
Skriv for at indtaste tekst

Velkommen til Samarkand´s Efterårs Nyhedbrev. Efteråret står for døren og bladene fyger snart 
langs gader og stræder, mens jeg sidder herinde i mit “ arbejdsværelse “ og syr nye kreationer til 
vinteren, som jeg jo selvfølgelig i år, håber på bliver hvid og solrig. Sidste år, var ikke så god en 
vintersæson for Samarkand, for det regnede og var alt for varmt. I år har jeg købt en masse 
fantastisk flotte og lækre uld og cashmere tørklæder, som allerede nu vækker begejstring, så hvis 
I skal bruge nogle anderledes gaver til jul eller lign, så kom forbi Samarkand eller kig på 
Samarkand´d Onlineshop. I sensommeren, blev jeg inspireret til, at sy nogle tasker af læder og 
kimono silke. Det var en stor udfordring, men det lykkedes. Nye muffedisser, med kun mink i den 
ene ende, så man kan stoppe dem godt op under ærmet. Og så har jeg nye uldhatte i 22 forskellige 	
farver, nye uldhatte med pels, hovedtørklæder med ræv og pelskraver mm.	
Samarkand har mange af varerne på sin Onlineshop : onlineshop.samarkand.dk
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Nye lædertasker, syet af kalveskind og ældre crepesilke kimonostof. Stoffet er 
utroligt slidstærkt og egner sig fortrinligt. Taskerne er foret med læder og har lynlås 
lomme og en lomme til telefon og briller mm. Priser ml. 3.800 og 4.200 for den 
med enkelt hank. Den med 2 hanke er lidt større og ligger på 4.800,-. Der følger 
kosmetik punge med til hver taske. Hanken bliver justeret, når man har valgt en 
taske, så man får den ønskede længde. Tasken er stivet af indvendigt og har en fast, 
men blød form og bunden er stivet eksta godt af. 
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De nye pelshatte, er syet af henholdsvis gamle og nye kashmir sjaler eller 
kimonostof. Kanter af enten merinolam eller ræv. Priser mellem 3.800,- og 
5.200,-  Jeg har syet nye cashmere sjaler med pelskant, som var en stor 
succes sidste år. De findes i flere udgaver. Priser ml. 4.200,- og 4.800,-  
Samarkand har lidt rabat på de broderede pelshatte i mink og ræv som nu 
er sat ned til 7.800,- Førpris : 8.800,-
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Muffedisser med minkkant, der er foret med merinolam. Priser ml. 2.500,- 3.200,-	
De nye, jeg har lavet er med fine gl. broderier eller vævet Kashmir stof. De vil også 
kunne fåes med b.la læder, kimono stof mm.	
Pelskraver er super moderne i år, så jeg har lavet flere i ræv i forskellig farve og et 
par stykker i sølvræv.  De er foret på bagsiden med bomulds velour fløjl og har 
hægter, så de kan lukkes. Priser ml : 1.499  og 2.800,- alt efter størrelse.
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Så er der nye uldtørklæder  i en skøn kvalitet, samt tørklæder / sjaler i uld og cashmere og ren 
cashmere. Samarkand har mange uldtørklæder og flere af de resterende fra sidste og forrige år, er 
stærkt nedsat. For i år, har jeg satset mere på de smukke Kani vævede tørklæder og sjaler. De er 
utroligt flotte og super lækre kvaliteter. Man kan virkelig “ dekorere “ sig selv, til fryd for 
omverdenen.  De nye uldtørklæder / sjaler ligger på 1.199,- og dem i 50 % uld & 50 % cashmere 
koster 1.399,-  ren cashmere er lidt dyrere ml. 1.499 og 1.699,-	
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Jeg har været heldig og har samlet på eller skaffet kogt uld i et utal af farver. Det er næsten 
umuligt, at opdrive i Danmark, alt er blevet sort, blåt eller gråt. Uldhattene sidder utroligt godt og 
er behagelige, at have på. der er pladevat i bremmen, så de varmer næsten som en pelshat. De er 	
foret med et hattefoer, men nederst er den indvendig kantet med bomulds velour, så den ikke kører 
rundt eller kradser. Pris : 1.599,-	
Nye Kimonoer fra Japan. Samarkand har gode tilbud på nedsatte kimonoer. Priser helt nede fra 
899,-  op til 3.200,- så der er lidt, at vælge imellem. Samarkand har god succes med sine 
kimonoer, de er også flotte og festlige på og pynter op til alle lejligheder.



Skriv for at indtaste tekst

Handsker m. rævekant fås i flere farver. De er på tilbud 
i øjeblikket til 1.599,-  Normalpris 1.799,-	
Muffedisser i hel mink kan laves, både til hænder og 
fødder. Pris efter minkpris
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