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Mariela ompelimo & kotiapu
Jalaskuja 2, 21420 Lieto
puh. 040 542 6786
sähköposti: marjo@mariela.fi
Y-tunnus: 2627087-7

NAISTEN VAATTEIDEN OMPELUHINNASTO
Suorat housut
Caprit
Leggingsit, collegehousut
Paitapusero
Trikoopusero, -tunika
Juhlatoppi
Hame, vuorittamaton
Hame, vuoritettu
Kotelomekko, hihaton, vuorittamaton
Kotelomekko hihaton, vuoritettu
Pitkä mekko, vuoriton
Kesämekko esim. kellohelmalla, vuoritettu
Juhla- tai iltapuku, pitkä
Juhlapuku, kaksiosainen
Morsiuspuku
Bleiseri, vuoritettu
Bleiseri, vuorittamaton
Jakku tai bolero, vuoritettu
Pitkä villakangastakki, vuoritettu
Päällystakki, vuoritettu
Suunnittelun hinta, mikäli suunnitelma jää toteutumatta

€ alkaen:
100,00
100,00
50,00
90,00
80,00
60,00
80,00
95,00
120,00
140,00
180,00
140,00
220,00
260,00
390,00
200,00
160,00
130,00
300,00
250,00
100,00

Hinnat ovat alkaen-hintoja (sis. alv 24%).
Arvioidun hinnan jälkeen lopullinen hinta annetaan, kun työn yksityiskohdat, työhön kuluva aika ja käytettävät materiaalit ovat selvillä.
Lopulliseen hintaan sisältyy suunnittelu, kaavoitus, sovitukset ja varsinainen ompelutyö.
Vaativat kankaat (esim. silkki ja sifonki) ja käsinompelut nostavat hintaa.
Alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavat muutokset nostavat hintaa.
Hinnat eivät sisällä materiaalikuluja lukuunottamatta perusvärisiä lankoja. Asiakas hankkii kankaat ja tarvikkeet ellei muuta sovita.
Tuntiveloituksena tehtävät työt 40€/h. Nämä työt sovitaan erikseen.
Lasten vaatteet: hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

VAATEKORJAUSHINNASTO
Hame, mekko

Leninki, iltapuku

lyhennys, vuoriton, koneommel
lyhennys, vuorillinen, koneommel
lyhennys, vuoriton, halkiolla, koneommel
lyhennys, vuorillinen, halkiolla, koneommel
lyhennys, vuoriton, käsin ompelu
kavennus sivusaumoista
kavennus vyötäröltä
suurentaminen sivusaumanvaroista
pidennys alavaralla
vetoketjun vaihto
lyhennys, vuoriton, koneommel
lyhennys, vuorillinen, koneommel
lyhennys, vuoriton, halkiolla, koneommel
lyhennys, vuorillinen, halkiolla, koneommel
kavennus muotolaskoksilla (per kappale)
kavennus sivusaumoista
suurentaminen sivusaumojen saumanvaroista
pääntien uudistaminen
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€ alkaen:
18,00
22,00
25,00
30,00
30,00
20,00
30,00
20,00
30,00
20,00 hinta ilman vetoketjua
20,00 kapea helma
30,00 kapea helma
30,00
40,00
5,00 kpl
30,00
40,00
40,00 per tunti
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Pusero, paita, tunika

