
Håndlavede custom made ulddreads 

 

Basisprisen for håndlavede dreadlock extensions er 40 kr pr double ended og 30 kr pr single ended. 

For pre-made dreads som er lavet på forhånd og hænger klar til påsætning, vil det stort set altid være basis-

pris. 

 

Hvis du vil have specialfremstillet håndlavede custom made dreadlocks, er der tillæg for særlige effekter og 

prisen udregnes efter dette skema. 

 

Custom made ulddreads 2-4 ugers fremstillingstid  

Basis-dreads op til 50 cm 40 kr/DE  
30 kr/SE 

Op til 50 cm. 
Solid (op til 3 farver pr sæt) 

Tillæg for ekstra farver 100 kr pr farve Ønskes mere end 3 farver solids i 
et sæt, er der tillæg pr farve 

Tillæg for ekstra længde 5 kr pr 10 cm ekstra /DE 
3 kr pr 10 cm ekstra /SE 

Ulddreads er cirka-længde, da 
længden afhænger af filtning og 
ikke kan laves præcist 

Tillæg for ombré 200 kr pr ombré pr sæt Ønskes forskellige farver spidser, 
er tillæg pr farve 

Tillæg for glimmer 3 kr pr dread-ende 
For double ended laves 
glimmereffekt på den ene 
halvdel – ellers dobbelt op 

Glimmer kan enten være filtet 
ind i dreaden eller laves som 
wraps 

Tillæg for effekter 3 kr pr dread-ende 
For double ended laves effekt 
kun på den ene halvdel 

Effekter kan være fletninger eller 
snoninger (twists) 

Tillæg for wraps 3 kr pr wrap Valgfri farve 

Tillæg for water color 300 kr pr sæt Vælg op til 3 farver  

Tillæg for løse spidser 5 kr pr spids Længde 5-10 cm 
DE = Double ended (dread, der foldes på midten og giver to dreads pr sektion) 

SE = Single ended (dread med løkke i toppen, der giver en dread pr sektion) 

Solid = At hele dreaden har samme farve fra rod til spids 

Ombré = Ombré er en blid overgang fra en farve til en anden 

Glimmer = Fibre med glimmer, der fås i forskellige farver 

Effekter = Fletninger (braids) eller snoninger (twists) 

Water color = Farveeffekt hvor op til 3 farver bløder ind i hinanden 

Wraps = Uld der håndspindes og vikles omkring dreads for effekt, farve og struktur 

Løse spidser = Dækhår der ikke filtes, men som giver løse spidser 

 

 

Forskellige uldtyper giver forskellig struktur. 

 

Uldtype  

Standard Dreads er bølgede med enkelte loops 

Free form Dreads er mere krøllede med flere loops 

Smooth Dreads er mere glatte med en fleece-lignende overflade – ekstra lette 

 


