Skrædderguide
- til dig der snart skal giftes

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.

Hvilke ændringer kan skrædderen lave?
Kan skrædderen sætte ærmer på eller tyl over skuldrene?
Ærmer: Her spares der tid, hvis du køber en færdig overdel.
Halterneck/stropper: Dette kan opbygges ved skrædderen.
Min brudekjole er for lille/stor - kan tilretning lade sig gøre?
Vi finder den løsning der giver dig den kjole du ønsker. Vær dog opmærksom
på, at hvis der er mange perler og blonder kan det blive omkostningsfuldt.
Jeg har tænkt mig at tabe mig hvornår skal jeg til skrædderen første gang?

Første prøvning skal ligge ca. 1½ måned før brylluppet.
Min kjole er med slæb – kan det sættes op når vi skal danse?
Ja vi kan lave en dansestrop.
Min kjole skal lægges op, men der er blonder for neden – kan Skrædderen
hjælpe mig?
Skrædderen kan sagtens hjælpe dig, men da det er et meget stort arbejde at
afmontere blonden før kjolen lægges op, bliver det ofte meget dyrt. Du kan dog
vælge selv at tage blonden af og lade skrædderen lægge kjolen op og påsy
blonden igen.
Afklipper skrædderen eventuelle løse tråde, perler og blonder, der forefindes
på kjolen originalt?
Dette kan udføres til en timepris på 495,-

Jeg er gravid/har lige født.
Jeg er gravid, er der noget jeg skal være opmærksom på?
Oplægning skal ske så tæt på dagen som muligt, 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, skørt og de sko du skal bruge til brylluppet med til skrædderen, så
kan vi sikrer at alt passer sammen.
Resultatet er på eget ansvar hvis ikke dette medbringes.
Hvor mange gange skal jeg regne med at skulle til skrædderen?
Du skal regne med minimum to tider. En til prøvning hvor der sættes nål i. En
hvor du prøver den tilrettede kjole.
Kan min kjole laves med det samme når jeg kommer til skrædderen?
Tilretninger kan ikke laves med det samme, da det ofte tager mellem 5 - 15
timer at tilrette en brudekjole, større opgaver kan kræve ekstra prøvetid.
Kan jeg vente med at komme med kjolen til 14 dage før brylluppet?
Ja det kan du godt, men der vil i så fald tillægges et haste tillæg. Dette er for at
komme foran i køen, da vi som min. Skal have 3 uger efter hver prøvetid til at
løse din tilretning.
Kan jeg hente min brudekjole fredagen før brylluppet?
Det er ikke så godt at vente til dagen før med at hente din brudekjole – det
efterlader ikke plads til sidste øjebliks tilretninger.
Min kommende mand skal have tilrettet sin habit, smoking, jakkesæt - kan
skrædderen hjælpe?
Ja skrædderen kan sagtens hjælpe din mand også. (Og vi skal nok sørge for han
ikke ser din kjole).

Min kommende mand vil gerne købe en skjorte i sammen farve som min
kjole - kan skrædderen hjælpe med det?
Du kan få en lille lap af brudekjolen med så i kan matche farverne.
Kan min kjole presses, stryges og dampes?
Vi anbefaler at tage til dit lokale renseri og få det gjort.

Priser og vilkår primo 2021
De fleste tilretninger inkl. prøverumstid ligger prismæssigt mellem 2.100–
6.000 kr. vi giver gerne et estimat.
Timeprisen er 495,- Prøverumstid pr gang 250,- (30min)
Opstartsgebyr ved afhentning uden tilretning 500,-
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