
Hinnasto Studio Pomsi
Kaikki hinnat ovat alkaen hintoja. Hinnat sisältävät alv:n, mutta eivät materiaaleja.
Jokainen valmistettava vaate ja tehtävä korjaus on aina ainutlaatuinen. 
Teemme jokaisesta työstä aina hinta-arvion erikseen.
Haastavan kankaan lisä +20%
Tuntiveloitus 35€, Pikalisä +20%
KORJAUSOMPELU, hinnat alkaen €
HOUSUT
lahkeiden lyhennys/pidennys koneella 20
lahkeiden lyhennys/pidennys käsin pikeeraten 30
lahkeiden pidennys nauhalla tms. 35
lahkeiden kavennus, suorat housut 40
kavennus sivusaumasta/sauma 20
kavennus takasaumasta 25
vetoketjun vaihto 30
vetoketjun vaihto, farkut 35
taskupussien vaihto/kpl 25
vyölenkkien ompelu/kpl 4

MEKKO/HAME hinnat alkaen €
helman lyhennys, kapea helma 40
leveä helma , yli 2m 50
    + vuorin lyhennys 30
    + halkiollinen hame 50
kavennus/per sauma 15
kavennus, vetoketjusauma 30
vetoketjun vaihto 30
vuoritus 40

PUSERO, hinnat alkaen €
hihojen lyhennys suorat 20
hihojen lyhennys mansetti + halkio 45
helman lyhennys 20
kavennus, kaksi saumaa 25
hihojen kavennus, yksisaumainen 20
muotolaskosten lisäys 2 kpl 25

TAKKI/JAKKU, hinnat alkaen €
hihojen lyhennys suora 30
hihojen lyhennys halkio 50
kavennus, kaksi saumaa 40
helman lyhennys 40
helman lyhennys halkiollinen 50
hihojen kavennus 30
vetoketjun vaihto, vuoriton 40
           vuorillinen päällystakki 80
           untuvatakki 100
taskupussien vaihto/kpl 25
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povitaskun ompelu/kpl 30
vuoritus 150
napin ompelu 2,50-4,00

JUHLAPUKU, hinnat alkaen €
helman lyhennys, leveä helma (yli 2m) 70
helman lyhennys, kapea (alle 2m) 50
helman lyhennys/tyllikerros 25
  + vuori 30
olkaimien lyhennys 35
vetoketjun vaihto 50
yläosan kavennus/sauma 30
  - vetoketjusauma 50
selän lyhennys 50

MITTATILAUSOMPELU, hinnat alkaen €
housut 160
 + vuori 30
trikoohousut, kuminauhavyötärö 90
hame 120
 + vuori 30
trikoohame, kuminauhavyötärö 70
pusero 120
jakku (sis. vuori) 300
päällystakki (sis. vuori) 400
      + lisähinta taskut, piilonapitus, halkiot ym.
hihaton mekko 250
 + vuori 50
hihallinen juhlamekko (sis. vuori) 400
vyötärökorsetti (alusvaate) 250
pitkä juhlapuku 800
hääpuku 800
historiallinen puku 1500
MIESTEN VAATTEET, hinnat alkaen €
puku 1600
pikkutakki 1200
kauluspaita 120
housut 400
liivi 350
SISUSTUS, hinnat alkaen €
verhot ylä- ja alakäänne, 250x150 cm/verho 20
verhot ylä, ala ja sivut/verho 40
    +rypytysnauha 10
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