
 

Skrædderguide 

- Tilpasning af habitter 

HVORFOR SKAL DU VÆLGE AT BRUGE MELIKAS SKRÆDDERI? 

• God vejledning og service af uddannede fagfolk. 

• Mere end 10 års erfaring. 

• 9 specialmaskiner. 

• Erfaring med en bred variation af opgaver. 

• Speciale i habitter og brudekjoler. 

• Åbningstider: 

Man, Ons: 9.30-15.30   Tirs, Tors: 16.30-19.00   Fre: 9.30-14.30 

Alt dette sikre dig et slutprodukt med mulighed for en kreativ løsning og altid 

i topkvalitet. 



Melikas skrædderi har speciale i tilretning af habitter. Vi samarbejder med 
flere herretøjsbutikker, så spørg gerne efter os. 

Jakken skal købes efter det bredeste punkt over skulderen. 
Buksen skal købes efter det bredeste punkt over bagdel og lårvidde. 

Hvis det er nødvendigt at buksen sidder på hoften og under maven, skal du 
vælge en lavtaljet buks med kort skridtlængde. 

Ikke alle er standardmål, i nogle tilfælde vil tilretninger, små som store, være 
nødvendige for at opnå det bedste resultat. 

Ind-og oplægning: Din habit kan altid syes ind . Der er næsten ingen 
begrænsninger, hvad enten det er; ærmer, ryg, skuldervidde, nakkefolder,  
liv,  lår og læggen  - spørg os endelig. 

Din buks og jakke kan også altid lægges op , hvad enten du ønsker shorts eller 
det hele bare er lidt for langt 

Både jakke og bukser kan laves 100% originalt med slidbånd , knapper og 
knaphuller.  

Hvilke ændringer kan skrædderen lave? 

Ved køb af ny habit 

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 mere end  30 forskellige butikker fordelt i Midtjylland. 
På årlig basis har vi adskillige hundrede private kunder forbi skrædderiet.  

Garderobefornyelse 

Vi vil selvfølgelig også gerne være behjælpelig med at opdatere og tilpasse 
de ting du har hængende hjemme i skabet. Hvad enten det er blevet for 
småt/stort, eller pasformen er blevet umoderne. 

Vi følger med tidens trends og tendenser, og kender forskellen på moderne 
og klassisk pasform. Vi råder og vejleder gerne så du opnår det ønskede re-
sultat.  



Hvad bør jeg ellers vide? 

Jeg skal giftes: Hvis du skal giftes, skal du være opmærksom på brudekjolens 
farve, da hvid ikke bare er hvid. Brudens kjole kan se beskidt ud ved siden af 
en kridhvid skjorte. Rådfør dig i butikken eller ved skrædderen. Hos skræd-
deren kan du få et afklip af kjolens farve. 

Butterfly/slips/klud: Vi laver gerne tilbehør i ønsket farver og materiale. Det 
kan som oftest laves af oplægnings afklippet fra din partners kjole. 

Slidt for: Der kan gøres to ting; det kan repareres med strækkiler, for større 
fleksibilitet og hele foret kan skiftes, hvilket giver mulighed for en ny farve, 
kvalitet og ekstra lommer, i foret. 

Nåleisætning: Vi råder altid til at få sat nåle i, hvor du køber din habit eller  
hos os, da du dermed er sikker på at der er taget højde for alle faktorer. 

Medbring af samme årsag de sko du vil have på til buksen. 

Pasform: Hvis din str. ændre sig efter tilretning, kan det have en effekt på 
længden af  buks og ærmer 

Når et produkt er blevet lagt ind hos os, kan det altid ændres tilbage til origi-
nalt i tilfælde af at du ændre pasform. 

Hvis jakken skal lægges mere end 7 cm op i ærmerne, kan vi opbygge en ny 
slids så resultatet bliver som originalt. 

Ved bukseoplægning kan vi påsætte slidbånd for at undgå slid på stoffet. 
Dette er dog ikke nødvendigt hvis du vælger en oplægning til den korte side. 

Ved gennemgående knaphuller er der begrænsning for oplægning på ær-
mer, og dette kan ikke laves originalt. 

Ud - og nedlægning: Både buks og jakke kan oftest lægges maximalt 4 cm 
ned,  med fortsat originalt udseende. 

Udlægning af buks er muligt efter sømrum, som kan ses midt bag på buksen. 

Nedlægning i ærmet er ikke muligt ved jakke med gennemgående knaphul-
ler og  udlægning af konfektionsjakker, da sømrummet ikke er tilstrækkeligt. 

skræddersyede jakker og bukser har større muligheden for ændringer da 
der ofte er ekstra sømrum. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside:    www.melika.dk 

E-mail:             melika@riberholt.dk 

Tlf.:                  27 26 74 04 

 

 

Skulle du have andet liggende, hjælper vi  

selvfølgeligt også med dette……. 


