
Dette års vinter Nyhedsbrev, bliver et Jule og vinter brev. Jeg synes ikke, at det har været vejr til, at sende pels ud 
førend nu, det passer ikke rigtig til al det regnvejr vi har haft i Oktober og November måned. På min indkøbs rejse 
til Delhi i foråret, købte jeg en masse nye skønne tørklæder / sjaler i cashmere og uld i flotte farver og mønstre.	
I efteråret, har jeg været optaget af, at sy mine nye Russiske pelshuer i farvet mink, som jeg varmt kan anbefale.	
Kig forbi Samarkand og se alle de mange nye vintervarer og inspiration til Julens gaveideer. 	
Julevinduet er fra 2018, julevinduet i år, bliver først pyntet sidst i November. 	!
                         Samarkand ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.	



Skriv for at indtaste tekst

Jeg har altid været facineret af de Russiske Cossack pelshatte, som er høje og falder lidt på sned og mine pelsgrossister 
er heldigvis nu langt om længe fattet interesse for farvet mink. I foråret fik jeg farvet en masse  mink ind efter eget 
farvevalg og de er nu klar til vintersæsonen. Pelshuerne er foret med Japansk kimono silke. En klassisk pelshat der er 
chic, sidder godt, varmer pande, ører, nakke, en vinterhat for livet og så er den bæredygtig. De har en gennemsnit 
størrelse på cm 58, men kan også laves efter mål.  Pris ml. 4.800 og 5.800,- alt efter pelspris.



Skriv for at indtaste tekst



Nye muffedisser, syet af det stykke af skinnet, 
der ikke bliver brugt til hat. Der går 2 mink 
skind til en hat, så der kan lige akkurat blive til 
et par muffedisser, de er foret med pels.	
Pris : ml. 2.500,- og 2.800,- pr par.	!
Mink muffedisser til støvler kan bestilles, men 
jeg nogle på lager.	
Pris efter mink pris. 	!
I denne våde November måned har jeg leget 
lidt og syet en orange pelstaske med tilhørende 
muffedisser og handsker. ( sælges seperat ).	
Handsker ml. 1.599,- og 1.799,-	
Muffedisser m. broderi 2.800, - 3.200,- pr.par	
Taske i orange ræv 4.500,-	
Tasken er foret med grøn læder.

JULE TILBUD på udvalgte tørklæder og sjaler i 
cashmere, uld mm. Der er også tilbud på 
muffedisser, pelstasker og meget mere.



Tørklæder / Sjaler i cashmere og merinould 	
cm. 70 x 200.  Pris 1.599,-

Stort sjal i cashmere og merinould cm. 100 x 220	
Fantasisk lækkert og blødt. Pris ml. 1.999,-2.499,-

Broderede uld tørklæder fra Paris Pris 1.599,- 	
 	!

Nye håndbroderede uld/cashmere sjaler 	
i flotte farver Pris : 2.800,-

Samarkand har et meget stort udvalg af de skønneste tørklæder og sjaler i både cashmere, pashmina og uld i 
mange farver og mønstre. De er ganske tynde, næsten gennemsigtige, men meget stærke og i super  kvalitet. 



Jeg har stadig de store 
broderede pelshatte, men 
laver ikke så mange af 
dem mere, da det går 
hårdt ud over min nakke 
og arme, da det er mange 
timers koncentreret 
arbejde med bøjet hoved 
og fastlåste stillinger. Så 
jeg plejer, at sige til de 
kunder der er 
interesseret, at hvis man 
drømmer om en sådan, 
så skal man ikke vente 
flere år med, at købe den. 
Men jeg har stadig 
færdige toppe og pels der 
venter på, at blive lavet.

Denne model med top af Kashmir 
broderi laver jeg stadigvæk, den er 
lettere, at sy. Pris ml. 5.800 - 6.500,-

Hånd broderet jakke fra Kashmir i uld 
m.silke broderi og foer.  Kr : 5.500,-	

  Findes også i silke.

 Jeg har nogle 
pelsveste på vej 
med de smukke 
Kashmir 
broderier, foret 
med mink.	
De er dejlig 
varme og er 
behagelige, at 
have på.	
Ikke pris 
bestemt endnu.

Eksklusivt håndbroderet Kashmir	
sjal. Unika stykke. Sys nok til vest.

www.samarkand.dk                    www. onlineshop.samarkand.dk


