
 

 

Cennik usług krawieckich  – Poprawki krawieckie 

 

BLUZKA 

Dopasowanie do sylwetki (szwami bocznymi/zaszewkami) od 30 zł 

Doszycie ściągacza – dół 25 – 30 zł 

Doszycie ściągacza – rękawy (cena bez ściągacza) 20 – 25 zł 

Skracanie dołu od 20 zł 

Skracanie rękawów 20 – 25 zł 

Wymiana zamka (cena bez zamka) od 25 zł 

 

SPÓDNICA 

Doszycie podszewki (cena bez podszewki) 30 – 35 zł 

Skrócenie spódnicy bez podszewki, maszynowe podszycie 20 – 25 zł 

Skrócenie spódnicy górą (guma) 20 – 30 zł 

Skrócenie spódnicy z podszewką, maszynowe podszycie  25 – 30 zł 

Wszycie zamka (cena bez zamka) 20 – 25 zł 

Wymiana podszewki w spódnicy (cena bez podszewki) 20 – 40 zł 

Zwężenie/poszerzenie spódnicy bokami (nie naruszając paska) 20 – 35 zł 

Zwężenie/poszerzenie spódnicy naruszając pas i zamek 40 – 55 zł 

 

SPODNIE 

Naszycie łat na kolana 13 – 20 zł 

Podłata 10 – 20 zł 

Skrócenie spodni dżinsowych zwykłe 20 – 25 zł 

Skrócenie spodni 20 – 25 zł 

Wstawienie klina od 20 zł 

Wszycie zamka do spodni (cena bez zamka) 25 – 30 zł 

Wymiana gumy w spodniach dresowych 10 – 15 zł 

Wymiana worków kieszeniowych 25 – 30 zł 

Zwężenie/poszerzenie spodni materiałowych bez naruszania paska 25 – 35 zł 

Zwężenie/poszerzenie spodni z materiału w pasie i bokami 35 – 45 zł 

 

 



 

 

 

AKCESORIA DEKORACYJNE 

Dziurka na guzik (1 szt) 3 zł 

Naszywanie taśm ozdobnych (1 mb) 5 zł 

Naszycie rzepa (1 mb) 4 zł 

Obszycie lamówką (cena bez lamówki)(1 mb) 5 zł 

Obszycie guzika materiałem (1 szt) 3 zł 

Obszywanie szali i apaszek (1 mb) 3 zł 

Overlock (jeżeli materiał wykrojony) (1 mb) 2 zł 

Overlock (jeżeli materiał trzeba kroić) (1 mb) 3 zł 

Podwijanie obrusów/serwet/prześcieradeł (1 mb) 4 zł 

Podwijanie zwykłe firan/zasłon (1 mb) 4 zł 

Przyszycie guzika z podguzikiem / na nóżce (1 szt) 4 zł 

Przyszycie guzika (1 szt) 3 zł 

Przyszycie taśmy do firan (cena bez taśmy) (1 mb) 6 zł 

Skrócenie firan/zasłon – skrócenie + podszycie (1 mb) 15 zł 

Uszycie poduszki dekoracyjnej (1 szt) 20 – 25 zł 

Uszycie jaśka / małej poduszki bez zamka (1 szt) 10 – 15 zł 

Uszycie jaśka / małej poduszki z zamkiem (1 szt) 15 – 20 zł 

Uszycie poszwy na kołdrę 40 – 60 zł 

Wszycie zamka do poszwy na kołdrę 20 zł 

Wszycie zamka do poszewki poduszki 15 zł 

 

ZLECENIA NIETYPOWE – wycena 

Ceny usług nie obejmują materiałów potrzebnych do ich 

wykonania. 

*Wszystkie ceny są ustalane na podstawie konkretnego 

zlecenia w zależności od pracochłonności i stopnia 

skomplikowania danej usługi. 

 

  

Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego – Fundację Miejsc i 

Ludzi Aktywnych (MilA) w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion 

Podhalański” realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 


