Indhold – Dragtcontainer.
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Gulv:
Kasse 1: Flamingokugler – 70 store/større
Kasse 2: 7 ginefødder
3 par træsko
Kasse 3: Hønsenetsginer – 6 med skulderbøjler – 3 uden bøjler
Kasse 4: 4 plader med klodser til fødder
4 løse klodser
4 løse plader
Diverse jernstænger
Diverse rundstokke uden stof
Diverse tynde rundstokke uden stof
Diverse tynde rundstokke med stof
Diverse lister
”Juletræ” incl. fod

1 vogn med 36 rammer – 130 x 190
1 vogn med 12 rammer – 65 x 190
1 trappestige
1 kørerampe
1 plade til at lægge som overgang mellem rampe og container – pga. niveauforskel
2 fotostater med henholdsvis Dronning Margrethe og Prins Henrik i dragter
2 kloakrør med henholdsvis stativ og baggrund til fotografering
2 endestykker til garderobestativ

Hylde 1:

1 stort tørklædestativ
Diverse rundstokke
Rundstok til ”juletræ”
Kasse med materiale til salgsafdeling: kurve
Kasse med stof til salgsafdeling
Kasse med diverse til salgsafdeling + kontorartikler
Lille kasse med numre til katolog
Gulvtæppe til skoprøvning
22 plader monteret med halvlærred
4 plader monteret med grønt stof
1 kasse med:




3 stk. polstrede flade giner til ophæng (bul/snøreliv)
5 stk. Bøjler med øsken til ophæng
31 forskellige polstrede ”skulderbøjler” til ophæng”

1 plastpose med 3 stk. polstrede giner til ophæng (veste)
1 meterstok
Pose med stænger til silkestoffer
3 kasser med cafèborde
Kasse med plastposer til salgsafdeling – store og små
Plastkasse med diverse ”hjælpemidler”

Hylde 2:

6 giner
Rundstok til garderobestativ – (knækket)
Mandsgine
Kasse med 39 overtrukne flamingokugler til huer + 1 kugle uden stof
Kasse med specielle kugler og forme til huer/hovedtøj:
9 overtrukket med organza – 8 små kugler overtrukket med jersey
Kasse med hønsenetsringe:
13 store ringe
9 beklædt med stof
4 små beklædt og med trækryds
3 små beklædt uden trækryds
7 små beklædt med stof
Kasse med skulderbøjler:
25 store med runde skuldre
4 store med kantede skuldre
17 små med kantede skuldre
9 meget små med kantede skuldre
Kasse med 24 huebøjler polstrede med fibervat og stof
Plastkasse med afdækningsstof:
Rød, grå, hvid nervøst velour
Hvid, ubleget jersey
Plastkasse med afdækningsstof:
Mørkegrøn, oliven nervøst velour
Plastkasse med afdækningsstof:
Velour i flere farver
Plastkasse med afdækningsstof:
Lærred i flere farver
1 pose med hængsler til rammer
2 ophæng til baggrundsruller + 2 støttefødder til fotografering

Hylde 3:
3 kasser med fibervat
2 strygebrætter
3 tørklædestativer
Kasse med bøjler:
49 polstrede med krog
8 polstrede uden krog
2 uden polstring uden krog
5 kroge
3 bøjler af hønsenet med polstring
Kasse med huebøjler:
13 monterede med stof og fibervat uden krog
52 monterede med stof og fibervat med krog
8 trekantede plader med huller + 5 tykke uden huller
Skørteringe/kjoleunderdele:
21 små – 15 mellem – 6 store – 5 meget store. Pakket 5 eller 6 i hvert bundt + 2 poser med stofstrimler
Kasse med diverse polstrede rundstokke
6 papringe
Kasse med 2 ledninger + 2 strygejern
4 spejle
4 sandwichskilte

