Skrædderguide

HVORFOR SKAL DU VÆLGE AT BRUGE MELIKAS SKRÆDDERI?

•

God vejledning og service af uddannede fagfolk.

•

Mere end 12 års erfaring.

•

9 specialmaskiner.

•

Erfaring med en bred variation af opgaver.

•

Åbningstider:
Man, Ons: 9.30-15.30 Tirs, Tors: 16.30-19.00 Fre: 9.30-14.30
Vi anbefaler at bestille tid .

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.
Vores medarbejdere er uddannet indenfor faget. 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
adskillige hundrede private kunder forbi skrædderiet.

Gode råd:
Indlevering af skræddervarer
På grund af personlig hygiejne, forbeholder vi os retten til at afvise et stykke
tøj eller pålægge et smudstillæg, på vare der ikke er som vasket eller renset.
Kan skræddervaren laves originalt? - Ja i de fleste tilfælde—snak med
skrædderen herom.
Bliver mit tøj lavet med det samme?
Du kan være heldig, men kom gerne i god tid før du skal bruge dit tøj /
skræddervarer, da vi kan have travlt.
Jeg skal bruge mit tøj hurtigst muligt, hvad gør jeg?
Vi vil gerne være behjælpelig med at du kan få dit tøj hurtigst muligt, du skal
bare være opmærksom på at der tillægges et hastetillæg.
Har skrædderiet stof til det skræddersyede projekt jeg tænker på?
Oftest ikke, hvis du gerne vil lave lavet skræddersyet tøj, er det bedst at du
selv har stof med, på den måde kan du være sikker på at du får netop det
stof du gerne vil have til den pris og kvalitet du ønsker dig.
Skal jeg selv have lynlås, trykknapper, bånd, lapper osv. med?
Vi har de mest gængse lynlåse til de fleste opgaver, ellers bestiller vi dem
hjem.
Nogle lynlåse er special lynlåse, disse tager mellem 6-8 uger at bestille hjem,
dette vil vi gerne være behjælpelig med.
På lageret ligger vi inde med nogle bånd, lapper og stof, men hvis du gerne
vil have noget bestemt materiale på din skræddervarer, anbefaler vi at du
selv tager det med, på denne måde sikrer vi at du får det du gerne vil have.
Vi har mange forskellige trykknapper, men er det en bestemt type med

Hvilke type opgaver udfører Melikas skrædderi?
Reparation af diverse:
•

Læder og skind arbejde samt revner og flænger.

•

Letvægts telte.

•

Rideudstyr ex. Hestedækken m.m.

•

Trykknapper og knapper.

•

Reparation af blonder og strik.

•

Reparation og flænger i alle typer beklædning ex: ski tøj og
jagttøj

•

Lynlåse i diverse beklædningsgenstande.

•

Flænger, revner og slidhuller i jeans, jakker, kjoler og
nederdele.

Skræddersyet tøj efter mål og personligt mønster/design:
•

Diverse beklædning.

•

Fra brudekjoler til dåbskjoler.

•

Syning af butterfly og slips (kan laves af afklip fra kjolens
oplægning).

Tilretning:
•

Brudekjoler, festkjoler konfirmationskjoler og gallakjoler.

•

Tilretning af habitter.

•

Oplægning af jeans, alm. Buks, nederdele, kjoler og frakker.

•

Specialtilretning af diverse handikaptøj.

Boligtekstiler:
•

Syning af pudebetræk og Sengetøj.

•

Duge, mundservietter, dækservietter.

•

Gardiner.

Håndsyning:
•

Brodering af navne i dåbskjoler.

Priser og vilkår primo 2020
Hvor meget koster det?
Du kan finde prislisten på www.melika.dk
Ved opgaver der ikke er opført 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.
I skrædderiet forsøger vi at lade være, men vi kan desværre også lave fejl.
Derfor beder vi reklamationer være sket inden for 14 dage, efter afhentning.

Hjemmeside: www.Melika.dk
E-mail:

melikariberholt@gmail.com

Tlf.:

+45 27267404

