
 

 

PRIJSLIJST THEMAKLEDING / VERKLEEDKLEDING 
  

 

Après-Ski / Oktoberfest kleding: 

Herenbroek met galgen in bruin of groen in div maten met Beierse muts  €  5,00 

Heren overhemd geruit bijpassend bij de broek in div. maten    €  5,00 

Dames Dirndl jurkje met bijpassende witte kousen in div. maten met hoedje  €  7,50 

 
Nonnen / Paters 

Nonnen jurk met hoofd kapje en kruis ketting      €  7,50 

Paterspak met koord en ketting, met hoofddeksel (kaal hoofd en toupet)   €  7,50 

 

Oranje leeuwen pak         € 20,00 

Anna jurk (Frozen)     € 10,00 

Elsa jurk (Frozen)         € 10,00 

 

Flower Power / 60’s / 70’s / Disco 

Roesjes bloesjes heren div kleuren en maten      €  5,00  

Flower power catsuit dames L / XL felle kleuren      €  7,50 

Flower power flaired broeken met bijbehorende top in fluor kleuren sets div maten €  7,50  

Flower power pruiken / hoedjes / boa’s in diverse kleuren / brillen enz   diverse 

 

Hawaii / tropical 

Hawaii bloesje heren, diverse kleuren en maten met Hawaii slinger   €  5,00  

Hawaii rokjes, diverse kleuren, maten met bijpassende bikini tops etc. met slinger €  5,00  

Hawaii jurkje, in diverse maten en kleuren      €  5,00 

Diverse extra’s zoals brillen, pruiken boa’s, slingers, hoeden, strohoeden etc.  diverse 

 

 

 



 

 

 

Maritiem 

Maritiem matrozen jurk – maten 42 – 44, met bijpassend hoedje   €  7,50 

Maritiem heren jasje met witte handschoenen      €  7,50 

Matrozen hoedjes / Kapiteins petten        €  2,50 

 

Diverse 

Vogelverschrikkers pak heren – diverse maten      €  7,50 

Vogelverschrikkers pakje, jasje en rokje met hoedje - dames – diverse maten  €  7,50 

Vrolijk pluchen vogelpak, met vrolijke pluchen vogelnest hoedje met grote vogel  €  7,50 

Zwart kooschort, kokssloof, koksmuts etc.      diverse 

Chinese / Oosterse stro hoed / Cowboy hoed met zakdoek / Safari hoed  diverse 

 

Pietenpak (met pruik, handschoenen, kraag en schmink) div maten en kleuren   € 15,00 

 

Kerst 

Kerstmannen pak (XL en XXL) zwarte laarzen 43, bel en mand, baard en muts  € 25,00  

Kerstvrouwtjes pak, rood wit bont jasje en rokje, met muts / S / M / L   € 25,00  

Dickens jurk (zwart met grijs onderjurk over schort en Dickens hoedje S / M / L € 10,00  

 

  

Flügel kleding: 

Flügel jurkje           € 7,50 

Flügel hoed            € 2,50 

  

Staat uw kleding wens hier niet bij? Laat het ons weten, wellicht hebben we het wel. 

Genoemde prijzen zijn excl. btw.  voor vragen neem contact met ons op. 

  

 

  


