
Kurkistus muinaisten egyptiläisten pukeutumiseen 
ja hieman nykypäiväänkin... 

 
Lannevaate, schenti, shendyt 
Miehet ja jossain määrin naisetkin käyttivät muinaisessa Egyptissä lannevaatetta, joka kehittyi kietaistavaksi 
lannehameeksi. Keskimmäisen valtakunnan aikana (2065 - 1660 eaa) miehet alkoivat käyttää lannevaatetta ja 
lannehametta yhdessä niin, että lyhyen lannehameen alla tai päällä etupuolella roikkui lannevaatteen pitkä kaitale. 
Etukaitale oli yleensä kovetettu. Faaraoiden lannehameet (shendyt) tehtiin ohuesta pellavakankaasta ja ne olivat 
taidokkaasti laskostettuja. 
 

 
Hatshepsut  
Naisfaarao 1479 - 1458 eaa 
Kuvauspaikka: Metropolitan museum 
of Art, NY 

 
Ekhnaton 
Faarao 1353 - 1336 eaa 
(Sinuhe egyptiläisen romaanin 
tapahtumien aika) 
PD-Kuva: Wikipedia 
Commons 

 
Ramses II 
Faarao 1279 - 1213 eaa 
(Rakennutti temppelin Abu Simbeliin) 
Kuvauspaikka: El Gouna museum 

 

  



Kalasiris 
Kalasaris asua käyttivät erityisesti naiset, mutta myös miehet. Miehet pitivät sitä yhdessä lannevaatteen kanssa, 
joko alla tai päällä. Naisten kalasiris saattoi peittää toisen tai molemmat olkapäät tai siinä saattoi olla olkaimet. 
Rikkaiden naisten kalasiris-asut valmistettiin erittäin ohuesta pellavakankaasta ja laskostettiin taidokkaasti.  

 
Nefertiti  
1370 - 1330 eaa  
Ekhnatonin vaimo  
PD-Kuva: Wikipedia Commons 

 
Nefertari  
1290 - 1254 eaa 
Ramses II:n vaimo 
Kuvauspaikka: El Gouna museum 

 
Cleopatra VII  
69 - 30 eaa 
Egyptin kreikkalaisajan viimeinen 
hallitsija 
PD-kuva: Wikipedia Commons. 

 

  



Tunika 
Egyptiläinen vaatetus säilyi suhteellisen muuttumattomana yli kahden tuhannen vuoden ajan. Uuden valtakunnan 
aikana (1500 – 750 eaa) Egypti valloitti Syyrian, josta omaksuttiin uusi vaatekappale, tunika. Tunika oli lyhyt ja sen 
kanssa pidettiin lannevaatetta tai lannehametta. Egyptiläisten miesten ja naisten vielä tänäkin päivänä käyttämän 
pitkän mekon (galabeya) sanotaan kehittyneen tästä tunikasta. Kuuluisin säilynyt tunika lienee Tutankhamonin 
haudasta löydetty tunika, joka on esillä Kairossa egyptiläisessä museossa. Alla olevissa kuvissa näkyy nykypäivän 
egyptiläisiä galabeya-asuissa. 
 

  

 
 

Pellava 
Rikkaiden pellavakangas oli todella hienoista pellavista kudottua ja läpinäkyvää. Köyhät käyttivät karkeammasta 
pellavasta kudottuja kankaita. Vanhan valtakunnan aikana (noin 2780 - 2280 eaa) Egyptissä käytettiin valkoista 
pellavaa mutta Uuden valtakunnan aikana (noin 1550 - 1070 eaa) käytettiin myös värjättyjä ja kuvioituja 
pellavakankaita. 
 
Sandaalit 
Jalkineina käytettiin sandaaleja, joita valmistettiin mm. nahkasta, papyruksesta ja kaislasta. Faaraoiden 
sandaaleissa saatettiin käyttää taidokasta helmikoristelua ja kultahelmiä.  
 
Nemes 
Faaraot erottautuivat muista käyttämällä kuninkaallista päähinettä nimeltään nemes. 
 
Käsineet 
Faaraoiden haudoista on löydetty myös käsineitä.  
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