Kansallispukukurssi

Kansallispukujen ompelu
• Kansallispuvun

historiaa,puvun
valinta, hankinta
• Puvun
osat,kokonaisuus,
materiaalit
• Puvun hankkiminen
• Ompelu, työtavat
• Lähteet. linkit
Kuvassa Uskelan puvun vaihtoehdot
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Kansallispuku on perinnettä
•

•

•

•

•

Kansallispuvut ovat uusintoja
maala
aisväestön 1700- ja 1800-luvulla
käyttä
ämien, alueelleen tyypillisten
kansanpukujen juhla-asuista
Puk ua
a käytetään juhlapukuna mm.
perhe
e-, koulu-, kotiseutu- ja
perinn
nejuhlissa, kirkossa ja
kansalaisjärjestöjen tilaisuuksissa,
tan hu
u- ja pelimanniryhmien sekä
kuoro
ojen esiintymisasuna
Puvun
n voi valita kotiseudun tai suvun
juurie
en, tai omien mieltymysten
mukaan
Suomalaiset kansallispuvut ovat
toinen toistaan kauniimpia kun ne on
tehty kantajansa mittojen mukaan,
oikein
n mittasuhtein ja perinteisin
materiaalein ja työtavoin
Kuvassa Meri Rokan ompelema Koiviston puku, Copyright
Rauni Rokka 2004
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Kansallispuvun osat
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Paita; pellava-, puuvilla- tai
puolipellavapalttinaa, usein
ostokangasta
Alushame; pellava- puuvilla- tai
puolivillakangasta
Hame, röijy ja nuttu; puolivilla-, villa-,
pellava- tai puuvillakangasta
Liivi; usein sama materiaali kuin
hameessa
Miesten housut; sarkaa, verkaa tai
säämiskää
Esiliina; pellava-, puuvilla-, villa- tai
silkkikangasta
Sukat; puuvilla- tai villasukat
Päähineet; tykkimyssy silkkiä, tanu,
huntu, sorokka pellavapalttinaa,
säppäli villakangasta tinanastoin,
silkkiä tai puuvillaa
Huivi; silkki, pellava tai puuvilla
Puku on kokonaisuus, johon kuuluvat
sen omat osat, materiaalien ja värien
kirjo on runsas
Kuvassa Uskelan naisen kansallispuvun osia
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Puvun hankinta
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OSTOPUKU
Puvun voi ostaa alan liikkeestä tai yksityisiltä
markkinoilta valmiina. Kankaat ja kirjo
onnat
ovat usein koneella tehtyjä, ns. kaupa
asta
ostettu puku.
ITSE OMMELTU PUKU
Materiaalit ostettu ja puku ommellaan
n itse
valmiista kankaista ja tarvikkeista. Kan
nkaat
usein käsinkudottuja.
TEETETTY PUKU
Perinteisiin työtapoihin perehtynyt om
mpelija
önä.
valmistaa puvun tilaustyönä ja käsityö
OMAVALMISTEINEN PUKU
Puku tehdään itse alusta asti, kudotaa
an
kankaat, kirjonnat, nauhat, pitsit tehdä
ään
itse.
VANHA PUKU KUNNOSTETAAN
Peritty, saatu, kirpputorilta löytynyt tai
sopimaton vanha puku kunnostetaan
käyttökelpoiseksi perinteisin työtavoin
n.
LAINAPUKU, eri yhteisöillä on pukuja, joita voi
lainata.
Kuvassa vanhasta puvusta uudistettu PeräPohjolan puku
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Lähteet ja lisää linkkejä:
Uskelan
naisen
kansallispuku,
Salo- Uskelan Seura ry., 2003,
tiedustelut Salon kirjasto
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