LISES FESTDRAKT - PRISLISTE 2020
Prisliste pr. 7. januar 2020. Vi tar forbehold om feil og endringer.

Dame – drakt
Lises Festdrakt dame

Herre - drakt
18.500,-

Inkludert i prisen:
Drakten sydd etter dine mål, veske, belte,
oppbevaringspose, materialer,
og sølvpakke som består av:
10 stk maljer
1.605,Trekkbånd
1.217,Beltespenne
1.361,Veskelås
1.690,-

Festskjorte dame (ikke inkl.)

Herrevest til vanlig dress

Tilbehør - herre
5.350,-

2.350,-

Ull m/ frynser og sølvbånd

Cape ull m/brokade-fôr

5.350,-

*Tillegg for sølvhekte

890,-

Cape ull m/silke-fôr

4.050,-

*Tillegg for sølvhekte

890,-

Cape ull, enkelfôret m/legg u.halskant
*Tillegg for sølvhekte

2.558,2.824,1.102,632,374,619,650,750,750,550,-

3.950,-

2.550,-

Skinnbelte m/ sølvspenne + 6 støler,
MASKINLAGET.

Støler - håndlaget
Støler - maskinlaget

Om ønskelig kan tinnknappene som følger
med herredrakten byttes ut med 29 stk
sølvknapper 16mm + 10 stk 19mm.
Mellomlegget blir kr 5.442,-

Bukseseler
Slips m/ lommepynt

650,650,-

Barne - drakt

Skinnbelte m/ sølvspenne + 6 støler,
HÅNDLAGET.

Sølvbelte – startpakketilbud

1055,632,5.442,-

890,-

Sølvbelte
Sølvbelte – startpakketilbud

Halssølje
Mansjettknapper
Sølvknapper til herredrakten

2.950,-

Tilbehør - dame
Brystsølje m/ 10 skåler
Brystsølje m/ 12 skåler
Halssølje
Mansjettknapper
Øredobber
Ring
Hodepynt flettet m/ 3 bånd
Hodepynt flettet m/ 4 bånd
Paraply m/ sølvbånd
Paraply u/ sølvbånd

2.950,-

2.350,-

Mønstervevet ren ull/silke m/usynlige hekter
*Tillegg for 3 par sølvhekter
1.404,-

Sjal

19.500,-

Herredrakten består av 4 plagg:
Dobbeltspent jakke og bukse, begge deler
er i ren ull, er helfôret og har pyntebånd &
tinnknapper. Dobbeltspent fôret vest i sort/sølv
brokade m/ klokkelommer, og herreskjorte i
mønstervevet bomull.

Dame - ytterplagg
Damejakke

Lises Festdrakt herre

515,260,-

Antall støler som trengs, avhenger av livvidden din. Alt
fra ca. 10 stk – til over 20 stk. Vi har trukket fra prisen
på beltespennen til fløyelsstrikk-beltet som følger med
i festdraktprisen.

Lises Festdrakt jente

3.500,-

Ca. 2-8 år

Lises Festdrakt jente

4.500,-

Ca. 8-14 år

Festskjorte jente
Guttevest

1.200,1.500,-

Ca. 2-8 år

Guttevest

2.300,-

Ca. 8-14 år

Sløyfe / Slips med lommepynt

450,-

Barnedrakten og vesten har stor utvidelsesmuligheter,
og kan tilpasses i 5-6 år fremover.
Når barnet har vokst ut av plagget kan vi ta de i
innbytte for ca. halv pris, dersom plagget er pent
brukt.

