
Bekijk onderstaande maattabel om je eigen maten te controleren met onze maten. 
Wanneer jouw maten afwijken van onze standaard S/M en M/L kun jij jouw maten invullen bij 
de XS of XL maten en het formulier mailen naar info@nickyiris.nl 

Wij kunnen dan alles wat op onze site staat voor jou op maat maken zonder dat wij jou 
gezien hebben. Dit doen wij al sinds 2013 succesvol. En dit weten wij omdat wij, na de 1e 
bestelling ,meerdere bestellingen krijgen van dezelfde klant. 
Maar mocht je in de buurt zijn van ons atelier kom dan gerust langs. Naast alle wikkel items 
op de site zijn er namelijk nog veel meer combinaties mogelijk met al onze stoffen. 

Als je dit wilt dan bewaren wij jouw gegevens en kunnen wij bij een eventuele volgende 
bestelling van een wikkelitem (wikkeljurk, wikkeltop, wikkelblouse, wikkeltuniek, wikkelrok, 
enz) deze weer op maat voor jou maken. 

* Bovenwijdte meet je onder de oksels door en over de borsten
* Heupwijdte meet je over het breedste gedeelte van de heupen incl. de billen
* Mouwlengte meet je vanaf het botje op de bovenkant van je armen tot aan het beweegbare
gedeelte van je pols.

Let op!  
Het op maat laten snijden kost € 9,95 extra (incl. de zomer wellnessjurken). 
Het op maat laten snijden van een wellnessjurk (lang) en wellnessjas kost € 14,95. 

Daar bovenop komen eventueel extra kosten voor het gebruik van meer stof.  
Deze kosten kunnen we je pas doorgeven op het moment dat wij weten welke maten je hebt. 
Daarna kun je beslissen of wij voor je aan de slag mogen gaan.  

Naam: 
Mobiel: 
Mailadres: 

www.nickyiris.nl – Noordeinde 61A – 1658 CC Lambertschaag – 06-54 65 60 65.

Maten XS = 34 of kleiner S/M = 36/38 M/L = 40/42 XL = 44 en groter

totaal 
lichaamslengte 1,65 - 1,74 1,68-1,75

Bovenwijdte* 86 - 94 94-103

Cupmaat A,B en C B, C en D

Taillewijdte 70-76 76-82

Heupwijdte* 90-98 98-104

Mouwlengte* 56-60 57-61
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