SAMARKAND NYHEDSBREV SOMMER 2019

I år, havde jeg faktisk ingen forårsvarer, da jeg først tog til Indien sent i Marts og jeg var først hjemme igen
efter påske. Jeg skulle så fotografere alle mine nye hjembringelser og det tager tid og sommeren har ladet
vente på sig, men nu tror jeg den er her. Så her er lidt sommerkjoler, som
faktisk er meget klædelige og rigtig sommerlige, lige til haven, stranden eller med i feriekufferten.
Rafia hatten fra Madagascar har jeg fået hjem i mange farver og de skygger ikke helt for de flotte farverige
kjoler, som er i 100 % bomuld og koster Kr : 599,- Rafiahat : 599,-

Sidste sommer havde jeg stor succes med mine rundskårne nederdele og jeg har syet mange nye i flotte farverige stoffer.
Nogle af stofferne er fra den kendte Patchwork og strikke kunstner Kaffe Fasset, andre er franske Cretonne stoffer samt
Liberty of London. Alle i 100 % bomuld med underfoer. De kan justeres i taljemål til hver enkelt kunde. Priserne ligger ml.
2.500,- og 2.999,- alt efter stofpris. Stofferne er købt hjem fra England.
Nye stoffer i skønne farver, venter på, at blive syet.

!

Skriv for at indtaste tekst

Flotte, lærkre sommer tørklæder i bomuld og silke eller uld og silke, fra et af verdens fineste sjals
firmaer, som ligger i New Delhi. Firmaet er repræsenteret på alle de store modemesser rundt om i
verden, så det er kram. Pris : 1.099,-

!

Førend jeg tog til Indien syede jeg en masse farverige silke tørklæder af vintage silke sarier, så de
var klar til sommeren. De er meget flotte og ligger i pris fra 499,- op til 899,- alt efter stand. De er
ca. 180 - 190 cm lange, bredde op til 1 meter.

Skriv

Skal man til bal hos dronningen, så har jeg
fundet det perfekte store sjal i helsilke også
fra de fine firma i Delhi. Det er faktisk et
traditionelt tørklæde, som de Indiske
kvinder bærer over skulderen, bedre kendt
som Dupatta. Jeg har kun 4 stk i forskellig
farve, et pink, turkist, vinrødt og det grå.
Pris : 1.999,- På fotoét er det lagt dobbelt.

!

Smukke silke tørklæder i mange
mønstre og farver, er også med på
Samarkand paletten.

!

Pris : 1.099,-

for at indtaste tekst

!

Et flot lunt uld / cashmere sjal til
de kølige sommer aftener. Fås i
flere farver og mønstre,
både i 70 cm og 1 m bredde,

!

Pris : 1.599 for det lille og
1.899,- for det store.

Jeg har netop fået farvet en masse mink i mange farver til vinterens flotte russerhatte, så dem jeg har
tilbage fra sidste sæson, sælger jeg nu med 20 % rabat. så de koster nu 3.800,- istedet for 4.800, indtil 1.
September. Jeg har blå, grøn, rød, pink og gul og orange på lager, kun en stk af hver farve.De er foret med
Japansk kimono silke og er alletiders chikke vinterhue. Nye farver kommer til efteråret.

!

Jeg er igang med pelstaskerne, også i skønne farver med broderier og foer af læder. Kvasterne er gamle og
er fra Uzbekistan. Jeg har stadig nogle få pelstasker på lager, som også er nedsat indtil 1. September. Kig
forbi Samarkand og se det store udvalg af sommer tørklæder, kjoler, stråhatte, Sobral smykker,
nedsatte pelshatte og meget meget mere.

Skriv for at indtaste tekst

Kig forbi Samarkand og se det store udvalg af sommer tørklæder, kjoler,
stråhatte, kimono jakker, Sobral smykker, nedsatte pelshatte og
muffedisser og meget meget mere.

!
Forretningen har åbent hver dag,
!
Se åbningstiderne på samarkand.dk.
!
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