
Såd  es    



Sådan bestiller du din egen, unikke
Made in Ribe-kjole

1)Udvælg model – skal det være en Dagmar, Maren, 
Margrethe, Yvonne eller Leonora kjole?

2)Prøv et eksemplar for at ramme størrelsen bedst – 
eventuelle tilpasninger aftales.

3)Få taget mål

4)Udvælg stof fra stofprøve-væggen

5)Aftal detaljer og ønsker – hals, ærmer, med/uden 
overskæring, bånd etc.

Prisen for din personlige kjole er kr. 999,-* som betales ved 
bestilling.

Leveringstiden afhænger af mængden af ordrer i ordrebogen.
* Eventuelle tilkøb kan forekomme – se prislisten på bagerste side.



Da m

Dagmar modellen er den typiske A formede kjolemodel, lettere 
figursyet, som kan lægge basis for alverdens leg med detaljer. 

Kjolen vises her med forskellige udskæringer med 'kinakrave', 
bådudskæring og krave og knapper, men kan også laves med v-
hals, hætte og høj hals - ja kun fantasien sætter grænser. 

Til sommer kan den laves med helt kort ærme (eller ingen ærmer), 
med/uden manchetter/knapper. Hvis du ikke er til overskæring 
under brystet, laves den nemt til en enkel, hel kjole. 

Dagmarkjolen gør sig bedst i bomuldsjersey.



M r e

Magrethe er en ualmindelig fin sommermodel, som også gør sig 
rigtig godt til fester, hvor der godt må komme lidt sus i skørtet.

Margrethe er syet i lange baner, som giver en rigtig flot figur og som
leder tankerne hen på 50'ernes kjoler, som viser talje og har masser
af vidde for neden.

Modellen har prinsessesnit, som følger kroppens kurver og giver en
flot barm - ærmer i enhver længde og med de detaljer, du ønsker, 
påsys nemt. For at fuldende looket kan du tage et bælte på i 
matchende farver til skoene og så spiller det!

Margrethe gør sig bedst i bomulds- eller viskosejersey.



Yv

Yvonne er opkaldt efter den legendariske Olsenbanden figur. Helt 
klassisk A-facon, men med både bryst- og rygindsnit, der giver lidt 
facon. 

Yvonne kan sagtens sys i enkle stoffer, men gør sig især helt 
forrygende i de 60'er/70'er inspirerede flippede prints, så den rigtig 
kan leve op til sit navn.

Yvonne ser forrygende ud med flipkrave og volante-ærmer, men 
som med de andre kjoler kan hun få netop den udskæring og de 
detaljer, du ønsker.

For at Yvonne skal falde bedst, skal du vælge bomuldsjersey



M

Maren er en lille frisk dame, som egner sig bedst i fast stof med lidt 
stand som f.eks. hør, imiteret ruskind eller fløjl.

Maren kan bruges som en smart, kort kjole med bindebånd/bælte til
et par stilletter eller løst som en tunika uden over et par stramme 
jeans. Den er også sød til hverdag med et par sneakers til. 

Marenkjolen har de fineste lommer og er en rigtig behagelig kjole at
have på. Kjolen ses her med en krave med stand, men kan også 
laves med mere åben hals. Modellen er lidt stilistisk og "kantet", 
hvilket giver et iøjnefaldende udtryk.

Detaljerne kan du, som med de andre kjoler, selv være med til at 
vælge.



Le n r

Leonora er en figursyet model, som med sit prinsessesnit er med til 
at illustrere timeglasfacon og giver masser af talje. Sættes der 
tittebånd ind i syningen, fremhæves effekten bedst muligt, men 
modellen kan sagtens sys uden.

Leonora har en lille indbygget lomme, som er både praktisk og giver
en sjov detalje til kjolen.

Bomuldsjersey er det mest velegnede stof til denne model.
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Det
Nogle kan lide det simpelt – andre vil gerne have en masse detaljer.

Når du bestiller en unikakjole bestemmer du selv, hvor meget eller 
hvor lidt du vil have på din kjole.

Billederne af detaljer på ærme og hals/udskæring er blot til 
inspiration. Har du selv gode idéer, er du meget velkommen til at 
dele disse med Laila.

Foruden hals/udskæring og ærmer kan du vælge at få påsyede 
lommer eller en sjov afslutning på kjolen med evt. kantbånd eller 
plissé, som billedet herunder på model Dagmar og Yvonne.



P i is
Unikakjole ud fra en af de 5 grundmodeller (Dagmar, Maren, 
Margrethe, Leonora og Yvonne ) sys på mål og efter kundens 
ønsker i form af stof og detaljer...………………………………999,-

Tilkøb til unikakjole

Manchetter (med/uden knapper……………………………… 50,-
Lommer (i Dagmar og Yvonne)..……………………………… 75,-
Plisséafslutning (på Dagmar, Leonora eller Yvonne)……….. 75,-
Hætte ……………………………………………………………. 75,-
Skørt med wienerlæg (med/uden lommer)……………………100,-
Krave og knappelukning (med tittebånd)…..……….……….. 100,-
Krave og knappelukning (med tittebånd) + manchetter.…… 120,-

Øvrige detaljer aftales med Laila

Tilretning af kjoler i butikken

Oplægning………………………………………………………. 50,-
Indsnit…...……………………………………………….………. 50,-

Øvrige tilretninger aftales med Laila


