
Jeg ammer, findes der en løsning?
Der findes mange løsninger, eks. usynlige lynlåse så du kan åbne op,
ugeneret og diskret. Spørg skrædderen herom.

Hvad bør jeg ellers vide?
Hvad skal jeg tage med til skrædderen?
Tag den BH, og de sko du skal bruge til festen med til skrædderen, så kan vi
sikrer at alt passer sammen.
Hvor mange gange skal jeg regne med at skulle til skrædderen?
Ved større tilretninger skal du regne med minimum to prøvninger. En hvor
der sættes nål i, og en hvor du prøver den omsyede kjole. Ved oplægninger
er dette ikke nødvendigt.
Kan min kjole laves med det samme når jeg kommer til skrædderen?
Tilretninger kan ikke laves med det samme.
Jeg skal bruge min kjole hurtigst muligt, hvad gør jeg?
Vi vil gerne være behjælpelige med at du kan få din kjole hurtigst muligt.
Vær opmærksom på at der tillægges et hastetillæg inden for 3 hverdage, da
du skal foran i køen, og vi derfor ikke kan nå det inden for alm. arbejdstid.
Min partner skal have tilrettet sin habit, smoking, jakkesæt - kan
skrædderen hjælpe?
Ja skrædderen kan sagtens hjælpe din partner også.
Hos Melikas skrædderi har vi speciale i tilretning af bla. habitter.
Tilbehør?
Alt efter størrelsen på afklippet fra din kjole, er det muligt at få lavet:
•

Butterfly, Slips, Lommeklud

•

Sjal

•

Hårpynt eks. scrunchie

Kan min kjole presses, stryges og dampes?
Vi anbefaler at tage til dit lokale renseri og få det gjort.

Priser og vilkår primo 2021
Hvor meget koster det?
Du kan finde prislisten på www.Melika.dk.
Ved opgaver der ikke er på prislisten afregnes der pr. time (der bruges stopur). Prisen er her 495 kr. i timen, men spørg skrædderen da vi ud fra erfaring kan give en estimeret pris.
Hvordan betaler jeg?
Der modtages mobilepay eller kontanter i lige penge.
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