Takki

Housut

miehustan koon muokkaus
40,00 per tunti
olkainten lyhennys
20,00
rintaliivien ohjaimet
15,00
nyörityksen rakentaminen selkään
80,00
paljettikoristeisten pukujen muokkaus
40,00 per tunti
tylllikerrosten lyhentäminen leikkaamalla
40,00 per tunti
vetoketjun vaihto
30,00 ei sisällä vetoketjua
hääpukujen muokkaukset
40,00 per tunti
helman lyhennys suoralla koneompeleella
20,00
helman lyhennys kaksoisompeleella (joustavat)
24,00
helman pidennys alavaralla
35,00
hihojen lyhennys tai kavennus
20,00
kavennus sivusaumoista
20,00
kavennus halkiollisista sivusaumoista
30,00
kavennus muotolaskoksilla
5,00 per muotolaskos
suurentaminen kiiloilla
40,00 per tunti
suurentaminen saumanvaroista
30,00
olkatoppausten kiinnitys, pari
5,00
muodistukset ja tuunaukset
40,00 per tunti
pääntien tai olan muokkaukset
40,00 per tunti
lyhennys, koneommel
30,00
lyhennys + halkio tai käsin ompelu
50,00
villakangastakin lyhennys (vuorillinen)
50,00
kaventaminen sivusaumoista
35,00
kaventaminen muotolaskoksilla
15,00 per muotolaskos
hihojen lyhennys tai kavennus (vuorillinen)
40,00 per molemmat hihat
vetoketjun vaihto, esim. fleece-pusakka
25,00 ei sisällä vetoketjua
vetoketjun vaihto, esim. toppatakki
30,00 ei sisällä vetoketjua
vetoketjun vaihto, untuvatakki
40,00 ei sisällä vetoketjua
vuorin vaihto, lyhyt jakku
80,00 ei sisällä kangasta
vuorin vaihto, pitkä takki tai villakangastakki
100,00 ei sisällä kangasta
taskupussien uusiminen
20,00 per kpl
muodistukset ja tuunaukset
40,00 per tunti
paikkaukset ja repeämien korjaukset
40,00 per tunti
lyhennys, koneommel
20,00
lyhennys, piilo-ommel käsin
28,00
lyhennys, suorat housut upslaakeilla
30,00
farkkujen lyhennys
18,00
farkkujen lyhennys vanha ommel purkamalla
25,00
farkkujen lyhennys alkuperäinen lahkeensuu säilyttämällä
25,00
pidennys alavaralla
30,00
lahkeiden kavennus koko pituudelta
30,00
kavennus takasaumasta
30,00
suurentaminen takasauman saumanvarasta
30,00
muotolaskokset taakse vyötärönauhan irrotuksella 30,00
vetoketjun vaihto
25,00 ei sisällä vetoketjua
farkkujen vetoketjun vaihto
25,00 ei sisällä vetoketjua
paikkaukset ja repeämien korjaukset
40,00 per tunti

Hinnat ovat alkaen-hintoja. Hintoihin sisältyy alv 24%.
Arvioidun hinnan jälkeen lopullinen hinta annetaan, kun työn yksityiskohdat, työhön kuluva aika ja käytettävät materiaalit ovat selvillä.
Hinnat eivät sisällä mahdollisia materiaalikuluja.
Huom! Korjattavien vaatteiden tulee olla puhtaita.

SISUSTUSOMPELUHINNASTO
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ylä- ja alakäänne (lev. 150 cm)
ylä-, ala- ja sivukäänteet (lev. 150 cm)
verhon lyhennys alakäänteestä
Verhokappa
ylä- ja alakäänne + päädyt
Pöytäliina
suorakaide (180x120 cm), päärmätty
pyöreä (150 cm) vinonauhareunalla
Tyynynpäällinen 50x50, 40x40 cm vetoketjulla
vuoritettuna (jos päällikangas ohutta)
Suorat verhot

Pussilakana, perusmalli
Tyynyliina, perusmalli

€ alkaen:
20,00 per verho
30,00 per verho
10,00 per verho
8,00 per metri
25,00
25,00
24,00 sisältää piilovetoketjun
28,00 sisältää piilovetoketjun
30,00
12,00

Hinnat ovat alkaen-hintoja eivätkä ne sisällä materiaalikuluja ellei muuta mainita. Hintoihin sisältyy alv 24%.
Asiakas hankkii itse kankaat ym. tarvikkeet ellei muuta sovita.
Tuntiveloituksena tehtävät työt 40 €/h.

Kotikäynnit ja kuljetuspalvelut käytetyn ajan mukaan 40€/tunti
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